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INFORMACION

Buletini Shkencor boton punime origjinale që sjellin njohuri të reja dhe të rëndësishme për
avancimin e shkencës.

Ky organ botues është krijuar me idenë fillestare të promovimit të gjetjeve shkencore të
akademikëve shqiptarë brenda dhe jashtë mjedisit universitar shqiptar. Rëndësia e botimit të
buletinit disa herë në vit qëndron në dhënien e mundësisë për të gjithë kërkuesit akademik dhe
jo vetëm të bëjnë të njohura gjetjet më të reja në fushat përkatëse të tyre si dhe në përditësimin
në kohë të gjetjeve të mëparshme.

Dërgimi i dorëshkrimit nënkupton që punimi i paraqitur në të nuk është botuar më parë (përveçse
në formën e një përmbledhjeje, leksioni apo tezave akademike), nuk është në shqyrtim për t’u
botuar gjetkë dhe se botimi është aprovuar nga të gjithë autorët, si dhe autoritetet përgjegjëse
ku hulumtimi është kryer. Autorëve do t’ju kërkohet që të paraqesin, nëse ka ndonjë konflikt
interesash, si dhe ndonjë burim financiar të veçantë të përdorur për kryerjen e kërkimit. Nëse
dorëshkrimi pranohet për botim ai nuk mund të botohet në të njëjtën formë diku tjetër pa marrë
më parë leje me shkrim nga Bordi i Buletinit Shkencor.

Plagjiatura nuk lejohet dhe do t’u raportohet si autorit, ashtu edhe autoriteteve përkatëse.
Konkluzionet duhet të justifikohen nga skema eksperimentale dhe të dhënat e paraqitura.
Informacioni duhet të jetë i detajuar në mënyre që të lejojë përsëritjen e punës nga shkencëtarë
të tjerë të së njëjtës fushë. Autorët duhet t’i ruajnë të dhënat eksperimentale dhe t’ia paraqesin
Këshillit Botues, nëse u kërkohen. Shkrimi duhet të jetë i qartë, i kuptueshëm, konçiz dhe
korrekt nga ana gramatikore. Autorët mbajnë përgjegjësi për anën shkencore dhe formale të
materialeve që paraqesin, si dhe për çdo korrespondencë me redaktorët.

Të interesuarit të paraqiten me arritjet më të reja nga fushat e angazhimeve të tyre profesionale
– shkencore.

Artikujt duhet të jenë origjinale (të pakumtuara në ndonjë aktivitet tjetër), të pabotuara dhe jo
në proces vlerësimi ose botimi (në ndonjë redaksi tjetër).

Autorët janë përgjegjës për redaktimin gjuhësor të tekstit të përmbledhjeve të tyre, qoftë në
shqip, qoftë në anglisht.

Të gjithë autorët e interesuar për të botuar në Buletinin Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali”
Vlorë mund të na kontaktojnë në adresën email: buletini.shkencor@univlora.edu.al
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BUXHETI DHE ECURIA E TË HYRAVEBUXHETORE NË KOSOVË
Dr.Agim Berisha
Profesor: Kolegji BIZNESI
agim.berisha74@hotmail.com
Adresa: No. 29 Rr.Motrat Qiriazi,
Ulpian, 10000 Prishtinë
Kosovë

AbstractIn postwar Kosovo in 1999 began to establish a system of collected tax revenueand budget, that budget was initially created as a reaction to urgent problems.Within the paper will focus mainly on budget revenues, including revenues andborder revenues collected within the country. In Kosovo since the postwarstructure of budget revenues is mainly dominated by border revenues, notingincreased participation of border revenues in filling the state budget, versusinternal revenue.
Keywords: budget, taxes, budget revenues.

PërmbledhjeNë Kosovën e pasluftës së vitit 1999 filloi të vendoset sistemi tatimor dhe tëvilen të ardhura buxhetore, që fillimisht buxheti është krijuar si reaksion ndajproblemeve emergjente. Në kuadër të punimit do të fokusohemi kryesisht te tëhyrat buxhetore, duke përfshirë të hyrat kufitare dhe të hyrat e mbledhurabrenda vendit. Në Kosovë që nga periudha e pasluftës struktura e të hyravebuxhetore kryesisht dominohet nga të hyrat kufitare, ku vërehet pjesëmarrjamë e madhe e të hyrave kufitare në mbushjen e buxhetit të shtetit, kundrejt tëhyrave të brendshme.
HyrjeMenjëherë pas luftës, që nga shtatori i vitit 1999 filloi të vendoset sistemitatimor dhe të vilen të ardhura buxhetore. Në këtë mënyrë filloi të ndërtohetsistemi i ri buxhetor i Kosovës që fillimisht buxheti është krijuar si reaksionndaj problemeve emergjente.Vështirësitë kanë qenë objektive, sidomos në mungesën e të dhënave solide përindikatorët makroekonomikë dhe lëvizjet e tyre. Kjo ka vështirësuar shumëplanifikimin real të të ardhurave buxhetore dhe zakonisht është përcjellur meteprica të konsiderueshme buxhetore.Administrimi i sistemit fiskal dhe buxhetor në tërë këtë periudhë karakterizohetme një ndikim të madh të administratës ndërkombëtare dhe me një marrjegraduale, por shumë të ngadalshme të përgjegjësive nga institucionet kosovare.Varshmëria e të hyrave buxhetore nga të hyrat kufitare dhe niveli i ulët i tëhyrave të brendshme, vazhdon ta përcjell ekonomin kosovare që nga paslufta enë vazhdimësi, kjo tregon së pari nivelin e ulët zhvillimor në vend dhe



karakterin kryesisht fiskal të politikës fiskale në vend dhe së dyti varshmërinë eekonomisë së vendit nga importi.
Materiali dhe metodaPër finalizimin e këtij punimi, materiali i paraqitur ka mbështetje si vijon:a) Studime dhe literaturë vendëse dhe të huaj, si dhe raporte e publikimenga Ministria e Financave ku trajtohen çështje të buxhetit dhe ecuria etë hyrave buxhetore në Republikën e Kosovës.b) Është përdorur burimi statistikor vendas, metoda e analizës dhesintezës, tabelare, e shqyrtimit në dinamikë të çështjeve, metodakrahasuese, etj.
Rezultate dhe diskutimeBuxheti është një instrument financiar i shtetit nëpërmjet të cilit shteti sigurondhe administron burimet monetare me interes të nevojave të përbashkëta tëekonomisë dhe zhvillimeve të vendit. Në buxhet pasqyrohen shpenzimet dhe tëardhurat e parashikuara nga qeveria për një periudhë një vjeçare. Buxhetipërfaqëson një plan financiar që përmbledh të ardhurat dhe shpenzimetqeveritare të parashikuara për vitin e ardhshëm.1Buxheti i shtetit është një dokument apo program vjetor i cili miratohet ngaorgani legjislativ (Kuvendi), në të cilin përfshihen të gjitha të hyrat dheshpenzimet publike.2 Dokumenti juridik dhe kontabël që përmban shumat e tëhyrave dhe të shpenzimeve të shtetit, si rregull, për një periudhë vjetore quhetbuxhet i shtetit.3 Pra, buxheti është plan i të hyrave dhe shpenzimeve të shtetit,që i përgjigjen një periudhe kohe të caktuar. Buxheti qeveritar është njëdeklaratë vjetore e shpenzimeve të parashikuara dhe të ardhurave gjatë vitit tëardhshëm së bashku me ligjet dhe rregulloret që do të mbështesin shpenzimetdhe të hyrat.4Buxhetet qeveritare ndryshojnë në madhësi dhe detaje, por të gjitha kanëkomponentë të njëjta. Tre komponentët kryesore buxhetore (Parkin PowellMatthews, Economics) janë:1. Të ardhurat,2. Shpenzimet dhe3. Balanca buxhetore.Duke pasur parasysh se buxheti është i përbërë nga pjesë jo domosdosmërishttë barabarta siç janë shpenzimet dhe të ardhurat, mund të themi se shërben përtë regjistruar dhe kontrolluar si kryerjen e shpenzimeve ashtu edhe realizimin etë ardhurave të planifikuara.Në buxhet dy pjesët kryesore të tij si shpenzimet ashtu edhe të ardhuratparashikohen me kohë dhe duhet të paraqiten të detajuara.Shteti kryen një varg të detyrave dhe funksioneve në bazë të kuadrit ligjorbrenda ekonomisë së vendit. Për kryerjen e detyrave dhe funksioneve nëekonomi dhe ofrimin e shërbimeve publike nevojiten mjete financiare.Në shtetet moderne pjesa kryesore e të hyrave publike përbëhet nga atotatimore. Tatimi është instrumenti themelor financiar për sigurimin e të
1 Guidë për qytetarët, Tiranë 2002, f. 26.
2 Sherif Bundo & Gentiana Cane, Financë, Tiranë, 2003, f. 226.
3 Prof. dr. Sabah Hilmia, Prof. dr. Anastas Angjeli, Financat publike, Tiranë, f. 103.
4 Parkin Powell Matthews, Economics, Sixth edition, f. 555.



ardhurave të buxhetit të shtetit.5 Mjetet financiare të nevojshme për mbulimin eshpenzimeve publike, shteti i siguron përmes mbledhjes së të hyrave publike,ku në këtë kuadër në shtetet bashkëkohore tatimet konsiderohen burimikryesor i të hyrave buxhetore. Kosova ka arritur të krijoj një qëndrueshmëribuxhetore dhe tatimet konsiderohen burimi kryesor i të hyrave buxhetore,veçmas që nga paslufta e karakterizon varshmëria e të hyrave buxhetore nga tëhyrat kufitare në raport me të hyrat e brendshme. Buxheti qeveritar ka treqëllime kryesore:61. Për të deklaruar shkallën dhe alokimin e shpenzimeve qeveritare dhe planetpër të financuar aktivitetet e saj,2. Për të stabilizuar ekonominë,3. Për të inkurajuar rritjen afatgjate të ekonomisë dhe zhvillimin e balancuarrajonal.Para luftës së dytë botërore (Parkin Powell Matthews, Economics, Sixthedition), buxheti kishte vetëm qëllimin e parë- për të planifikuar dhe financuaraktivitetin e qeverisë, por gjatë viteve 1940 dhe 1950 filloi të marrë qëllimin edytë të saj - stabilizimin e ekonomisë, ndërsa më pas, veçmas viteve të fundit kamarr qëllimin e tretë - për të ndihmuar dhe siguruar rritjen ekonomike dhezhvillim të balancuar rajonal.Në këtë kuadër, vlen të ceket se Kosova ka arritur të krijojë një qëndrueshmëribuxhetore, mirëpo më tepër është i orientuar ka qëllimi i parë, e shumë më pakka dy qëllimet tjera.
1. Ecuria e të hyrave fiskale në buxhet

Kosova në periudhën e pasluftës ka ndërtuar një sistem fiskal rishtas, tëorientuar kryesisht në drejtim të harmonizimit me standardet Evropiane.Tatimet kanë luajtur dhe mbesin të një rëndësie të veçantë, si nga aspekti imbledhjes së të hyrave buxhetore, ashtu edhe sa i përket pjesëmarrjes në BrutoProduktin Vendor (BPV-në).Grafiku 1: Ecuria e të hyrave buxhetore në periudhën 2010-2012

5 Sherif Bundo & Gentiana Cane, Financë, Tiranë, 2003, f. 215.
6 Parkin Powell Matthews, Economics, Sixth edition, f. 555.



Nga grafiku shihet se, të hyrat buxhetore kanë pasur një trend rritës nga njëperiudhë në tjetrën. Në strukturën e të hyrave buxhetore dominojnë të hyratkufitare në krahasim me ato vendore, d.m.th se të hyrat buxhetore vazhdojnë tëvaren nga të hyrat të cilat mblidhen në kufi.Në tabelën në vijim pasqyrohet, pjesëmarrja në përqindje e buxhetit qeveritarnë Bruto Produktin Vendor.Tabela 2: Buxheti Qeveritar, si përqindje në Bruto Produktin Vendor, 2007-2012Përshkrimi 2007 2008 2009 2010 2011 2012Të hyrat 26.0 % 23.6 % 29.3 % 27.2 % 27.4 % 26.7 %Shpenzimet primare 19.1 % 23.9 % 29.0 % 29.8 % 28.8 % 29.1 %Nga të cilat:Shpenzimet kapitale 3.9 % 8.9 % 10.2 % 10.6 % 11.1 % 11.1 %Bilanci rrjedhës 11.4 % 8.5 % 10.9 % 9.8 % 10.3 % 8.9 %Bilanci primar 6.9 % -0.3 % -0.2 % -2.6 % -1.4 % -2.4 %Bilanci përgjithshëm 6.6 % -0.4 % -1.1 % -2.8 % -1.6 % -2.6 %Burimi: Korniza afatmesme e shpenzimeve 2014-2016, Ministria e Financave,Prishtinë 2013Grafiku 2: Buxheti Qeveritar, si përqindje në Bruto Produktin Vendor, 2007-2012

Nga tabela dhe grafiku, vështruar Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës, deri nëvitin 2007 vërehet aplikimi i një politike të kufizuar fiskale që ka rezultuar mebilanc pozitiv primar rreth 6.6 % të BPV-së. Nga viti 2008-2012 filloi tëaplikohet një politikë më e hapur fiskale që ka rezultuar me një deficit të lehtë -0.4 % të BPV-së në vitin 2008, ku viti 2010 është përmbyllur me deficit -2.8 %të BPV-së, ndërsa duke u reduktuar në vitin 2011 në -1.6 % si pjesëmarrje nëBPV-së, ndërsa gjatë vitit 2012 deficiti arriti në -2.4 %. Megjithatë mund tëthemi se, Kosova nga një buxhet suficitar nga viti 2008, kalon në një buxhetdeficitar, ku duhet bërë kujdes në menaxhimin e deficitit dhe mos tejkalimin etij mbi 3 % të BPV-së.Në vijim, pasqyrojmë zhvillimet fiskale në raport me BPV-në, në vendet e rajonitnë vitin 2012. Grafiku 3: Zhvillimet fiskale në raport me BPV-në



Në grafikë, pasqyrohen zhvillimet fiskale në raport me BPV-në në vendet erajonit, ku vërehen dallime në mes të vendeve të rajonit sa i përket pjesëmarrjessë të hyrave në BPV-në, shpenzimeve në BPV-në dhe borxhit publik në BPV-në.Nga vendet e rajonit Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova kanë nivel më të ultë tëpjesëmarrjes së të hyrave dhe shpenzimeve publike në raport me BPV-në nëkrahasim me vendet e tjera të rajonit. Në këtë kuadër, Kosova për dallim mevendet e rajonit ka nivelin më të ulët të borxhit publik në raport me BPV-në.
1.1.1. Të hyrat e tatimeve kufitare në buxhetVend qendrorë në sistemin e të hyrave shtetërore në vendet në zhvillim kanëtatimet, madje tatimet indirekte.7 Një nga arsyet pse tatimet indirekte, nëvendet në zhvillim janë forma kryesore e të hyrave buxhetore mbetet seprocedura e caktimit, pagimit dhe e kontrollit të pagimit të këtyre tatimeveështë më e thjeshtë.Vendet transitore me nivel të ulët zhvillimor në strukturën e të hyravebuxhetore kryesisht varen nga të hyrat kufitare.  Një situatë e tillë e ka përcjellëedhe Kosovën që nga periudha e pasluftës, ku vërehet pjesëmarrja më e madhee të hyrave kufitare në mbushjen e buxhetit të shtetit, kundrejt të hyrave tëbrendshme. Duke pasur parasysh nivelin e ulët zhvillimor në Kosovë, është epajustifikueshme të vazhdohet të mbahet me tepër orientimi i politikës fiskalenë funksion të rritjes së të hyrave buxhetore dhe mos aplikimi i masavelehtësuese fiskale ndaj aktivitetit ekonomik. Kjo vijë e orientimit të politikësfiskale në Kosovë tregon se, vendimmarrësit tashmë kanë gjetur strehën esigurt të vjeljes së të hyrave buxhetore në kufi, që mund ta definojmë si parimi,,streha e sigurt e vjeljes së të hyrave buxhetore në kufi” që në vete përfshinë dydimensione inverse në mes veti:E para, më lehtë vjen deri te arkëtimi i të hyrave buxhetore dhe
7 Bozhidar Jelçiq, Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare, Prishtinë, 1985, f.

66.



E dyta, vështirëson rritjen e aktivitetit ekonomik, në mungesë tëmasave fiskale lehtësuese.Më poshtë pasqyrohet ecuria e të hyrave kufitare në buxhet dhe varshmëria etyre nga niveli i importit.Grafiku 4: Ecuria e të hyrat kufitare, në milion euro në periudhën 2010-2012

Grafiku 5: Trendi i importeve dhe të hyrave në kufi në përqindje në periudhën2010-2012

Nga grafiku, vështruar të hyrat nga kufiri, vërehet se këto të hyra kanë pasur njëtrend rritës ku nga 701 milion sa ishin në vitin 2010 u rritën në 840 milion nëvitin 2012, apo shprehur në përqindje gjatë kësaj periudhe në vitin 2011krahasuar me vitin 2010 u ngritën rreth 18.1 %, ndërsa në vitin 2012 rritjaishte më e ulët duke pasur një rritje për 2.1% krahasuar me vitin paraprak. Tëhyrat kufitare mblidhen në kalimet kufitare, duke përfshirë të hyrat nga TVSH-ja në mallrat e importuara, detyrimet doganore dhe akcizën. Të hyrat kufitarevaren nga niveli i importit në vend. Nga kjo mund të konstatohet se, një ngaarsyet kryesore në vazhdimin e varshmërisë së të hyrave buxhetore nga të hyrat



kufitare, mbetet varshmëria e ekonomisë kosovare nga importi dhe niveli i ulëtzhvillimor në vend. Kështu që, ecuria e të hyrave buxhetore të mbledhura nëkufi vjen si rezultat, i varshmërisë dhe ecurisë së importit duke u përcjellë edheme trendin e të hyrave kufitare.Kontribuues kryesor në të hyrat nga kufiri janë të hyrat nga tatimi mbi vlerën eshtuar (TVSH) me një pjesëmarrje prej mesatarisht 50%, pasuar nga tatimi mbiakcizë 35% në mesatare, përderisa pjesëmarrja e taksave doganore në gjithsejtëtë hyrat nga kufiri është 15%
1.1.2. Të hyrat nga tatimet e brendshme në buxhetTë hyrat e brendshme janë tatimet të cilat mblidhen nga tatimpaguesit brendaterritorit të Kosovës. Në strukturën e të hyrave buxhetore pjesëmarrja embledhjes së të hyrave të brendshme edhe përkundër trendëve pozitive, akomaështë e ulët në krahasim me të hyrat kufitare.Të hyrat nga tatimet e brendshme përfshijnë të hyrat nga: TVSH-ja ebrendshme, tatimi në të ardhurat personale, tatimi në të ardhurat ekorporatave.Shikuar ecurinë e të hyrave të brendshme në buxhet vërehet një trend rritës ngaviti në vit, mirëpo ende nuk është e kënaqshme vjelja e tatimeve brenda vendit.Në këtë kuadër, një nga sfidat institucionale mbetet në vazhdimësi në nivel tëautoriteteve tatimore rritja e të hyrave brenda vendit dhe mos varshmëria embushjes së buxhetit nga të hyrat kufitare. Me fjalë tjera, në nivelin e të hyravevendore, ngritja në këtë kategori të të hyrave, bazohet përveç nga rritja eaktivitetit afarist në vend, veçmas nga ngritja e efikasitetit brendaAdministratës Tatimore të Kosovës (ATK-së), që në kuadër të aktiviteteve të sajinstitucionale brenda kuadrit ligjor në mënyrë sistematike duhet shtrirëkontrollin tek tatimpaguesit në funksion të rritjes së të hyrave dhe uljes sëevazionit fiskal. Grafiku 6: Të hyrat e brendshme 2010-2012

Grafiku 7: Rritja reale e BPV-së dhe rritja e të hyrave të arkëtuara në vend nëpërqindje në periudhën 2010-2012



Vështruar grafikun, shihet se të hyrat vendore gjatë periudhës 2010-2012 kanëpasur një trend rritës. Në vitin 2011 TAP (Tatimi në të ardhurat personale)shënoi rritje për 13.6 % krahasuar me vitin paraprak, TAK (Tatimi në tëardhurat e korporatave) shënoi rritje 6.0 %, ndërsa TVSH-ja shënoj rritje për27.8 %.Në vitin 2012 të hyrat e inkasuara nga këto tatime shënuan rritje por krahasuarme vitin 2011 në raport me atë 2010 rritja ishte më e lehtë, përkatësisht TAPpati një rritje për 8.6 %, TAK shënoi një rritje për 9.3 %, ndërsa TVSH-ja për 6.7%.
PërfundimiTatimet kanë luajtur dhe mbesin të një rëndësie të veçantë, si nga aspekti imbledhjes së të hyrave buxhetore, ashtu edhe sa i përket pjesëmarrjes në BPV.Në kuadër të këtij punimi lidhur me efektet financiare të tatimeve në buxhetparaqesim disa nga konkluzionet dhe rekomandimet që konsiderohen tënevojshme të merren parasysh.
Konkluzione:1. Varshmëria e të hyrave buxhetore nga të hyrat e inkasuara në kufi në raportme të hyrat e brendshme.Argumenti: Niveli i ulët zhvillimor në vend, ka orientuar ekonomin kosovare nëperiudhën e pasluftës në varshmërinë nga importi, e cila është reflektuar edhenë të hyrat buxhetore, përkatësisht në nivelin dominues të të hyrave kufitare(rreth 70%) në raport me të hyrat e brendshme.2. Vështruar Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës, vërehet kalimi nga një buxhetsuficitar në deficitin buxhetor.Argumenti: Vështruar Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës, deri në vitin 2007vërehet aplikimi i një politike të kufizuar fiskale që ka rezultuar me bilancpozitiv primar rreth 6.6% të BPV-së. Nga viti 2008 filloj të aplikohet një politikëmë e hapur fiskale që ka rezultuar me buxhet pothuajse të balancuar gjatë vitit2008, ku viti 2009 është përmbyllur me deficit prej -1.1% BPV-së, 2010 -2.8% tëBPV-së,  duke u reduktuar në vitin 2011 në -1.6 % si pjesëmarrje në BPV-sëndërsa në vitin 2012 deficiti buxhetor ishte prej 2.6% të BPV-së.Disa nga rekomandimet e adresuara janë si vijon:



1. Qeveria e Kosovës duhet bërë kujdes në menaxhimin e deficitit buxhetor dhemos tejkalimin e tij mbi 3% të BPV-së.2. Qeveria e vendit dhe Autoritetet tatimore duhet të fokusohen në ndryshimine strukturës  në  mbledhjen e mjeteve buxhetore, duke qenë jo të favorshme ebën të domosdoshme përmirësimin e saj dhe orientimin në të hyrat ebrendshme.Gjatë periudhës së hulumtuar, që nga paslufta vërehet se pjesëmarrja e tëhyrave në buxhet varet nga tatimet e mbledhura në kufi rreth 70 % dhe kytrend është duke vazhduar ende. Varësia e të hyrave buxhetore nga mjetet embledhura në kufi është rezultat i varësisë nga importi dhe nivelit të ulëtzhvillimor në vend. Është e nevojshme të kalohet në mbledhjen e të hyrave nëbrendi të ekonomisë, dhe si rrjedhojë politika fiskale duhet të ketë fokus tënjëkohshëm si ruajtjen e balancave makroekonomike ashtu edhe mbështetjen esektorit privat të ekonomisë kosovare.3. Në periudhën afatmesme duhet forcuar autoritetet  institucionale  përgjegjëse(ATK-në dhe Doganat e Kosovës) në drejtim të reduktimit të evazionit fiskal dhefutjes së ekonomisë informale në rrjedha legale, (pasi në këtë sferë dëmtohen tëhyrat buxhetore).
Literatura:Bundo, Dr. Sherif - Gentiana Cane, Financë, Tiranë, 2003,Matthews, Parkin Powel, Economics, Sixth edition,Guitë qytetare për buxhetin, Tiranë 2002.Jelçiq, Bozhidar, Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare, Prishtinë, 1985.Pierson, Christopher, Shteti modern, Tiranë, 2009.Hilmia, Dr. Sabah,  Angjeli, Dr. Anastas, Financat publike, Tiranë 1994,Komoni, Prof. dr. Sabahudin, Financat publike, “Leoprint”, Prishtinë, 2008.Korniza afatmesme e shpenzimeve 2014-2016, Republika e Kosovës, Ministria eFinancave, Prishtinë 2013.
ANEKSTabela 1: Trendi i të hyrave buxhetore në periudhën 2010-2012, në milion euroPërshkrimi 2010 2011 2012Të hyrat totale 1,166 1,309 1,322Të hyrat nga tatimet 894 1,058 1,094Të hyrat vendore 221 261 284Të hyrat doganore 701 828 845Kthimet -28 -31 -35Të hyrat jo tatimore dhevetanake 148 163 145Dividenta 85 60 45Mbështetja buxhetore ngadonatoret 30 19 37Komisioni Evropian 30 -- --Banka Botërore 0 19 37Grandet e projekteve 0 0 0Fondi i mirëbesimit 10 9 --



Tabela 2:Zhvillimet fiskale në raport me BPV-në (në përqindje) në periudhën2012Shtetet Të hyrat/BPV Shpenzimet/BPV Borxhipublik/BPVKosova 27.8 29.2 8.59Maqedonia 28.7 31.3 30.9Bosnjë eHercegovina 47.0 49.8 43.7Mali i Zi 37.6 42.7 53.9Serbia 41.7 48.3 63.1Kroacia 37.0 41.4 54.3Shqipëria 24.9 28.4 63.8Burimi:Republika e Kosovës, Ministria e Financave, Buletini vjetor për vitin2012, Prishtinë 2013Tabela 3: Të hyrat kufitare, në milion euro dhe në përqindje në periudhën 2010-2012Përshkrimi 2010 2011 2012Rritja nominale e importeve 15.6 % 12.0% -3.2 %Rritja e të hyrave të arkëtuaranë kufi 10.3 % 18.1% 2.1 %Akciza e arkëtuar në kufi 231 285 303Ndryshimi vjetor në % --- 23.3 % 6.6 %TVSH-ja në kufi 360 419.5 418.9Ndryshimi vjetor në % --- 16.6 % -0.1 %Taksat doganore 110.2 121.2 117.7Ndryshimi vjetor në % --- 10.0 % -2.9 %Totali i të hyrave kufitare 701 825 840Burimi:Korniza afatmesme e shpenzimeve 2014-2016, Ministria e Financave,Prishtinë 2013
Tabela 4: Të hyrat e brendshme në milion euro në periudhën 2010-2012Përshkrimi 2010 2011 2012Rritja reale e BPV-së 3.2% 4.5% 2.9%Rritja e të hyrave të arkëtuaranë vend 7.9% 18.1% 8.8%Tatimi në të ardhuratpersonale 70 79 86Ndryshimi në % --- 13.6% 8.6%Tatimi në të ardhurat ekorporatave 57 60 65Ndryshimi në % --- 6.0% 9.3%TVSH-ja e brendshme 95 121 130Ndryshimi në % --- 27.8% 6.7%Burimi: Korniza afatmesme e shpenzimeve 2014-2016, Ministria e Financave,Prishtinë 2013
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Abstrakt: Manaxhimi i burimeve hidrike ka kaluar nëpër një proces të gjatëzhvillimi derisa ka arritur në statusin që ka fituar sot. Ai është një ngadomosdoshmeritë e manaxhimit organizativ dhe një synim që çon në forcimin eshkencës së manaxhimit dhe përmirsimin e eficencës në punë për mirëorganizimin e politikave qeveritare monetare fiskale dhe për forcimin epushteteve në dobi të komunitetit dhe shoqërisë civile.Ky punim ka ne themel te vet modelet konkrete infrastrukturore siç ështëinfrastruktura hidrike dhe kapacitetet menaxhuese të kësaj infrastrukture sidimension i prekshëm  mbi të cilin vepron ndjeshëm një nga aspektet mëdelikate të shoqërisë shqiptare, aspekti i ofrimit në kohe reale të shërbimevepublike, involvimin e sektorit privat në investime publike, si edhe sugjeronndërtimin e modeleve të reja menaxheriale në dobi ëe bizneseve dhekomunitetit. Në këtë punim do të prezantoj analizën krahasuese të manaxhimittë burimeve ujore me rolin që aktorët luajnë në decentralizimin e politikave tëtij.
Fjale kyçe: manaxhim hidrik, zhvillim demografik,decentralizimpushteti,performancë
JEL Classifications: HO, H1, I O, I 1, I 3, I5

1. Hyrje

Qëllimi i punimit që po prezantoj, është një  analizë e përmbledhur dhe pikerishtmanaxhimi i kapaciteteve hidrike, lehtesitë qe ai ofron për mire -manaxhiminefektiv të sistemeve hidrike si pjesë e permirësimit të kapaciteteve tëmenaxhimit infrastrukturor urban dhe ofrimit të shërbimeve publike në qytetdhe zonat rurale.Sot 40 % e familjeve shiptare kanë mungesë të edukimit bazë për të manaxhuarresourset për ujë, ngrohje dhe  shërbimi shëndetësor;  pak më tepër se 50 % tebanorove te qytetit dhe të zonave rurale kanë akses për ujë të pastër dhe tëpijshëm.



Theksojmë se Shqipëria ka resurse të mëdha ujore. rreshjet në të gjithë vendinjanë të shumta,  burimet nëntokësore janë të shumta dhe shumë cilësore, mekërkesa minimale trajtimi në mos vetëm trajtim me klor. Me përjashtim tëTiranës, ku rreth gjysma e furnizimeve janë nga liqeni, vendi i gjithe mbështetettek burimet tokësore te furnizimit.Në dekadën e fundit Shqipëria ka përmirësuar ndjeshëm sistemin e saj tërrënuar të furnizimit me ujë, vaditjen, dhe infrastrukturat e kanalizimevenëpërmjet një platforme që konsiston në fuqizimin e pushtetit vendor;involvimin e sektorit privat në ofrimin e shërbimeve publike; dhe përdorimin eplatformave të iniciuara nga komuniteti për ofrimin e sherbimeve rurale tëqëndrueshme. Banka Botërore ka nisur një projekt afatgjatë suporti përsistemin e furnizimit me ujë në shqipëri dhe kjo që prej 1994.
1.1. Reformimi i sistemit ujorQëllimi i reformimit të sistemit ujor ishte reformimi i kapaciteteve manxhuese,riparimi, dhe ringritja e sektorit të furnizimit me ujë; për zgjerimin e aksesit nëujin e pijshëm për familjet në nevojë në zonat urbane dhe rurale; dhe krijimin esistemeve të trajtimit të humbjeve të ujrave si dhe të ujrave të zeza. Rezultatetparaprake na trgojnë një progres të qëndrueshëm.( Studies &Center ofEconomis, CESS, 2001;2004-2009)
1.1.2 Konceptet moderne të manaxhimitHenri Fayol (1841-1925) kontribuoi në konceptet moderne të menaxhimit dhepropozoi pesë funksione prioritare në menaxhim: planifikimi, organizimi,udhëheqja, koordinimi dhe kontrolli, të cilat i gjejmë gjerësisht të aplikuaraedhe sot. Ndërsa Peter F. Drucker (1909 – 1995) – babai i menaxhimit modernka thënë: “Qendra e shoqërisë moderne, ekonomisë dhe komunitetit nuk ështëteknologjia. Nuk është informacioni. Nuk është produktiviteti. Ai ështëinstitucioni i menaxhimit si një organ i shoqërisë që të prodhojë rezultate. Dhemenaxhimi është mjeti specifik, që e bën institucionin të aftë të prodhojërezultate”Analiza manaxheriale e faktorevë të jashtëm dhe të brendshëm të kapacitetevehidrike fokusohet mbi menyrën e menaxhimit të një dimensioni real në fushën eshërbimeve publike, rritjen e kapaciteteve menaxhuese nëpërmjetdecentralizimit dhe fuqizimit të qeverive vendore, në ofrimin e këtyreshërbimeve, involvimin e sektorit privat në investime publike dhe rolin eorganizatave joqeveritare në koordinimin e projekteve të ofruara në sektorin efurnizimit me ujë dhe sistemin e vaditjes me impakt kryesor në zhvilliminbujqësor dhe reduktimin e varferisë.
2. Hipotezat dhe analiza e tyre në kontekstin manaxherialPor cili është roli i menaxhimit si art dhe shkencë në Shqipëri?Në analizën tonë do të marrim ndikimin dhe rolin që ai duhet të ketë nëfunksionin e administratës publike. Por fillimisht le të shpjegojmë dy nocioneduke u mbështetur në Fjalorin Politik të Oksfordit (2001): “administratapublike (public administration) ka të bëjë me institucionet e burokracisështetërore: strukturat organizative që përbëjnë bazën e marrjes dhe të zbatimittë vendimeve; si dhe rregullat sipas të cilave kryhen shërbimet publike”. Ndërsa“Administrimi publik (Public Administration), si degë e shkencave politike,



është studimi i administratës publike nëpërmjet përshkrimit institucional,analizës dhe vlerësimit politik, si dhe i analizës së marrëdhënieve qeveritare.
2.1 Manaxhimi i kapaciteteve hidrike dhe roli i tyre në dimensionimin
infrastrukturorJanë bërë përpjekje për një vlerësim kritik të ecurisë dhe realitetit tëmanaxhimit infrastrukturor dhe të realizimit të misionit të organizmaverajonale dhe infrastrukturore të manaxhimit dhe një pasqyre të qartë, korrekteaktuale e konkurueshmerise se industrive shqiptare dhe hapave te vegjelrajonale integrues ne prirjen afatgjate te orientimit infrastrukturor  te tyre.(Dumi A IJERM, USA 2012, pp1245)H 1- Shqipëria përballet me një problem të menaxhimit të kapaciteteve hidrike,jo me një problem të mungese së ujit.H 2-Zhvillimi i turizmit në zonat bregdetare—si një element i rëndësishëm istrategjisë shqiptare për zhvillimin ekonomik dhe reduktimin e varferisë—kërkon sasi të medha të ujit të pijshëm.H 3-Fuqizimi i pushtetit lokal  është  një  komponent i rëndësishëm i strategjisëreformuese në sektorin e furnizimit dhe të menaxhimit me efikasitet tëinfrastrukturës hidrike.
2.2 Zhvillimi i institucioneve dhe nevojat për menaxhim të administratës
publikeKëtë formë menaxhimi, organizativ  të administratës publike, në fund të viteve’80-të, e gjejmë të ideuar nga David Osborne dhe Ted Gaeblar, të cilët e zhvilluannë teorinë e quajtur “Menaxhimi i Ri Publik”, e cila mbronte idenë përpërdorimin e metodave të sektorit privat me qëllim efikasitetin e shërbimevendaj publikut. Ata argumentuan në librin e tyre “Reinventing Governmen”(1992) (Rikonceptimi i Qeverisjes) se ideja e trajtimit të qeverisë si njësipërmarrje nuk do të thotë ta drejtosh qeverinë si një biznes, por ata shprehinidenë e privatizimit të disa shërbimeve publike, me qëllim që të bëhen sa mëefikase dhe të përgjegjëshme.
2.2.1 Përmirësimi i shërbimeve publike, kërkesë e kohësNjëkohësisht manaxherët ofrojnë idenë për zgjidhjen e problemeve krahaspërmirësimit të shërbimit publik”. Teoria e tyre u aplikua në administratënamerikanë në kohën e Presidentit Clinton (1993 2001). Nё grafikun  emёsipёrm  janё dhёnё tendencat e indikatoreve  pёr vendet përfshirëse  nёproject ku prioritar dhe  tё rёndёsishёm janё forcimi i sistemit  tёadministratrs publike dhe  tё rinjtë e kualifikuar  nё tregun e punёs.
2.3 Çështë manaxhimi infrastrukturor hidrik?

Manaxhimi i kapaciteteve  infrasrukturore hidrike, fenomeni i shumë  përfolur sotObjektivi i këtij komponenti është forcimi i kapaciteteve shqiptare për tëmanaxhuar burimet bregdetare të detit Adriatik dhe Jon e nëpërmjet zhvillimit



të një politike të përshtatshme operacionale si dhe instrumentave financiareekonomik për manaxhimin e zonës bregdetare Jugore; forcimit të kapacitetevetë institucioneve për rritjen e efiçencës dhe efektivitetit të funksioneverregullatore planifikuese dhe manaxheriale për manaxhimin e zonës bregdetarejugore në nivelin qëndror rajonal dhe lokal.; forcimit të rrjetit të monitorimit tëcilësisë së ujit në bregdet,e forcimit të manaxhimit të zonave të mbrojtura nëparkun kombëtar te Butrintit rritjes së bazës së njohurive dhe rritjes sëndërgjegjësimit publik në lidhje me çështjet e bregdetit në Shqipëri.

Grafiku  1:Treguesit DPAR e analizuar nga Municipal Water Project ,CESS
Studies2011, për rajonalizimin e shërbimeve publike

2.3.1  Kapacitetet hidrike si dimension drejt zhvillimit të menaxhimit
infrastrukturor urban.  Arsyet për një reformë të domosdoshme !Infrastruktura shqiptare dhe shërbimet e ofruara për furnizimin me ujë kanëfilluar degradimin që në vitet 1970. Insitucionet e furnizimit me ujë ishin joprofesionale, me mungesa në manaxhim si rezultat i kombinimit të paaftësisëme vizionin politik të asaj kohe, tarifave të ulta të ujit, shpërdorimit në masë tëgjerë prej klientëve, mungesa e mirëmbajtjes së pajisjeve dhe sistemeve, dhestimulime të varfra për rritjen e performancës1 .Këto faktorë u bënë më të ndjeshëm sidomos me izolimin total të Shqipërisë dhendërprerjen e asistencës nga Kina në këtë sektor. Në dekadat e mëpasme,shumë nga pajisjet dhe sitemet e furnizimit arritën pikën maksimale tëamortizimit, infrastruktura e furnizimit me ujë dhe ajo e kanalizimeve arritën tëdegradojnë plotësisht, me mundësi minimale për të përballuar kostot eriparimeve.
1 Commission of the European Communities, “Council directive of 27 June 1985 on
the assessment of the affects of certain public and private projects on the
environment”, in Official Journal of the European Communities, L175,
pages11,13,16, 23.



Në fillimet e viteve 1990, sistemi i shpërndarjes me ujë të vendit në zonaturbane dhe rurale ishte plotësisht i shkatërruar. Menaxhimi i varfër dhemungesa e planifikimit sollën që sistemi urban i furnizimit me ujë të kishteprobleme madhore në fushën e mirëmbajtjes dhe të mos arrinte të ishte në tënjëjtin hap zhvillimi me urbanizimin e shpejtë që po ndodhte . Në zonat ruralesistemi i vaditjes ishte shkatëruar si rezultat i mos mirëmbajtjes dhe ishtekthyer në një pengesë për zhvillimin e agrikulturës në vend. Kanalizimet ishinshumë të keqtrajtuara dhe në shumë raste mungonin.Megjithatë, tranzicioni politik dhe ekonomik në Shqipëri solli rritjen e kërkesëspër ujë.Zonat urbane po zgjeroheshin me shpejtësi, dhe më shumë ujë i pijshëmnevojitej. Edhe pse shumë industri para viteve 1990 që ishin konsumatore tëmëdha të ujit nuk funkiononin më, industri dhe biznese të reja po lindnin.Zhvillimi i turizmit në zonat bregdetare si një element i rëndësishëm istrategjisë shqiptare për zhvillimin ekonomik dhe reduktimin e varfërisëkërkon sasi të mëdha të ujit te pijshëm, por kufizimet  dhe mungesa e trajtimittë ujrave të zeza pengon zhvillimin turistik. Në zonat rurale, krijimi i fermavefamiljare private pas ndarjes nga shteti të fermave kolektive ka krijuar anomalitë mëdha në sistemin e vaditjes duke e lënë atë në mëshirë të fatit. Mungesë
menaxhimi, Jo mugesë uji. (Analiza e H1)

Në një kohë që vendi ynë ka burime hidrike të brendeshme 80% në shkallë
pastrtije në raport boteror.

 Shqipëria përballet me një problem të menaxhimit të kapacitetevehidrike, jo me një problem të prodhimit të ujit. Studimet tregojne seburimet ekzistuese mund të përballojnë mëse mjaftueshëm kërkesënpër ujë  të vendit. Në shumë qytete, prurjet e ujit në burime janë  500 to700 litra për frymë në ditë, por humbjet dhe shpërdorimet tregojnë sevetëm një pjesë e ujit konsumohet. (sipas statistikave zyrtare 60 % esasisë së ujit shpërdorohet.)2
 Pothuajse çdo herë problemet e skarcitetit të ujit mund tëkonsiderohen të lehta nëse arrihet të kalojnë nëpërmjet kontrollit tëmatësave, detektimi i ndërhyrjeve në rrjet, përmirësimet, prerja elidhjevete të paligjshme dhe përmirësimi i mënyrave të depozitimit dheshpërndarjes. Shpërndarja është gjithashtu një problem sezonal:
 Më tepër ujë nevojitet në sezonin e verës, kur rreshjet janë të pakta, nëzonat rurale uji i pijshëm keqpërdoret për vaditje .
 Zonat me resurse turistike përdorin shumë ujë . Mesatarisht, uji vjenme orar 3-4 orë ne ditë, me disa zona të vecanta që uji vjen nje herë nëtre ditë.3Kanalizimet përbëjnë një problem më të madh se uji i pijshëm. Kanalizimet kanëpothuaj të njejtin mbulim si sistemi i ujit të pijshëm. Zonat urbane në më tëshumtën e rasteve kanë kombinuar grumbullimin e ujrave të rreshjeve dhe ujrate zeza të cilat shkarkohen në rezervuarë hidrovoresh për tu shkarkuar më pasnë degë të veçanta.

2 De Soto, Follet A and Hermine; Egamberdi, Nilufar; Center for Economic and Social
Studies (CESS), 2001. Albania: Municipal Water and Sanitation Project – Social
Assessment. Washington DC. Government   of Albania. 2008. The National Strategy
for Socio-Economic Development (NSSED).
3 Albania: Municipal Water and Sanitation Project – Social Assessment. Washington
DC.



 Rreth 40% e popullsisë në zonat urbane kanë lidhje me një pusetë tëujrave të zeza. Në zonat rurale, vetëm një pjesë e vogël e siperfaqesështë e plotësuar me kanalizime të ujrave të zeza. Në këto zona familjetë tëra sigurojnë nevojat nëpërmjet puseve private,sisteme tubacioneshtë thjeshta dhe pa dranazhim. Ringritja e sistemit të kanalizimeve tëujrave të zeza nuk po ecën në të njëjtin hap me zhvillimin einfrastrukturës,  materialet, pajisjet dhe teknologjia e përdorur janëjashtë kohe dhe të amortizuara.4Sot, në Shqipëri nuk ka sisteme të manaxhimit të mbetjeve dhe humbjeve.Njëpjesë shkarkohen në gropa uji, sidomos në zonat turistike ku kanë një impaktnegativ mbi ekosistemet e brishta dhe është një shqetësim i madh ambjental përqeverinë, komunitetin e biznesit dhe publikun.
2.4 Evolimi i sektorit të furnizimit me ujëZhvillimi, rënia dhe ripërtëritja e sektorit të furnizimit me ujë në Shqipëri nëkëto dekadat e fundit mund të ndahet në katër faza organizative dhe një fazëreformuese
Faza e parë daton ne vitin 1930, kur kompanitë italiane ndërtuan akuedotin eparë, i ndjekur nga një linje e kufizuar rrjeti tubacionesh dhe këto në qytetetkryesore . Disa nga këto sisteme vazhdojnë të funksionojnë dhe sot, pavarësishtmoshës dhe mirëmbajtjes së tyre inadeguate.
Faza e dytë (1950–78) ishte e karakterizuar nga një ekspansion i shpejtë ishërbimeve, duke predominuar zonat urbane.
Faza e tretë (1978–91) pa deteriorimin gradual të shërbimeve të furnizimit meujë, kjo si rezultat i problemeve të mungesës së manaxhimit nga ana e  qeverisë,si dhe nga mungesa e ndihmave nga jashtë. Uji ishte cilësuar si një e drejtë, dhetarifat ishin tepër të ulta për të përballuar kostot e furnizimit. Ishte i lirëprandaj shpërdorohej; mirëmbajtja e sistemit injorohej, dhe nuk bëhej as hapimë i vogël për përmirësime në sherbim apo në rrjetin e furnizimit.
Gjate fazës së katërt (1992–2003), pjesa më e madhe e infrastrukturës sëkanalizimeve dhe furnizimit me ujë arriti që të bëhej e papërdorshme dhe tëmos plotësonte asnjë standart funksional, dhe në disa raste duke tejkaluar pikëne kostos efektive të riparimit .
Faza e pestë reforma të thella me shkallë te lartë decentralizuese

4 Albania draft report “ Public goals and strategy” year 2007page 19



Grafiku 2 Evolimi i sektorit të furnizimit me ujë dhe indikatorët e shpërndarjesDuke e mbledhur së bashku këto probleme politike , madhore, teknike,manaxheriale dhe funksionale kërkohej nje program riformues i shërbimeve tëfurnizimit me ujë i dizenjuar mirë dhe afatgjatë, i adresuar në suportimin einvestimeve të rëndesishme në këtë sektor. Kjo ka qënë edhe një nga objektivatkryesore të Bankës Botërore.Objektivat afatgjata të qeverisë në sektorin e shërbimeve të furnizimit me ujëdhe kanalizimet janë që të arrijnë një furnizim të qëndrueshëm dhe sipasstandarteve të Bashkimit Europian në zonat urbane dhe ato rurale. Për vaditjen,objektivat strategjike janë të mbajnë rrjetin vaditës, të zhvillojnë një sistem tëqëndrueshëm shpërndarje me ujë dhe një sistem mirëmbajtjeje profesional, kjoduke stimuluar përdorimin efiçent të ujit. (Lourin,Gredler,International SpecificHidro-Syst.2011)

Tab 1: Analiza në %  e prurjeve hidrike në  pesë Vendet Adriatiko-Balltike, Burimi:
(Lourin,Gredler,International Specific Hidro-Syst.2011)



Uji  apo “Ari i kaltër “është  njё  nga pasuritë  mё tё  rёndёsishme tokësore.  Nёbotë  njё  miliard e 100 milion njerëz, pra 1/7 e popullsisë  sё botës nuk  kanёakses  nё  burimet hidrike dhe mbi dy  milion njerëz  qё jetojnё nё  vendet  nёzhvillim dhe vdesin cdo vit nga semudjet  qё janё  shkaktuara nga ndotjet ujore,kurre nuk ia dinё vlerën e paçmueshme  kёsaj pasurije.
3. Dilemat e zhvillimit te manaxhimit infrastrukturor hidrikNё  kuadrin e Samitit Botëror  tё  Johannesburgut  tё  gushtit  tё  vitit 2005ёshtё vёnё si objektive  qe brenda vitit 2015  tё  përgjysmohet numri ipersonave  qё vuajnё nga mungesa e ujit”. Strategjia  qё do  tё  mbeshtesi  kёtoobjektiva  ёshtё qё tё  adaptohet programi koordinimit  tё  investimeve  tёhuaja  mё potencialet ujore dhe burimet e disponueshme  tё  ndёrmarjeve  tёujësjellesave, si dhe  mё fondet publike  tё  manaxhuara prej pushtetit lokal.Faktorët kryesorë që sigurojnë suksesin në  investimet dhe reformat përpërmirësimin e cilësisë së shërbimeve në furnizimin me ujë dhe reduktimin evarfërise janë:

 Rëndësia e krijimit të një klime te favorshme;
 Zhvillimi dhe konkretizimi i një mjedisi të favorshëm ligjor dheinstitucional i cili do ti krijojë pushtetit lokal të marrë të gjithapërgjegjësitë e manaxhimit cilësor të kapaciteteve hidrike si  dhekrijimin e mekanizmit që do te sigurojë pjesëmarrjen e tyre nëpregatitjen dhe implementimin e projekteve;
 Rëndësia e procesit të konsultimit dhe krijimi i mekanizmaveinstitucionale;
 Marrjen e konsensusit të gjërë në nivel lokal përpara se të merrenvendime për investime të rëndësishme në nivel qëndror dhe lokal,involvimin e sektorit privat në manaxhimin dhe operimin e shërbimevetë furnizimit me ujë;
 Krijimin e shoqatës së konsumatorëve të ujit e cila do të përfaqësojëkonsumatorët në kërkesën për ofrimin e shërbimeve cilësore tëfurnizimit dhe shpërndarjes si dhe artikulimin e kërkesave tëkonsumatorëve;
 Rëndësia e planifikimit të burimeve, alokimin dhe manaxhimin e tyre;



Tabela 2 . Tendenca hidrike per 000/banor, model krahasues , Burimi:
Commission of the European Communities report 2008 ,pages 40-48

3.1 Dimensionet e manaxhimit infrastrukturor hidrikBrenda vitit 2006  pёr vendin tonё ёshtё përpiluar  njё  plan  pёrmenaxhimin e integruar  dhe eficent  tё  burimeve  tё  disponueshme hidrike.Edhe pse  rёndёsia e ujit  ёshtё e madhe, po  tё  shohim strukturën e burimevehidrike  tё  tokes (Hidrologjia e Shqipёrisё,botim 1984,pg 254)  vёrejmё se ajonuk  ёshtё nё  favorin e nevojave njerёzore  nё  rastet se shkalla e ndotjeve ikalon limitet e lejuara kur  nё  kёto zona vërehen formamorfometrike.(Commission of the European Communities ,pages 40-48)6 Dimensionet e manaxhimit infrastrukturor hidrik jane si me poshtea- Diferencat ne zhvillimin ekonomi te vendeve dhe rajoneveb- Dimensioni i mjedisit dhe vendendodhja gjeografikec- Problemet konceptuale dhe rrajonale,d- Dimensionet sociale dhe ato kulturoree- Politikat vendore,f- Diagnozat strategjike infrastrukturore ,investimet e trasheguara
3.2  Zhvillimi i turizmit në zonat bregdetare, si  një element i rëndësishëm i
Strategjisë Shqiptare për Zhvillimin Ekonomik dhe reduktimin e varfërisëËshtë aplikuar shpesh klorifikimi ujit nё  tё shumtën e rasteve, pёrveç kësaj,duke  qёnё cilësia e klorit, jashtё normave sanitare dhe mjedisore, ajo pёrbёnnjё  rrezik  tё  ndjeshёm  pёr mjedisin dhe shёndetin e popullatёs.Sensibilizimi dhe ndёrgjegjёsimi i qytetarëve dhe institucioneve private apopublike  pёr mbajtjen pastë tё  qytetit konsiston në bashkëveprim me bashkitëose prefekturat,marëdhenie deri më sot e munguar.
Model analize manaxherjale , për H2



Të dyja  kёto objektiva;a) Stimulimi i investimieve dhe b)Ulja e varfërisë  janё  tёlidhura pasi  tё  dyja synojnё krijimin e  njё  mjedisi  nё  tё  cilin sipёrmarrёsitvendas dhe  tё  huaj  kanё  besim  pёr pёrfitimin e investimeve  tё  tyre dheshqiptarёt  kanё  gjithashtu besim  nё  mundёsinё pёr karrierë  nё  vendin etyre.Nё fund  tё  fundit  Shqipёria konkurron  pёr investime dhe punё tё  kualifikuarnё  vendet e tjera ,  nё  tё  njëjtën mёnyrё duhet që të shohim prioritarë burimettona me tё  cilat  firmatshqiptare do të konkurrojnё pёr klientë dhe fitime.
4. Metodologja dhe kerkimiDuke i konsideruar tepër të rëndësishme  prirjet e manaxhimit infrastrukturorhidrik garantohen qëllime si më poshtë:

a- Ngritje të nivelit të jetesës në qytet dhe fshat.
b- Rritje të të ardhurave buxhetore direkte dhe jo direkte.
c- Rritje të paqes sociale në komunitet.
d- Rritjes së të mirave publike dhe ndërgjegjësimit të opinionitpublik.Vlersësimi i objektivave infrastrukturore hidrike është pikë kyçe në proçesin erealizimit të platformave infrastrukturore.Për rrjedhojë kjo mund të karakterizohet nga të mira publike për shoqërinë dheqë  ofron oportunitete të mëdha për nxitjen e sipërmarjeve të vogla dhe tëmesme, si dhe mundësive për një jetë më të begatë  dhe të sukseshme. Në njëkontekst më të gjerë ne theksojmë se manaxhimi i burimeve ujore ndikon mbizhvillimin e politkave publike dhe mirë manaxhimin e resourseve dhe burimeveujore. Në një kohë kur burimet ujore ndikojnë mbi rritjen e nevojave përkonsum të ujit të pijshëm, qeveria po mirë projekton fushën e riinvestimeve nëkëtë aspekt.

X X1 X2 X3 X4
Zgjedhja e
pare e
indikatorit

7 8 7 9 5
Zgjedhja e
dyte e
indikatorit

4 7 5 6 4
Kostot e adaptimit dhe kapacitetet e resorseve hidrike.dhe matja e indikatoreve të
performancës



Ky model vërteton H3, me mormë të vogël gabimi në analizë.

Kosto e adaptimit Kapacitete te vogelame kosto te larta Kapacitete temedha me kostote larta
Kapacitete te vogelame kosto te ulta Kapacitete temedha me kostote ulta

Kapacitetet e resoreseve hidrikevalues 4 4 5 6 7 7 7 8 9Ranks 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R1o = 6+7+8+9+9.1
MR= = = 40 Llogarisim tendencen duke perdorurWeberlonn kriter (Weberlonn and Robbins, S.P. 1998)

SR1 = = + R1o = 6+7+8+9
MR= = = 20

SR2 = = = 4.8
= 4.8



Grafiku 3 Kostot e adaptimit dhe kapacitetet e resorseve hidrike.dhe matja e
indikatoreve të performancës

Burimi: World Bank. 2003. Albania: Management of coastal infrastructure and
reduction of poverty. Final Draft

Konkluzion: Vendi ynë ka një problem menaxherial të shpërndarjes dhe jonjë problem të mungesës së kapaciteteve dhe resurseve. Manaxhimiinfrastrukturor hidrik në nivele të larta mbështet përhapjen e vlerave tëdemokracisë dhe të lirisë së njerëzve në vendin e punës. Vetë natyra eaktiviteteve ekonomike infrastrukturore  në tregetinë e lirë kërkon akses nëinformacion, përhapje të kompetencave dhe ushtrim në marrjen e vendimeveindividualisht , kushtet që pëputhen  më shumë me shoqërite e lira dhe mënyrate qeverisjes demokratike se sa me regjime autoritare.Së fundi manaxhimi infrastrukturor redukton konfliktet ushtarake midisvendeve duke vepruar si një forcë që bashkon njerëzit për veprimtariinfrastrukturore me përfitime të larta financiare dhe   stabilizuese. Përshoqërinë shqiptare fakti se ekonomikisht ajo po ribëhet pothuajse nga e paranë kushtet e ekonomisë së tregut  ose të ekonomisë së përbotshme, përbënnjëkohësisht një sfidë manaxheriale. kur treguesit ekonomikë shënojnë njërritje të kënaqëshme  dhe një ndihmesë kur politikat infrastrukturorepërmbushin nevojat e komunitetit, ky progres përmban edhe reziqe tëndryshme.Vendi ynë është përfshirë në këtë proces infrastrukturor duke bërënjëkohësisht:a- Privatizimin e sektorëve me rëndësi të veçantë ekonomike.b- Ristrukturimi infrastrukturor dhe manaxherjal.c- Kombinimin e matodave shtetërore për infrastrukturën.d- Reformat infrastrukturore në sektorin financiar dhe bankar.e- Ristrukturime infrastrukturore afatshkurtra në ADPf- Qeverisja dhe planifikimi i burimeve hidrike territoriale, mbrojtja emjedisit, tutela e peisazhit dhe menaxhimi efiçent i energjisё



nёpёrmjet: sistemeve  tё integruara  tё monitorimit mjedisor;kёrkimeve, sondazheve paraprake,studimeve  tё fatibilitetit dheprojekteve pilot; shkёmbimeve  tё kompetencave reaizohet nёpёrmjetnjё pёrcaktimi  paraprak  tё qartё  tё proçedurave tekniko-financiarepёr tё garantuar realizueshmerinё dhe qёndrueshmёrinё e vetëndёrhyrjeve.. Promovimi i zhvillimit  tё qёndrueshёm nё territorinurban, rural dhe bregdetar; Favorizimi i integrimit  tё rajonevendёrkufitare dhe  tejkalimi i pengesave dhe i kushteve periferike.Pёrforcimi dhe zhvillimi i menaxhimit të burimeve hidrike, organizimeve dheritja e vlerës  sё pasurisë historike, kulturore, arkitektonike dhe gjuhësore  t ёzonave me pasuri të medha natyrore do të mirëmenaxhohen  nёpёrmjet:shkёmbimeve  tё eksperiencave dhe  tё aktiviteteve të marketingut ,  me njёpёrcaktim paraprak  tё qartё  tё proçedurave tekniko- financiare  pёr tёgarantuar qёndrueshmёrinёpasurore dhe natyrore.
Referencat dhe BurimetUNDP: First Country Cooperation Framework for Albania (1998-2001),DP/CCF/ALB/1 30 January 1998UNDP: Second Country Cooperation Framework for Albania (2002-2005),DP/CCF/ALB/2 13 November 2001Mission Report: Support to the development of the Albanian TrainingInstitute of Public Administration, Tirana, 3 – 8 January 2003 JurgitaSiugzdiniene, Public Administration Mission: Development sustainable -training system in Albania – Recommendations. Field Mission to Albania 4 –13 February 2011Law on the Civil Service in the Republic of Albania, Law No. 8095,21/3/1996Law on the Status of the Civil Servant in the Republic of Albania, Law No.8549, 11/11/1999The Newsletter of Public Administration No. 5, sponsored by the EuropeanCommission, Tirana, December 2001Friends of Albania Issue no. 3, December 1998.www.seerecon.org/Albania/Durata Thanasi, An Overview of Public administration in Albania.
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AbstraktNdoshta mund të paraqes interes ky trajtim, ku për fokusim të punimit,menduam të qëndrojmë mbi dy këmbët e duhura, që mund ta mbajnë urën ekalimit dhe të komunikimit me një ngjarje historike të Shqipërisë, siç është luftaçlirimtare e Vlorës, e verës së vitit 1920 dhe personazhet që dolën në skenën ekohës. Logjika kombëtare dhe logjika e progresit mund të jenë, për mendimintonë, dy këmbët e urës që na intereson. Na ka nxitur për këtë artikull dhe njëtezë e studiuesit Ernest Gellner, ku shprehet se, shkrimi bën të mundurkodifikimin dhe sistemimin e pohimeve, për pasojë edhe lindjen e doktrinës, qëe shtron edhe  në librin e tij“Plough, Sword and Book”1. Duke patur informaciontë mjafueshëm nga pleqtë e moçëm, mbledhur gjatë ekspeditave vetiake ekolektive në terren, mendojmë se kemi një element të kulturës tradicionale.Ndërkohë, duke reflektuar se "idetë njerëzore dhe format shoqërore nuk janë asstatike, as të dhëna e as të lëna", kemi arritur në përfundimin se, vepra erealizuar me Luftën e Vlorës, 1920, është e shenjtë, sepse fitorja u vulos me gjaknë mbrojtje të Vatrës, të Zjarrit të Ndezur, të Tymit, e në se na lejohet tëpërdorim shprehjen jo thjeshtë metaforike të antropologut Nebi Bardhoshi, “tëGurit të Kufinit”, të Ujit Shqiptar të shkelur. Nga ana tjetër, na ngacmon fakti se,është abuzuar me shenjtërimin e fjalës, është folklorizuar pa të drejtë, kurkoherenca historike flet pa emocion, por me logjikë shkencore.
Fjalë çelës: kujtesë, shkrim, Lufta e Vlorës (1920), analizë kombëtare,progresi.
AbstractPerhaps, this could present an interesting treatment, in order to focus thepaper, we thought standing right on two feet, so you can keep the crossingbridge and communicative one with just one Albanian historic event, as the war
1) Gellner, Ernest, Plugu, shpata dhe libri [Plough, Sword and Book], botime
përpjekja Shtëpia e Librit, Tiranë, 2002, f. 67.



of Vlora, in summer 1920 and the characters who were shown on stage of thattime.National logic and the logic of progress based in our opinion, could be standingon two legs of the bridge we are interested on. The one who encouraged us tothis article is the researcher Ernest Gellner's thesis, which states that,“stationery enables encoding and disposition of claims, resulting in theemergence of the doctrine, which was treated in his book “Plough, Sword and
Book”.Having sufficiently information from the elders of middle-aged staff, collectedduring expeditions in the field of personal and collective, we feel that we havean element of traditional culture.Meanwhile, reflecting that "human ideas and social forms are neither static, nordata, nor left", we have concluded that, with work completed in Vlora War of1920, is sacred because the victory was sealed with blood in defense ofChamber, of the Fire lit, of the Smoke, if we are allowed to use not merelymetaphorical expression of anthropologist, Nabi Bardhoshi " of the Stone of theborders", of AlbanianWater violated. On the other hand, we worry that is being abused with thesanctification of the word, is being folk unjustly when historical coherencespeaks without emotion, but with scientific logic.
Key - words: remembrance, writing, Vlora War (1920), national andprogressive analyses.
1. HyrjeTri periudhat e strukturës së historisë njerëzore, që, edhe sipas filozofit,sociologut dhe antropologut anglez të shekullit XX, E. Gellner (Paris 9. 12. 1925 -Pragë 5. 11. 1995), janë klasifikuar përkatësisht kështu: Etapa e parë: gjuetia,grumbullimi (alias [ndryshe] egërsia); e dyta, shoqëria agrare (barbaria) dheetapa e tretë, shoqëria industrial (qytetërimi)2 i ka kaluar, patjetër dheShqipëria, krahinë etnografike e së cilës është edhe  Labëria, me Vlorën,Tepelenën, Sarandën, Himarën e krahinëzat e tjera, hapërisa e të cilave, për dy -tre muajt e verës së vitit 1920, u shndërrua në teatër luftarak forcash tëpabarabarta në numër, mjete, armatim e teknologji tjetër luftarake.Më i madhi pa të drejtë sulmoi më të voglin, pa e ftuar kush, pa i kërkuarndihmë kush. I rrëzoi gurin e kufirit, i shkeli vatrën, i nëpërkëmbi nderin, për t’ifikur zjarrin, për të mos dalë më tym nga oxhaku shqiptar, për t’i shuar farën.Këtë bllok informative na sjell kujtesa sociale mbi 90 vjeçare, gati 1 shekullore.Mendojmë, se në atë kohë mund të kemi përjetuar fazën e dytë, sipas Gellnerit.Në atë kohë, Vlora ishte një pellg me moçale e mushkonja, ku problem i malarjesqe shqetësim i kohës, në një Vlorë me pak banorë; vetëm me rreth 4 mijë njerëznë banesa të ulëta te tipit oriental, pa zhvillim, pa arsim të shqueshëm, me pakushtrim të kushedi çfarë zejeve a mjeshtërishë artizanale, përjashto jetesën emundimshme me të ardhurat e peshkimit; veçse qe një vend, llomkë me pozitakyçe gjeostrategjike në Adriatik, në Mesdhe e në Rajon. Prandaj dhe lakmohejnga të tjerët, të mëdhenjtë, fuqitë sunduese të kohës.Këtë informacion e kemi nga Muço Delo (1895 - 1984), Xhebro Gjika (1900 -1978) dhe Petrit Velaj (dy të parët luftëtarë të Njëzetës, kanë përkatësisht 29dhe 35 vjet që kanë vdekur), të cilët mund t’i quajmë informantë tëdrejtpërdrejtë, parësorë, ndërsa i treti, P. Velaj, Mandela i Vlorës, rron, është 96vjeç, lëviz nëpër qytet dhe është  me mendje të freskët dhe mund të quhet
2 ) Po aty, f. 13



informant i ndërmjemë, dytësor, sepse të dhënat për LV, na i sjell, bazuar tekujtesa e babait të tij Ahmet dhe xhaxhait të tij, Beqir Velo, të dy luftëtarë të LV, idyti edhe komandant i çetës patriotike të Kaninës dhe gjykimtar e burrëkrahine. Nga dy të parët, ne, kohë pas kohe, sa qenë gjallë, intuitivisht, për hir tëemrit që kishin dhe të respektit që kishim, nga dëshira e pasioni, kemi vjelurvisare memorialistike të gjalla e ruajmë, jo vetëm në kujtesën vetiake, edhe meshkrim nga ajo kohë, në trajtën e intervistrimit të lirë, spontan, shumë elementetë traditës lokale, sidomos për LV, edhe të pabotuara, edhe të pathëna, të cilat nakanë shërbyer për mikrotezën: “Lufta e Vlorës. Historia në Epikën Historike”. Sotkuptojmë, se paskemi aplikuar atë që cilëson antropologu social Olsi Lelaj“Intervista të strukturuara me informatorë (informantë) kyç”. Jo thjesht,vetëmpër statistikë sot, në vitin 2014 Vlora  ka rreth 200 mijë banorë dhe tjetërpamje, gati tërësisht europiane, oksidentale (perëndimore).Sipas psikologut milanez, Rolando Marchesan: “Kujtesa përbën bërthamënthelbësore dhe ndërlidhëse të inteligjencës, madje është kushti i domosdoshëmpër veprimtarinë e saj dhe vazhdimësinë”. Psikologjia e shkrimit najep këtëperkufizim: “Inteligjenca është vetia, me të cilën psikika kupton, gjykon, dhe, nëbashkëpunim me vullnetin, vendos”. “Brenda procesit asimilues (përvetësues)dhe inteligjencës ndodhet gjithnjë kujtesa”3
2. Punime të mëparshmeShkurtimisht do të trajtojmë se çfarë kanë thënë studiuesit shqiptarë për këtëçështje, çfarë kanë thënë autorët e huaj si dhe tezat tona, në se mund të jemipërkrahës të x autori, mund të të jemi përforcues të tjetrit, mund tëkundërshtojmë y- nin, apo ndoshta, nga arritjet e deritanishme sipas metodavetë punës në terren, në ekspedita vetiake apo në grup, nga studimi në biblioteka,me librat e puna krahasimtare e teksteve, mund të jemi dhe krejt autonomë nëmendimin tonë.Duke u futur në kohë, gjykojmë se Lufta e Vlorës ishte e drejtë nga shqiptarëtdhe e merituan fitoren, sepse punuan pozitivisht për të drejtën e tyrekombëtare edhe faktorë të brendshëm, edhe faktorë të jashtëm, por nuk do tëtrajtojmë këto çështje, për të mos dalur nga tema bosht.Kishin nevojë banorëtnë tokat e tyre të pushtuara poër krahë, për frymëzim, për drejtim, për liri nëpunë të tyre.Një nga ata që u bë frymëzuesi i tyre për luftën që shpërtheu në Vlorë qe dheHalim Xhelo (1894 - 1937), sekretar i Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare të VL.Ai cilësohet si Abdyl Frashëri i Njëzetës për shembullin e tij idealist, për fjalët etij të zjarrta, për shkrimet e tij patetike, me frymëmarrje të ndezur rilindase,shumë emocionale, si duket për të ngritur njerëzit në këmbë për të mbrojturtrojet e trashëguara nga të parët, që kur s’mbahet mend. H. Xhelo ishte megramë e, quhej i kënduar, ishte nga më të shkolluarit e kohës, kishte përfunduarstudimet e larta në Universitetin e Firences për Drejtësi në Fakultetin eShkencave Politike, duke u klasifikuar kronologjikisht nga të parët dhe të paktëtvlonjatë, aq të arsimuar për kohën.

3 ) Marchesan, Rolando: Psikologjia e shkrimit = Psicologia della scrittura, Uegen,
Tiranë, 2002, f. 57.



Vetë veshja e tij “allafrenga” flet vete e na tregon se ai vinte nga qytetërimiperëndimor, ashtu, sikurse na rrëfen veshja, jo me të leshta shajake e gunë tëdhirë, siç visheshin banorët e Labërisë dhe të Çamërisë, të dy prej krahinaveetnografike të Toskërisë, që tregojnë kulturën kostumografike të kohës. Poparaqesim portretin e H. Xhelos, si dhe dy pamje me veshje të banorëve tëLabërisë, si dhe të krahinës më në jug, asaj të Çamërisë, ku vihen re dallimet dhepërngjasimet, si dhe imazhe të tjera, për të prezantuar dhe interpretuarkujtesën sociale dhe kulturën e shkrimit në kohën e ngjarjes apo direkt pasjehonës së saj, nëpërmjet fotografive, objekteve të ndryshme me efekte pamore,faksimileve të mundshme etj.:

Faksimile të një letre, shkruar në ato vite nga H. Xhelo



Nga ky fragment i shkrimit të H. Xhelos në gazetën e kohës “Politika”, ndihetfare kollaj fryma romantike, që përshkon këtë artikull luftarak dhe entuziast, mekolorit zbukurativ, hiperbolizues, ndoshta jashtë përmasave të realitetit. Është evërtetë, që kemi një fakt; por a është e vërtetë, që kemi një të vërtetë? A është kyfakt një e vërtetë? Mendojmë, se dhe gjykimi në kontekstualitet, duke u futur nëkohë është i dobishëm, kërkon dhe pranon debat.
3. Lufta e Vlorës dhe historiografia shqiptareJanë botuar shumë libra të nivelit akademik (historikë dhe etnologjiko -folklorikë) nga autorë shqiptarë dhe studiues të huaj për këtë ngjarje tëndodhur në atë kohë dhe në atë hapësirë konkrete. Ndër autorët shqiptarëmund të përmendim disa prej tyre, si: Aleks Buda, Muin Çami, Arben Puto, R.Zeqiraj, Viron Koka, Kristo Frashëri, Rami Memushaj, Rrok Zojzi, AndromaqiGjergji, Mark Tirta, Afërdita Onuzi, Agron Xhagolli, Miaser Dibra, Bardhosh Gaçe,etj. Vepra kolektive e nivelit akademik “Historia e Shqipërisë” (vëll. I - II, 1959,1956 përkatësisht) është dëshmia e parë dokumentare historike, që paraqet nëmënyrë të përgjithshme historinë e Shqipërisë nëpër rrjedhat e kohës.Pikërisht në vëll. II të HSH marrim një informacion sintetik edhe për Luftën eVlorës. Ishte Akademiku Aleks Buda (1910 - 1993), një personalitet ihistoriografisë dhe i kulturës shqiptare, ai që ideoi dhe konceptoi këtë tekstmadhor për kohën, të rëndësishëm si pikë reference për periudhat  e pastajmedhe dëshmi historike krahasuese e përfillshme për studiuesit. Një vepër krejt ere për kohën, si nga përmbajtja e gjerësia e trajtimit dhe e vështrimit, ashtuedhe nga kriteret shkencore të ndërtimit e të vështrimit të procesit historik nërrjedhën e ngjarjeve.Kishin shkruar edhe më parë për LV disa autorë të veçantë. Ndoshta i pari, apondër të parët që rrok temën e LV, në botimet e viteve ’20 - të të shek.XX, ështëSali Hallkokondi, jurist, publicist dhe historian nga Vranishti i Vlorës, ndërintelektualët e njohur të kohës (1877 - 1936). Ai la gjurmë të thella nëndërgjegjen kombëtare të shqiptarëve me librin me kujtime “Histori e Shqipërisë
së re” (1923), ku përveç pasqyrimit të ngjarjeve të lëvizjes kombëtare edemokratike pas shpalljes së Pavarësisë, duke qenë edhe vetë pjesëmarrës nëLV, na paraqet të dhëna interesante, të pasura e të vlefshme për ndërtimin ehistorisë së kësaj ngjarjeje, aq më tepër që avokati i njohur i ka botuar shkrimete tij në gazetat “Mbrojtja Kombëtare” e “Fjala e lirë”, gjatë v. 1921 dhe në“Politika” në v. 1923 - ‘24.Sejfi Vllamasi (1883 - 1975), duke qenë dhe senator, deputet, si dhe dy herëanëtar kabineti, luajti rol të rëndësishëm në përkrahjen e LV më 1920, apo edhenë përballimin e ndërhyrjes së  forcave ushtarake jugosllave në Koplik më 1920.Në dorëshkrimin e tij “Shënimet dhe kujtimet historike”, një kopje të të cilit iadorëzoi AIH nga fillimet e vitetve 1960, por që dritën e botimit për herë të parëe pa vetëm më v. 1995,  me titullin “Ballafaqime politike në Shqipëri 1897- 1942”,



autori i ka kushtuar dhe 10 faqe LV, të cilat, sipas studiuesit Maringlen Verli,janë të vlerësuara për informacionin historik dhe analizat politike4. Gjithashtu,ky studiues na sjell informacionin se, “falë ndershmërisë dhe ekuilibrit që e
karakterizonte, S. Vllamasi u konsiderua nga qeveria e Sulejman Delvinës si
personi i përshtatshëm për të përballuar misionin delikat të tatimit të pulsit të
Beogradit dhe të sigurimit të armëve jashtë vendit për Luftën e Vlorës”5.Tajar Zavalani (1903 - 1966), që ishte sekretar i Komisionit Ndërkombëtar përCaktimin e Kufijve (1923), ka një botim tjetër më vonë “Histori e Shqypnis” në dyvëllime: vëll. 1 “Nga ilirët e deri në kongresin e Berlinit”, Londër, 1957, dhe “Nga
1878 deri 1965”, Londër, 1966.Në vëll. 2, te “Lirija e rifitueme”, ka dhe shënimetentuziaste “Triumfi i Vlonës”, që gjithsesi na pëlqejnë, por problemi është se nëtekstin e botuar ka edhe pasaktësira. Po citojmë një paragraf “...Mesazhin e
dorëzoi trimi legjendar Selam Musai, i cili ra i vramë te praku i Vlons, porsa u
lanque ofensiva kundër okupatorit”6. E vërteta historike është se bëhet fjalë përultimatumin që fshatari trim nga Mallkeqi i Vlorës, Mehmet Selim Shahaj, dhe jokryeheroi i LV dhe  legjenda e EHLV, Selam Musa Salaria, i dorëzoi gjeneralPiaçentinit, etj. Edhe historia e shkruan këtë fakt, edhe folkori e këndon bukur efortë këtë histori trimash. Ne e dimë të vërtetën, por jo të gjithë e njohin nëShqipëri. Aq më tepër që ky libër është botuar dhe jashtë shtetit e pikërisht nëAngli, ku mendojmë se nuk ka se si të mos jetë lexuar nga të huajt ky tekst.Informacioni i pasaktë krijon imazh të shtembëruar dhe qortohemi përmungesë të korrektesës shkencore dhe të seriozitetit në trajtimin historik.Persona të tjerë si Ago Agaj e Gani Abazi, që kanë qenë luftëtarë të lirisë në LV,që e njohin dinamikën në detaj, që e kanë parë me sy luftën, që e kanë ndjerëfrymëmarrjen e luftës emocionalisht dhe me logjikë kombëtare, që kanë shkruarlibra individualisht dhe jo si bashkautorë në grup pune, janë mbështeturkryesisht në kujtimet e tyre si autorë, aktorë apo faktorë (aqsa) për LV. Gjithsesijanë gjurmë a përshtypje vetiake dhe vetvetiu vërtetësia e fakteve apoargumenteve mund të jetë e diskutueshme, nga që subjetiviteti nuk shmangetdot, kur bëhet fjalë që autor është një person i vetëm dhe jo grup autorësh apokolektiv hartuesish, si dhe kur autorët nuk përfaqësojnë institucione shkencoreshtetërore, organizata apo shoqata të përhershme dijetarësh e njerëzish tëkulturës që merren me organizimin e drejtimin e punës shkencore dhe mekërkime e me studime për zhvillimin e shkencës e të diturisë në tërësi dhe tëdisiplinave të veçanta si historia (e periodizuar, në rastin konkret për LV, 1920)apo etnografia, etnologjia dhe folkoristika (konkretisht mbledhja, seleksionimi,përzgjedhja, studimi, përgatitja dhe botimi i mozaikut të larmishëm të asajngjarjeje, të asaj kohe, të asaj hapësire jo vetëm me ciklin EHLV, por edhe memënyrën e jetesës, doket, kulturën lokale, veshjen, ushqimin, psikologjinësociale, traditat, virtytet, veset, interpretuar në kontekstualitet).
4. Ç’ thonë studiuesit e huaj për Luftën e VlorësE quajmë më me vend të ravijëzojmë më tepër optikën e studiueve të huaj përShqipërinë e kohës në tërësi dhe veçanërisht për Vlorën dhe krahinat e saj, kundodhi ngjarja, të cilës iu shkrua historia, iu këndua kënga, iu thur poezia, ubënë filma artistikë, u bënë piktura epike e u përjetësua në monumente nga
4Shih “Fjalori Enciklopedik Shqiptar, vëll. 3”, Tiranë, 2009, f. 2908.
5shih VLLAMASI, Sejfi, “Ballafaqime politike në Shqipëri (1897 - 1942)”. Bot. 2 me il.
Përg. për bot. dhe il. Prof. Dr. Maringlen Verli: “Parathënie”, f. 6, Neraida, Tiranë,
2000.
6shih ZAVALANI, Tajar : “Histori e Shqipnis”; PHOENIX, Tiranë, Bot. 2, 1998, f. 261.



skupltorët e piktorët vendas. Pse duam të futemi më thellë në punimet estudiuesve të huaj? Përse synojmë të vjelim nga të huajt sidomos monografitë epanjohura më parë nga komuniteti ynë social e ndoshta, të pakonsumuaraende,edhe nga bashkësia akademikee vendit?Gjykojmë se mendimi akademik shqiptar për rëndësisnë e padiskutueshme tëLV, si një ngjarje e rëndësishme në historinë e vendit, njihet mirë nga tëinteresuarit dhe komuniteti ynë dhe nuk ka ndonjë gjë të re. Mendimi i huaj nukështë shumë i njohur ndër shqiptarë (përveç elitës shkencore) dhe, gjykojmë,se, duke qenë të pampleksur me interesa të caktuara këtu, e përshkruajnë këtëngjarje, ndoshta me paanshmëri, sa më afër objektivitetit, sipas lentes së tyre,nga ku ne mund të marim kulturën e shkrimit, që na vlen, se si shkruhethistoria. Ajo, po s’i pati të gjitha nuancat reale, të vërtetat, rrezikon ndoshta tëshndërrohet në diçka të pabesueshme.Kujtesa sociale dhe kultura e shkrimit rezonojnë, ose më saktëështë e vlertë tërezonojnë harmonishëm me njëra - tjetrën, e, secila në pozicionin e vetë, për hirtë së vërtetës jetësore, për realitetet kulturore e ngjarjesore. Mbajmë mend derimë sot nga librat e lexuar, apo nga kujtimet e botuara, që për Luftën e Vlorësthonë se ka patur vetëm trima, legjendarë, kreshnikë, kapedanë, që me sopatame hanxharë luftuan me një mbret 40 milionë dhe e hodhën në det perandorinë.Standarte. Klishe. Shablone të pa cenueshme. Lindin histrori të rreme, shkruhenato dhe pranohen si fakte, që me kohë shndërrohen në të vërteta apo serviren sitë tilla. Kujtesa sociale firon, humbet. LV s’është ngjarje e largët, por dhe aq eafërt s’është, sepse do të ishin të paktën 110 -115 vjeç luftëtarët më të vegjël, potë rronin, që s’ka fare probalilitet, se e njohim gjendjen. Prandaj na vjenndërmend ajo fjala latine: “Fjalët i merr era e shkruara qëndron”.Shumë nga udhëtarët e huaj që erdhën me misione të ndryshme në Shqipërigjatë dy dhjetë vjeçarëve të parë kanë lënë përshtypjet e tyre të botuara sishënime udhëtime e libra të veçantë. Dallojmë, nga një lexim i ftohtë dhe ivëmendshëm, se kohezioni e mban të lidhur materialin qëperëndimori,studiuesi i huaj na paraqet me koherencë dhe pa ngjyrat e panevojshmeemocionale. Risia e kësaj kumtese është se po promovojmë mendimet e 3- 4studiuesve bashkëkohorë  të “paeksploruar” më parë, si Serge Métais, NikollasKosta, Nikola Guy, e Miranda Vickers.
5.  Pamje e përgjithshme shqiptare e periudhës së 1920 - ës nga syri
i shkrimit europianJanë mbi 45 studiues që janë marrë instensivisht qysh atëherë, që e vrojtonindhe e shkruanin Shqipërinë me lentet e tyre kulturore. Mund të përmendim(sipas rendit alfabetik)  studiues të tillë si: Baldacci, Bouè, Brailaford, Callan,Chumckv, Cozem - Hardv, Cozzi, Cvijic, Degradd, Dumont, Edlinger, Eliot e deritek Nvoni, Windish,Wirthi etj, të cilët i japin edhe virtytet, edhe veset eshqiptarëve. Mis Durham thotë se të gjithë shqiptarët në realitet nuk janëmuhamedanë, as të krishterë: feja për ta është një formë e jashtëzakonshme,diçka fare formale. Kanë rregull të madh për mbledhjet. Shqiptarët e shkolluarjanë tregtarë të shkathët (të zotë) dhe të gjithë kanë individualitet të theksuar.Ndodh, thotë, që pas vrasjes iu vjen keq për plumbin…Njw tjetwr studiues,Woods, bën këtë portret: “Shqiptari është i egër, luftarak, tolerant në çështje
fetare, i pabindur por besnik dhe i ndershëm”.Etnografi, gjeologu dhe paleontologu hungarez Franc Nopça (Franz Nopcsa:1877 - 1933) ka ardhur disa herë në Shqipëri gjatë v. 1903 - 1922 dhe për herëtë parë përdori metodën krahasuese me vendet e tjera të pellgut të Mesdheutdhe të Azisë së Afërme dhe ndër të parët që në studimet etnografike përShqipërinë futi për krahasim edhe të dhënat e arkeologjisë. Duke folur për



karakterin e shqiptarëve Baroni Nopça, qysh në fillim të studimit kërkimorshkencor në Shqipëri, thekson se, për të asgjë nuk është më e zorshme se sa tënjohë një i huaj thelbin e karakterit të një populli dhe “asgjë nuk kërkon më tepër
qetësi dhe sundim të vetvetes se sa ta përshkruajë atë pastaj në mënyrë objektive
dhe siç ndodh realiteti”7.Nga natyra shqiptarët e asaj kohe janë cilësuar si krenarë, luftarakë, gjaknxehtë,sensibël, me moral shoqëror, sidomos në lidhje me femrat qëndron shumë lart,që bëjnë shumë shpenzime për mikpritje dhe festa. Por Jastrebovi thotë sikurmikpritjen shqiptarët e kanë dogmë, sikur kanë prirje për t’i zmadhuar gjërat,sikur janë dinakë, gënjeshtarë dhe hipokritë, sikur janë armiq të këshillave tëmira, idololatër të një nderi të gabuar, nuk durojnë cënimin botërisht të gjëravetë shenjta. Ippen bën një prerje horizontale ndër shaljanë dhe quan kapadainj,që të dobëtin e përdorin keq, pse nuk merren me grabitje, po kështu banorët eNikaj - Mërturit. Seksualitetin as që e njohin. Jarav gjen që shqiptarët janëluftëdashës, të prapambetur, kanë inisiativë, janë të guximshëm dhe kundër çdolloj autoriteti. I quan partikularistë, të cilët fillojnë të dyshojnë sa herëkërcënohen të drejtat e tyre. Studimi i punimeve që ata kanë lënë për vendintonë është ndoshta një mozaik kompleks për ne, ku shfaqenmetaforikishtbanorët e tokës dhe qiellit shqiptar me të gjitha ngyrat e ylberit.Me shumë prej mendimeve të tyre nuk mund të jemi dakort, por ato janë“rekorde” të regjistruara në Kujtesën e Shkrimit të Botës dhe janë, ndërkohë,për studimet tona e të tjerëve, të huaj apo vendas, referenca se si na shikojnë netë tjerët, ngaqë mungon ajo edhe ajo ndarja e famshme që na ka pëlqyer, që sihistorinë, si këngën ta reduktojmë në një ndarje kaq binare (bardhë e zi). Shumënga udhëtarët, studimet e të cilëve kemi lexuar, janë objektivë në shënimet evlerësimet e tyre, pavarësisht se diku, ku ata na mburrin, ne krenarohemi e nangrihen veshët dhe diku, siç dhe perifrazuam grimca, ku ata na shajnë (mësaktë, jo na shajnë, por na nxijnë portretin, ndoshta ashtu paska qenë) nemërzitemi, ulim kokën, ulim veshët dhe fillon të pllenohet urrejtja për ta nëpsikën dhe shpirtin tonë.  Për informacionet e të huajve, që sipërpërmendëm, ishikojmë me lente kulturore për të parë më mirë, për çka na shërbejnë nëfunksion të Njëzetës. Hecquard nënvizon se, në rast lufte, në Shqipërinë eVeriut, çdo shtëpi pajiste një burrë, pavarësisht nga numri i përgjithshëm ipjesëtarëve të shtëpisë.Ndërkohë historiografia dhe kujtesa sociale e LV njofton se në Beun, më 1920 umblodhën nga çdo fshat shtëpi e burrë e burrë e pushkë. Merr dimensione të rejainformacioni historik dhe folklorik që na vjen për atë ngjarje, se në LVndihmuan, biles morën pjesë edhe gratë. Kur flet për sjellje e zakone tëshqiptarëve, kur shkruan për Shqipërinë, sakrifikuar për interesat e Europës,Ismail Qemali thekson: “Tre objektet kryesore të përkushtimit të shqiptarëve
janë: nderi i tij, familja e tij dhe atdheu. Ai preferon vdekjen përpara një çnderimi
që nuk është larë”.8Nga të pashkruarat dhe të pathënat për Njëzetën, edhe sot e kësaj dite, në Vlorë,nga më moshatarët që rrojnë akoma dhe që kanë një kujtesë të admirueshme,mund ta shprehim mendimin sipas tyre se “Njëzeta qe një luftë që çeli e
shpërtheu nga rubineti i çesmës morale. E vërteta është se italianët bënë punë e
ndërtuan goxha në qytet. Çuan rrugë deri në mal të Çikës. Për interesa të tyre,
patjetër, por edhe nevej mirë na bënej. Kishim interesin tonë, se po zhvillonej
vëndi. Këtë e dinin dhe e shihnin të gjithë. Këtë e shohni dhe ju sot. Se, ja, fjala vjen,
godinën ku është Bashkia e Vlorës dhe Qarku e ka bërë italiani. Po ku qëndron
problemi? Këtu ndryshon puna, se ata e shkelën në kallo shqiptarin, vlonjatin,

7NOPCSA, Franz , “Antropologji kulturore”, Dispencë [Tiranë, maj 2011], f. 4 - 14.
8 VLORA, Ismail Qemal, “Kujtime”, Botimet Grand Prind, [Tiranë], [2007], f. 306.



labin. Ulën krenarinë e shqiptarit, e prekën atje ku s’mba më, e cenuan në moral,
(mos qesh), i prekën nderin, gjënë më të shenjtë. Të futemi në kohë, more bir, e të
flasim. Në atë kohë kishte tradita të mira që ishin ligj i pashkruar për njerëzinë.
Ajo psikologji e kulturë zotëronte mënyrën e jetesës, zakonet tona, sjelljet, fejesat,
martesat, vdekjet, këngët që keshëm, të gjitha çar’ bënim. Kështu duhen parë
gjërat e gjykojmë kollaj pastaj. Kur flasim për dje, do gjykojmë me atë mendje; kur
flasim për sot, kemi të tjera kondita e raporte, tjetër psikologji dhe edukatë më të
avancuar. Sipas vëndit, kuvëndi, e more vesh djalo?! 9.Logjika e bisedës, nga e cila shkëputëm këtë paragraf, që mendojmë sepërfaqëson jo vetëm mendësinë e tyre, por mentalitetin e kohës të komunitetitvlonjat, na dikton të gjykojmë se, jo gjithmonë diversiteti kulturor prodhongjëra të mira, të bukura dhe të dobishme. Në atë kohë shqiptarët ishinkonservatorë, italianët me frymë liberale. Ai sfond psikologjik nxorri në pah, menjë reliev dhe efekt të mahnitshëm, ngjarjet e asaj vere të vitit 1920. Fjala evjetër “shqiptari për një nder rron” ndezi sedrën e banorëve, të kryefamiljarëve,të burrave të shtëpisë, të mëhallës, të fisit, të lagjes, të fshatit, të krahinëzës,krahinës, parësisë, burrave të kazasë, se kështu klasifikoheshin në atë kohëburrat, sipas hierarkisë trimërore - morale e atdhetare. Për cenimin në nder,krisi pushka. Vendasit nuk u treguan miqësorë me ata që nuk erdhën si të tillë.Kjo është logjika e funksionimit të gjërave, që prishi “kavalierllëkun” e atyre qëe quanin se s’kishte ndonjë problem të kullosje në kopsht të tjetrit, në “baçe” tëbotës… Kjo është logjika e funksionimit të gjërave, nga e cila shpërtheu ndjenja ekolektivitetit për t’u bashkuar si një trup i vetëm, deri sa të vihej nderi në vend.Kjo logjikë dhe praktikë e drejtë luftarake bëri që të lindte dhe të forcohej edhendjenja e solidaritetit me LV. Ndërsa optikën e ndriçimit të historisë së LV ekemi nga profesori ynë i nderuar Muin Çami, gjykojmë të paraqesim dhe tëinterpretojmë, për herë të parë, edhe një autor tjetër të huaj, vepra e të cilit (kupërfshihen dhe shënimet e tij për LV) nuk ka qenë e njohur për ne më parë,sepse vonë është botuar në gjuhën shqipe.

9 SIPAS shënimeve që kemi mbajtur në bisedat me z. Petrit A.Velaj, 96 vjeç dhe Fahri
Xh. Shaska 78 vjeç gjatë periudhës 29. 05. 2012 - 02. 05. 2013.
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AbstraktiKy studim analizon shpeshtimin e aludimeve në editorialet politike dhe nëgazetari, si edhe specifikon teknikat e përkthimit që përdoren nga përkthyesprofesionistë dhe sasinë e adumbrimeve që konsiderohen në tekstet epërkthyera nga Shqipja në Anglisht. Një fokus i veçantë i është dhënë pyetjesnëse aludimet e përdorura në shkrimet politike janë me një apo me shumështresa të nënkuptuara dhe nëse përkthyesit kanë arritur të dallojnë nivelinreferencial (adumbrimin) me qëllim dhënien e saktë të tekstit në gjuhën epërkthyer. Korpusi i të dhënave konsiston në më shumë se 100 faqe të formatitA4 të nxjerraa nga artikujt e opinioneve dhe editorialeve të botuara prejgazetave shqiptare që janë më shumë në qarkullim, duke u përqendruar nëharkun kohor të viteve 2012-2014. Korpusi i të dhënave përllogaritet të jetë merreth 50 mijë fjalë të tekstit në shqip, të cilat janë lexuar manualisht për tëanalizuar shpeshtimin e aludimeve në shkrimet politike dhe më pas 50 artikujnë sasinë e 700-1000 fjalëve janë zgjedhur për analizë të mëtejshme. Ngakërkimi studimor dolën 50 aludime me një shpërndarje 1 aludim për 100 fjalë.Korniza teorike është bazuar në librin e Ritva Leppihalme, “'Culture Bumps: AnEmpirical Approach to the Translation of Allusions''.
FJALËT KYÇE: Aludime, aludimet me shumë shtresa, adumbrime,papërkthyeshmëri, teknika përkthimi, pengesa kulturore, shkrim politik, aludim iemrin të përveçëm, aludim i frazës kyçe.
ABSTRACTThis study examines the frequency of allusions in political writing and journalism,the translation strategies used by professional translators and the amount in whichadumbrations are considered and reflected in texts translated from Albanian intoEnglish. Special focus is given to the question whether the allusions used inpolitical writing are single or multiple-layered and whether the translators havebeen able to recognize the referent level (adumbration) in order to render theproper meaning into the target text. The data corpus consists of more than 100 A4-sized pages of material retrieved from opinion articles and editorials published in anumber of high circulation Albanian newspapers during 2012-2014. The data



corpus was decomposed into 50,000 words of Albanian text and manually checkedfor the frequency of allusions in the political discourse and 50 articles with a lengthof 700-1000 words were selected for further analysis. The search yielded a total of50 allusions with a distribution of 1 allusion per 1000 words. The theoreticalframework is based on Ritva Leppihalme's book: 'Culture Bumps: An EmpiricalApproach to the Translation of Allusions''.
KEYWORDS: allusions, multiple-layered allusions, adumbrations,untranslatability, translation strategies, culture bumps, political discourse, propername allusion, key phrase allusion.
1. INTRODUCTIONAn allusion may be denned as the mention of the name of a real person,historical event, or literary character which is not simply a straightforwardreference, but which conjures up some extra meaning, embodying some qualityor characteristic. For example: Hercules, a character derived from Greekmethodology, when used today in different situations, carries the meaning of
strong person. According to the Encyclopedia Britannica, "an allusion is used asa straightforward device to enhance the text by providing further meaning, butit can also be used in a more complex sense to make an ironic comment to onething by comparing it something that is dissimilar". Leppihalme agrees on thefact that allusions are culturally rooted and understanding them can preventthe miscommunication into the target text. (Leppihalme 1997:4) and since theculture is greatly involved, the translator is seen as a 'culture mediator' and'decision-maker' (1997:19). Allusions move only in one directions: if A alludesB, B does not allude A, simply said, the present alludes to the past, and not viceversa, e.g. one sonnet of Shakespeare alludes to a specific part of the Bible, butthe reverse is not true.As culture-bound elements, allusions depend largely on familiarity to conveymeaning (Leppihalme 1997:9). Leppihalme argues that allusions are culturallyunderstood, but they can become ambiguous in other cultures unless thereaders are biculturalized (1997:4). Lor example: In Albania, many people haveenriched their everyday vocabulary by taking different sentences from themovies, especially by comic ones, to display their thoughts about a certainsituation. One can say "Ti po qesh si Kogi i Ollges" (You are laughing like Ollga'sKoci"). This is a literally translation of the phrase which is used in the movieand which is understandable from the Albanian audience, because it recalls themovie situation in their memory making the connection with present speaker.But an international audience does not comprehend the situation at all. Bindingthe equivalence of the above expression could mean: "You are laughing like
Homer Simpson", since both characters are similar in their personality. Thiskind of equivalence strategy, which is called 'transplantation', is mentionedfurther in this study as one of possible strategies of translating allusions,especially when it comes to rendering Albanian humor into English.On the other hand, certain allusions can be familiar to the target languageculture. According to Leppihalme (1997:9), certain allusions are widely knownin cultures where the Bible or other literature is familiar. Lor example: The
forbidden tree in our garden always was taken care from my father. The allusion,which is "the forbidden tree", can be understood by various cultures, because of



the Bible knowledge, bringing in mind the situation in the Garden of Eden,when God forbade Adam and Eve not to touch the forbidden tree.Shakespeare's literature is well known around the world as well. His famousverse from the Hamlet play, "to be, or not to be, that is the question" is well-lcnown in many part of the world and societies. Echoing Shakespeare, GregWallace said, To beef or not to beef? That is the equestrian' (Greg Wallace, TheIndependent, Sunday, April 27, 2014). Based on the above examples, allusionsare built on famous phrases of world literature, known by most parts of theworld to communicate a truth or an idea and to persuade the audience.
1.1. Statement of the ProblemAllusions have their effect when readers understand their meaning. Usually thisunderstanding happens when the author and the audience are from the sameculture.According to Leppihalme (1997:4), as it is mentioned earlier, TTreaders need to biculturalized, otherwise they cannot pass this culture barrierand 'culture bump' happens. The term 'culture bump' is suggested for the firsttime by Carol M. Archer (1986:170-1), which defined the term as follows: 'A
culture bump occurs when an individual finds himself or herself in a different,
strange, or uncomfortable situation when interacting with persons of a different
culture'. When there are multiple-layered allusions, the translator apart fromknowing the adumbration of the expression, should know the proper strategyto render it for the audience. Very sensitive areas are those of humor andpolitical discussion; because the gap tends to be wider between cultures, sincethe speakers or writers mention multiple-layered allusions. Thus, manyscholars have come up with solutions, techniques and strategies to cover thisproblem.
1.1.1. Research Questiona. How often are allusions used in political writings?b. What source have the authors of political writings used to drawallusions from?c. How are allusions treated by translators and interpreters in politicaldiscourse?d. What are some of the specific methods they have used to renderthem into English?
2. Literature Review

2.1. Defining allusionsAn allusion may be defined as the mention of the name of a real person,historical event, or literary character which is not simply a straightforwardreference, but which conjures up some extra meaning, embodying some qualityor characteristic. For example: Hercules, a character derived from Greekmethodology, when used today in different situations, carries the meaning of
strong person. According to the Encyclopedia Britannica, “an allusion is used asa straightforward device to enhance the text by providing further meaning, butit can also be used in a more complex sense to make an ironic comment to onething by comparing it something that is dissimilar”. Leppihalme agrees on thefact that allusions are culturally rooted and understanding them can prevent



the miscommunication into the target text. (Leppihalme 1997:4) and since theculture is greatly involved, the translator is seen as a ‘culture mediator’ and‘decision-maker’ (1997:19). Allusions move only in one directions: if A alludesB, B does not allude A, simply said, the present alludes to the past, and not viceversa, e.g. one sonnet of Shakespeare alludes to a specific part of the Bible, butthe reverse is not true.As culture-bound elements, allusions depend largely on familiarity to conveymeaning (Leppihalme 1997:9). Leppihalme argues that allusions are culturallyunderstood, but they can become ambiguous in other cultures unless thereaders are biculturalized (1997:4). For example: In Albania, many people haveenriched their everyday vocabulary by taking different sentences from themovies, especially by comic ones, to display their thoughts about a certainsituation. One can say “Ti po qesh si Koçi i Ollgës” (You are laughing like Ollga’sKoci”). This is a literally translation of the phrase which is used in the movieand which is understandable from the Albanian audience, because it recalls themovie situation in their memory making the connection with present speaker.But an international audience does not comprehend the situation at all. Findingthe equivalence of the above expression could mean: “You are laughing like
Homer Simpson”, since both characters are similar in their personality. Thiskind of equivalence strategy, which is called ‘transplantation’, is mentionedfurther in this study as one of possible strategies of translating allusions,especially when it comes to rendering Albanian humor into English.On the other hand, certain allusions can be familiar to the target languageculture. According to Leppihalme (1997:9), certain allusions are widely knownin cultures where the Bible or other literature is familiar. For example: The
forbidden tree in our garden always was taken care from my father. The allusion,which is “the forbidden tree”, can be understood by various cultures, because ofthe Bible knowledge, bringing in mind the situation in the Garden of Eden,when God forbade Adam and Eve not to touch the forbidden tree. Shakespeare’sliterature is well known around the world as well. His famous verse from theHamlet play, “to be, or not to be, that is the question” is well-known in many partof the world and societies. Echoing Shakespeare, Greg Wallace said, 'To beef or
not to beef? That is the equestrian' (Greg Wallace, The Independent, Sunday,April 27, 2014). Based on the above examples, allusions are built on famousphrases of world literature, known by most parts of the world to communicatea truth or an idea and to persuade the audience.Leppihalme (1997:6) gives the following definitions, which share the idea of
‘reflecting something’ or are ‘a reference to something’. Allusion comes from theLatin word ‘alludere’, ‘to play with, to jest, to refer to’, and it implies a referenceto characters and situations in mythology, legends, history (Scott, CurrentLiterary Terms, 1965). Allusion is an implicit reference to another literarywork, to another art, to history, or contemporary implicit reference to anotherliterary work, to another art, to history, to modern figures. (Preminger,Encyclopedia of Poetry and Poetics, 1965).Shaw (1976) when referring toallusions explains them as a reference, usually brief, often casual, andoccasionally indirect, to a person, event, or condition presumably familiar butsometimes obscure or unknown to the reader. According to Abrams (1984)allusions are references, explicit or indirect, to a person, place, or event, or toanother literary work or passage.



2.2. Forms of allusionsForms that allusions reveal themselves in the source text and how they changetheir form in the target text is not the focus of this thesis, however they arementioned further in this papers. Referring to Leppihalme (1997:10), allusionsare classified and divided into two groups according to their forms:
2.2.1. Proper Name (PN) allusionsProper name allusions contain a proper name, as in the following example:‘...you are more than a star; you’re a Rambo, an Oprah, a minister without aportfolio...’ (Tema Daily, May 9, 2012).
2.2.2. Key-Phrase (KP) allusionsKey-phrase allusions containkey phrases that bear a specific meaning in thesource language culture, as in the following example:‘Albania - home of the wise fool!’ (Sot Daily, March 9, 2014)
(I) Both of these classes are further divided into:(a) Regular allusions = an unmarked category of 'prototypical'allusions

Someone's got to stand up and say that the emperor has no clothes.(b) Modified allusions = allusions with a 'twist', that is, the preformedmaterial is altered or modified
You decide what to do nowadays, to beef or not to beef!

(II) Stereotyped allusions = the allusions used frequently and they have nofreshness and do not necessarily evoke their sources; also clichés and proverbs.
We were ships that pass in the night.

(III) (A) Semi-allusive comparisons = superficial comparisons or looserassociations
Like in a Big Brother show, our parliament has become a house of Nasreddin.(B) Eponymous adjectives (adjectives derived from names)= in such types nofixed collocations are formed with their current headwords.
I saw that girl dressed in Victorian style and gave her a flower.

2.4. The function of allusions

Leppihalme (1997) divides allusions in three main groups according to theirfunctions: allusions that create humor, allusions that describe characters,allusions that carry themes.
Humor, apart from the other two functions, serves more on a local level(Leppihalme, 1997:10), and it needs some understanding from the part of theaudience (readers) in order for the humor to function properly and leave itseffect. The phrase from the comedy “Pallati 176” (Building 176-my translation)



“Shoqe me pantallona, hë?” even when translated as “Girlfriend in trousers?” isunclear and does not cause any humor for the English-speaking readers oraudience, because that phrase primarily has a culture meaning. In time ofcommunism, at least for some years, girls were not allowed to dress trousersbecause it was seen as a “foreign” and a “capitalist” way of dressing. Then in“Pallati 176”, this phrase got satirical connotation and based on this play,people in Albania were using it to create humor among them depending fromthe context. In describing characters, allusions refer to well-known,successful, and famous characters in the past to compare another character orevent in the present. In the Greek legend, there is a character known as‘Odyssey’, who was described by the author as very clever man, went to Troywar with his soldiers and in the way back home, he went through many perilsand difficulties. Only after a long period time he managed to come home andmeet his family. Having this story in mind, phrases like, “The democracy in
Albania is having its Odyssey through many waves and storms of instability”explain a present situation, or “My father was the Odyssey of our family’ implyingthat the father was very clever to find solutions for his family. Allusions can
carry themes as well. The characters of ‘Adam and Eve’ can convey differentthemes as allusions, such as sexuality, innocence, happiness, sin, disobedience,abundance and generation of life (The Oxford Dictionary of Allusions) or thephrase ‘Garden of Eden’ can mean beauty, paradise, perfection and rest. Thiscomplexity that is found in allusions makes the work of an translator or theinterpreter difficult where in cases like this the context in which such allusionsare used, the translator gives his best in concentrating.
3. Methodology

3.1. Qualitative analysisContent analysis was used as a qualitative method to study the translation ofallusions from Albanian into English in political discourse. Samples were takenand analyzed from various newspapers and political writings. Their meaningand source were made clear from the context before they were sent to thetranslators. In this project, professional Albanian translators as well astranslators who werenative speakers of Englishgave their possible rendition ofthe samples. Later, those translations were further analyzed to identify thestrategy applied by the translators in rendering allusions into the target text.The potential strategies offered by Leppihalme (1997) served as the basis forthis analysis. Then, the next step was to find out what were the most dominantstrategies used by the translators for the translation of Key-Phrase allusionsand Proper Name Allusions. Further observationswere made to explore themain sources used by speakers and writers in political discourse.The sources used to collect the corpus data were some of the major dailyAlbanian newspapers, listed as follows.
❖ Tema Daily
❖ Gazeta Shqiptare Daily
❖ Panorama Daily
❖ Mapo Daily
❖ Shqip Daily



❖ Sot News Daily
❖ Shekulli Daily
❖ BalkanWeb
❖ YouTubeEditorials and articles from the selected newspapers were read in search ofallusions. About 50,000 words were read before 50 allusions were found forfurther study and were put in a table for analysis. This table of analysiscontained a translation work from professional translators whose nativelanguage is English, whoaccepted to collaborate in this research project. Thecorpus table contains the meaning of the allusions, the source they werecoming from and the method chosen by the translators to render theseallusions into English, which was mainly the purpose of this study. Based on thetable of analysis, charts were built to display the most common method appliedfrom the translators in the rendering of the allusions, as well as the mostcommon source from where allusions in the political discourse were comingfrom.
3.1.1. Quantitative analysisAs it is mentioned earlier 50 thousand words are read from differentnewspapers, from which 50 random allusions are drawn and analyzed. There is1 allusion in 1000 words, which shows that allusions in political discourse areused to underline a certain topic, and when there are used more than once inone essay they are used from the author to emphasize the topic or the problem.In the 50 allusions taken for the study in this paper, 45 of them are single-layered allusion, which means there is one known event in the past that isreflected in the present and that event is the adumbration - the origin of theallusion, while 5 out of 50 are multiple-layered allusions.
3.1.2. The most predominant methods used by the translatorsBased on Leppihalme’s list of potential strategies for key-phrase allusions andproper name allusions, referring to Tab.5, translators and interpreters haveused a lot of standard translation for the key-phrase allusions and haverendered literally the proper name allusion from source text to the target text.This way of rendering allusions may help the target language readers andaudience to enrich their knowledge about the source culture, but on the otherside it is confusing if there is no explanation with footnotes or brackets fromthe author or the translator in order for the target audience to understand, e.g.
‘Holy Trinity’ (number 44 in the sample list) is translated literally into the targettext. This does not cause any confusion since English speaking audienceunderstand the bible and the Christian theology, but in the example of ‘kunati i
shokut Xhemal’ (number 49 in the sample list), which is also rendered literallyinto the target text, it is hardly understood by the English-speaking audience,because this expression is deeply rooted in the Albanian culture and humourand if translator does not find any equivalent in the target text using themethod of transplantation (Fig.1 and Fig.2), at least some footnotes or



explanation in brackets would be appreciated in order for the audience tocomprehend the expression.Some translators have replaced the allusion from the source text using apreformed TL item, e.g. ‘U duket vetja Zeusi i mendimit’ is translated ‘They thinkthemselves to be the God of thought’ (number 48 in the sample list). Thetranslator has found the equivalent meaning and this translation help the targetaudience understand the author, but on the other hand, the richness of thesource allusion is lost in the target text. Of course, in the above-mentionedexamples, apart from the loss of vocabulary richness in translation, also thegain in translation from the target audience is worth-mentioning, since theaudience gain understanding of meaning from the source text. This loss andgain concept is decided by the translator or interpreter and if a translationwork should have a loss or gaining character, but as it is mentioned earlier thetranslator could maintain ‘balance’ between these ‘two’ forces’ through the useof the literal translation of the allusions and in the same time using footnotesfor the audience, thus the vocabulary richness and the meaning from the sourcetext are maintained. Referring to the sample list, the translators andinterpreters have used the Omission method or rendering allusions.An example of this method is found in number 47 in the sample list: ‘ai foli,
midis të tjerash, për eliminimin e departamenteve, por dhe njëfarë “Bing Bang”-u
kolektiv…’ is rendered as ‘he spoke, among other things, about eliminating
departments and about some kind of big restructuring of the administrative
regions…’ thus omitting the phrase ‘Big-Bang’. In this case the translatordecided to render the exact meaning of the source text by omitting the entireallusion phrase.Even though the omission strategy is not popular, sometime the translator usesit when there is no other chance of translating the phrase, which apparently it isnot the reason in the above-mentioned example, and in cases where thetranslator decides to do it differently, especially (and this could be our case)when the allusion from source text is well-known by the target audience and itdoes not bring any ‘richness of vocabulary’ to them. Footnotes and bracketsseem to be a great way when translating allusions, since they ‘cover’ both, therichness of vocabulary and the meaning from the source text, e.g. ‘...mos kërko ta
bësh atë “Lei Feng” të sjelljes arrogante e as target të “fletë rrufeve” të “kolektivit
punonjës’ (number 21 in the sample list) is rendered as ‘...do not ask them to
obediently engage in arrogant politics or make them the target of the workers’
collective fletërrufe [critical opinions expressed in anonymous public signs during
communism].Also in the translation of the proper name allusions, footnotes and brackets areappreciated, e.g. ‘Harrojnë ata se si sillen Kapot, me homologet e saj, Silvia
Kontet?’ is rendered as ‘Have they forgotten how Capos behave with her
homologues, like Mafia with Silvia Konti? [the prosecutor against Italian Mafia at
La Piovra movie series].’ On the other hand, footnotes and brackets, as it isearlier said, could offend the intelligence of the audience if they are improperlyused. The translator has to know the audience before using footnotes andbrackets.



4. Findings

4.1. Humor in the Albanian vocabularyFrom the three main functions mentioned above I have chosen allusions thatcreate humor to study a little bit deeper, since it is a sensitive area oftranslation to be considered. Humor in Albanian society alludes to the Albanianmovies and plays. Since Albania has been under communism for 50 years,movies and plays were the most ethically educative tools for the society thatnot only entertained the masses but enriched their soul as well. In case ofhumor, movies and plays did just that. Phrases like: “Ti do të më vdesësh mua”(Dy herë mat), “Gërmo Tare, Gërmo” (Përballimi), “Shitën gomerët, dhe blenë
biçikleta” (Zonja nga qyteti), “Hë, më të keqen xhaxhi… shoqe me pantallona hë?”(Pallati 176), are some of hundreds of phrases that have entered the Albanianvocabulary of humor and they are used by our society and culture, to createhumor, to explain a situation, and to reveal a truth about something. Let us takeone of the above expressions to use it as an illustration. “Ti do të më vdesësh
mua” (You will get the hell out of me), which explains the situation when Cuk(known for his servility towards the mayor of the city) make the Mayor(Comrade Kopi) very tired with his behaviour, and Kopi says: “Ti do të me
vdesësh mua”. In similar situations this expression is used in real life to meanthe same thing toward a person who embarrases others, but it can be used forhumor as well, when an individual is acting like Cuk. People say the sameexpression, but meaning different things. Context determines the use of suchexpressions. Usually, phrases taken from comedies have satiric intentions andnot to be taken literally.
4.2. The difficulty of rendering satiric allusionsIn the above-mentioned example, the phrase “Gërmo Tare Gërrmo”(Fig.1) it istaken from the the movie ‘Përballimi’ (The Clash- my translation), which speaksabout the rise of first communist government after the second world war,members of which were searching for deposits of grains in the houses of theirenemies in order to distribute it to the people. The phrase it is used as an ironicexpression by one of this rich people to one to the main characters - Tare - whosearches for the deposit under the stack. When used today it means “someone
who searches something in vain”.That phrase in the movie means: ‘You might
search in vain, but you will not find anything” - What makes it hard is thetranslation of it. The literal translation is out of option (dig, Tare, dig), sincehumor is locally understood and it does not mean anything in the targetEnglish-speaking culture when translated literally. An alternative might betranslating this phrase thought for thought like, ‘Yeah, Tare, come on, chase the
wind!’ (Ecclesiastes, Bible), which explains the idea of vainness. Even thoughthe “right” translations may be acceptable and understandable for the English-speaking audience when it comes to rendering Albanian humor, still thesatirical part of it is lost, which means that even correct translation do notcomplete the job.



Fig.1. - The loss of humor in the “right” translationKnowing that the satire in this phrase is not the phrase itself (since the phraseis just an ordinary one), but the character who spoke it, than we can “dig” moreto find the equivalent. The phrase conveys the idea of searching, vainness,impossibility, and irony behind it (Fig.2). These three columns are glimpses thatcan help the translator render the exact humorous meaning to the targetaudience. Apart from these glimpses, method of transplantation suggested byHervey and Higgins (1986:29) seems to fit well when we deal with the Albanianhumor. It is the procedure in which SL names are replaced by indigenous TLnames that are not literal equivalents, but have similar connotations. Then letus ‘transplant’ the phrase ‘gërrmo Tare, gërrmo” in English:‘Finding the needle
in the haystack? Yeah, genius Thraso, surely you will find it”.

Fig.2 – The method of transplantation in rendering the Albanian humor

Finding the needle in the haystack - is a well-known expression which denotesimpossibility to find something, so we need that to describe ‘the searching’ inAlbanian expression.Thraso, is the equivalent for the name Tare, who was aboastful soldier in the Roman writer Terence's comedy Eunuchus. His name,and the related adjective 'Thrasonical', can be used to denote someone who is



vain and boastful. Thraso denote vainness. Therefore, what we needed was theidea of searching, impossibility, vainness, irony and a name. Name change isadded to the list, since the name “Tare” does not convey any satire in English,thus using the method of transplantation all the ideas are “transplanted”correctly into English. Leppihalme agrees that a culture barrier can prevent theunderstanding of an allusion, unless the receivers are sufficiently biculturalized(1997:4) and humor is an area when authors should consider the audience andmake sure they comprehend allusions, so culturally rendering the humor is theconvenient way.
5. Adumbrations – The Multiple-Layered Allusions

Adumbration is an extra linguistic aspect, which, if left untranslated whentransferring the meaning of multiple-layered allusions into a target language,may obscure the meaning or cause ambiguities. The term 'multiple-layered
allusion' is used to define an allusion that evokes another allusion, which, in itsturn, calls to mind an object, person, event, place, myth, literary work or workof art without mentioning it explicitly (Fig. 3), e.g. the word “exodus” might referto three known events: the Kosovar exodus in 1997, the Albanian exodus in1991 and the Israel exodus in 1576 BC. These three events form a multiple-layered allusion since they evoke each other.
5.1. Three layers of allusionsIn this study three layers of allusions are distinguished:1. Literal layer – which is a combination of the semantic, direct content of eachword that forms the allusion2. Pragmatic layer – which is the meaning drawn by the way in which theallusion was used in a previous context in the past3. Referential layer or adumbration – which is the very origin of the meaning ofthe phrase, the way in which the word/phrase was used for the first time iftraceable.If we refer to the above example with the “exodus” word, the literal layer is the
“closest” meaning known and the referential layer is the “remote” meaningtraceable and known. Thus, we have as literal layer – the Kosovar exodus, aspragmatic layer – the Albanian exodus (since it refers to the past exodus ofKosovars) and as referential layer – the Israel exodus, which is the adumbrationin the same time, since it is the most remote event we know and the origin ofthe word “exodus”.The term 'adumbration' refers to the direct connection of thefirst allusion to its referent denoting the object, person or event that promptedthe allusion. Adumbration is the original proper noun or phrase, which with thepassing of years is used by authors as an allusion. Once we fail to understandthe adumbration that takes place in the phrase, i.e. the connection between the
initial phrase as used by the source language text and its true referent—which isnot the phrase that has been mentioned in the book, but instead it is the eventthat happens outside of that book—ambiguity ensues.The reason that is called adumbration is because it is a phenomenon that hasnot a lot of coverage as far a research work it is done in this study, and it did nothave an exact term for adumbration, which comes from the word ‘ombra’



(shadow), thus explaining the meaning of the word, which means “things after
allusions”.

Fig.3. The allusion of an allusion

6. CONCLUSIONThe objective of this study was to find out what was the most predominantstrategy used by professional translators in rendering allusions from Albanianinto English. This study started with a preview in the definitions of allusions,their forms and functions, their main sources and it continued with the difficultphenomenon of rendering Albanian humor into the English language and basedon the research in Fig. 1 and 2, it came out that the method of transplantationcould be a proper method in preserving humor. Other methods could have beenused in translating humor, but they were not sufficient enough, despite theircorrect translation, to transfer humor into the English culture. In this study alsomultiple-allusions are mentioned as an important phenomenon to beconsidered by the translators and interpreters knowing that an allusion has its‘roots’ in the past events and failing to consider this fact when rendering theminto another culture creates anomalies in translation, misconceptions and evenincidents as we have seen earlier in this study. Since this study is based onLeppihalme’s book “Culture Bumps: An Empirical Approach to the Translation of
Allusions”, strategies offered in this book served as a foundation in the furtherstudy of allusions in the political writing, which was also the main objective ofthis thesis. Strategies adapted to the translation of Key-Phrase allusions andProper Name Allusions, as it is shown in the statistics (Tab.5 and 6), the mostdominant strategy used by the translators is that of Standard translation, whichmeans the translators have rendered it word for word into the target text withno further explanation of the phrase.The method of Replacement by a preformed TL item and that of Reduction tosense must also be taken into consideration, since these methods areconsidered quite frequently by the translators, which means translators havefound the equivalent phrase into the target text or have paraphrased the sourcetext allusion for the target audience. Omission, Footnotes, Minimum change andRe-creation methods are rarely used, since the translators have preferred thefirst three dominant strategies to render allusions into the target text. Allusions



in political Discourse derive mainly from Cinematography and Folklore,basically from the movies during the Communist era. Then, the source fromspecific situations in the past comes next, which reminds the public about thatsituation and the repetition of it in the present. As the third source chosen bythe writers are Biblical Allusions. These kinds of allusions are used mainly toconvince the audience morally, leaving them with no choice to think otherwise.The other sources are mentioned less, but these do not make them lessimportant. These sources are historical, literary and mythological. Thechronological order, the way sources are listed, displays the frequency they areused in political writings, as well as the writer’s tendency to make theirmessage understandable for their audience and to use those sources as theirbest strategy to convince the audience.
6.1. Relevance of this studyApart from the frequency of the allusions and multiple-layered allusions inAlbanian political discourse, the most significant contribution of this study isidentifying the methods of rendering Albanian allusions for the Englishaudience. As it wasmentionedearlier, allusions are culturally comprehendedand it not enough to literally translate them into English, but as some of thetranslations show in the Tab.1, the best method to be considered is the methodthat does not translate just the words and the meaning, but the familiarity aswell into the target culture (English). Based on Leppihalme’s work, theaudience must be biculturized in order to grasp allusions of another culture, orthe translator should make it familiar to them. In addition, this study showsthat the most popular methods in achieving this familiarity for the English-speaking audience are the methods of replacing allusions by a preformed targetlanguage term, and using footnotes or brackets for adding some clarification forthe readers.According to the study, the translator or the interpreter is free to choose whatis best in a certain situation, but the above-mentioned methods should beconsidered first, then the translator may choose what is working in differentcontexts. The reason why the standard translation is not primarily preferred(even though it on the top of the most used methods in this thesis) whenrendering allusions is because it does not bring the correct understanding andfamiliarity in the English audience, and it needs footnotes or brackets when it isused in rendering allusions.As a whole, the issue of the proper methods and familiarity deserves moreattention in future studies.
6.1.1. Limitations to the study and indications for further researchAs it is mentioned earlier in this thesis, due to the limited number ofnewspapers text, the results cannot be considered to be specific, but general; asan indication and as a ‘trampoline’ for further studies in allusions. On the otherhand, the political text is sufficient to experiment with possible methods oftranslations regarding allusions.Another limitation to this study is the limited translation given by onetranslator only regarding a certain text. In further studies, another experiment



could be implemented with many translators giving their variant of translationregarding to a specific sentence where allusions are involved.Some further research work must be made regarding the issue of familiarity,even though it is slightly mentioned in this study. Probably, if the familiarity ofthe English audience regarding the Albanian allusions by the translators couldhave been considered more in detail, there would have been better resultsregarding the methods displayed in the table of the analysis. Distinguishingwhat is ‘probably’ and ‘possibly’ familiar to the audience is the key to decidingwhat method would work in a particular context. Probably, a good idea wouldhave been to ask the English audience about the translated allusions in politicalwriting to get a percentage of their understanding in this issue.Translators in the time when they translated allusions presented in this thesis,were not told about the methods mentioned in this thesis, in order for them todecide which they seem best for a proper translation and this might haveshrinked the results that were expected from this study, but on the other hand,leaving them free in their own choice of the method might trigger the thoughtabout further studies regarding the freedom of the translator.Lastly, a limitation to this study is that methods mentioned in this thesis couldhave been deeper explored and probably more examples could have been givento each of them to get further understanding, but in the same time thislimitation is an indication for further studies in the subject of methods relatedto allusion
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NDËRMJETËSIMI NË ÇËSHTJETPENALE
Artur Malaj
Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Apelit

1. HyrjeNë dy dekadat e fundit, është vënë re një zhvendosje e vëmendjes së drejtësisëpenale në drejtim të një koncepti të ri, atij të Drejtësisë Restauruese. DrejtësiaRestauruese ofron një alternativë të re në zgjidhjen e çështjeve penale, e cila nëndryshim nga sistemi ndëshkues, tenton drejt një zgjidhje me karakter social, nëthemel të sëcilës vendoset restaurimi i marrëdhënies midis autorit të veprëspenale dhe të dëmtuarit prej saj, si dhe komunitetit.Zhvillimi i këtij sistemi erdhi si rezultat i nevojës për evoluim të politikavepenale për parandalimin e kriminalitetit, duke shmangur formalitetin nëzgjidhjen e çështjeve penale dhe duke përdorur metoda, të cilat synojnë njërehabilitim të dyfishtë, si për të dëmtuarin nga vepra penale, ashtu edhe përautorin e saj. Në pikëpamje praktike, aplikimi i Drejtësisë Restaurueserealizohet nëpërmjet metodave të ndryshme, ndër të cilat do të theksonimNdërmjetësimin.Në vendin tonë, ndërmjetësimi në çështjet penale ka gjetur pasqyrim në një ligjtë posaçëm, në ligjin nr. 10 385, datë 24.02.2011 “Për Ndërmjetësimin nëZgjidhjen e Mosmarrëveshjeve”. Kuptimi i ndërmjetësimit si metodë eDrejtësisë Restauruese, procedura dhe efektet e zbatimit të tij në praktikë, nëkëndvështrim të ligjit të sipërpërmendur dhe akteve ndërkombëtare, do tëpërbëjnë objektin e këtij trajtimi.
2. Kuptimi dhe qëllimi i ndërmjetësimit në çështjet penaleNdërmjetësimi në kuadër të Drejtësisë Restauruese, përfaqëson një metodë tëprojektuar për të zhvilluar ndjeshmërinë e autorit të veprës penale (e cila mundtë ndihmojë parandalimin e sjelljes së ardhshme penale) dhe përcaktimin enevojave emocionale dhe informative të të dëmtuarit. Rrjedhimisht, qëllimi i tijnuk qëndron në përcaktimin e fajësisë, por në nevojën që autorët e veprëspenale të pranojnë përgjegjësinë dhe të riparojnë dëmin e shkaktuar prej tyre.Ai mbështetet në zhvillimin e një takimi dhe dialogu ndërmjet të dëmtuarit ngavepra penale dhe autorit të saj, nëpërmjet një ndërmjetësi, duke synuar në këtëmënyrë përfshirjen aktive, si të autorit të veprës penale, ashtu edhe të tëdëmtuarit prej saj. Kështu, ndërmjetësimi siguron një mundësi për të dy palët,për të diskutuar shkaqet që çuan në kryerjen e veprës penale, si dhe ndikiminqë ajo sjell në jetën e tyre, me qëllim riparimin të dëmit emocional dhe materialtë shkaktuar nga vepra penale.Kuptimi i ndërmjetësimit, si metodë e drejtësisë restauruese, përcaktohet edhenë ligjin nr. 10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen eMosmarrëveshjeve”, i cili në nenin 1 të tij parashikon: “ Ndërmjetësimi është
veprimtari jashtëgjyqësore, në të cilën palët kërkojnë zgjidhjen e një
mosmarrëveshjeje me anë të një personi të tretë asnjanës (ndërmjetësit), për të
arritur një zgjidhje të pranueshme të mosmarrëveshjes dhe që nuk bie në



kundërshtim me ligjin”.Pra, ndërmjetësimi përfaqëson një veprimtari me karakter jashtëgjyqësor,nëpërmjet së cilës i dëmtuari nga vepra penale dhe autori i saj, synojnë tëzgjidhin mosmarrëveshjen midis tyre, nëpërmjet ndihmës së një personi tëtretë, asnjëanës. Nisur nga ky përkufizim si dhe nga parashikimet vijuese tëligjit1, mund të nxjerrim disa karakteristika të ndërmjetësimit:Së pari, ndërmjetësimi përfaqëson një veprimtari jashtgjyqësore, pavarësishtorganit referues dhe momentit të referimit të tij. Ai, gjithashtu konsiston në njëveprimtari të pavarur nga struktura shtetërore të drejtësisë apo administratëspublike. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë që ai nuk ka nevojë për mbështetjen etyre.Së dyti, ndërmjetësimi ka karakter vullnetar. Kjo do të thotë se palët mevullnetin e tyre të lirë dhe reciprok duhet të vendosin për aplikimin endërmjetësimit. Ato nuk mund të detyrohen që të zgjidhin mosmarrëveshjen mendërmjetësim.Së treti, ndërmjetësimi synon zgjidhjen e mosmarrëveshjes nëpërmjet njëpersoni të tretë, i cili është ndërmjetësi, por që njëkohësisht duhet tëpërfaqësojë një subjekt asnjëanës. Kjo do të thotë që ai nuk duhet të ketë aslidhje dhe as interes për çështjen në fjalë.Së katërti, zgjidhja e arritur nëpërmjet ndërmjetësimit duhet të jetë nëpërputhje me vullnetin e të dy palëve. Megjithatë, ajo  nuk duhet të jetë zgjidhjejo ligjore, edhe pse mbështetet në konsensusin e palëve.Së pesti, aplikimi i ndërmjetësimit duhet të respektojë një kategori parimesh sip.sh.: parimi i barazisë së palëve, konfidencialitetit, fleksibilitetit, transparencëssë procedurave dhe vullnetit të palëve. Ai gjithashtu, duhet të zhvillohetkonform procedurës së parashikuar në ligj.Nga sa u tha më sipër, rezulton se qëllimi primar i aplikimit të ndërmjetësimitështë të përfshijë dhe rehabilitojë jo vetëm autorin e veprës penale, por edhe tëdëmtuarin prej saj. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet zhvillimit të takimit ndërmjettë dy palëve, me qëllim që të diskutojnë vullnetarisht për veprën penale, njëmjedis të sigurt dhe të përshtatshëm.Ndërmjetësimi gjithashtu, synon të ndërgjegjësojë autorin e veprës penale nëlidhje me dëmin e shkaktuar ndaj palës së dëmtuar nga kryerja e veprës penale,si dhe në lidhje me përgjegjësinë e drejtpërdrejtë për sjelljen e tij. Së fundi,ndërmjetësimi synon të ofrojë mundësinë që të dy palët të hartojnë njëmarrëveshje të përbashkët, konsensuale, për riparimin e dëmit të shkaktuar ngavepra penale në shkallën e mundshme.Suksesi i këtij programi, rrjedh nga fakti se ai i krijon palës së dëmtuarmundësinë për të shprehur dëmin e pësuar dhe emocionet në lidhje mekryerjen e veprës penale. Në këtë mënyrë, ndërmjetësimi rezulton në një procestë ballafaqimit social nëpërmjet të cilit qartësohen arsyet që çuan nëmarrëdhënien konfliktuale. Kështu, lehtësohet gjetja e një zgjidhje tëpërshtatshme për të dy palët, mundësi e cila nuk do të mund të realizohejnëpërmjet procesit penal. Nga ana tjetër, duke u larguar nga strikticizmi inormave penale, palët nuk do të jenë më nën efektin e presionit ligjor dhe përrrjedhojë, do të ketë mundësi potenciale për konsensus midis tyre.
3. Aplikimi i ndërmjetësimit në fushën penale

1 Neni 1 pg. 2 i ligjit parashikon: “Ndërmjetësimi për zgjidhjen me pajtim të
mosmarrëveshjeve është veprimtari e pavarur, që ushtrohet në përputhje me këtë
ligj dhe nën kujdesin e Ministrisë së Drejtësisë.” Shih gjithashtu edhe nenin 3 të ligjit.



Pavarësisht suksesit të tij, ndërmjetësimi nuk mund të zbatohet në çdo çështjepenale. Vetë ligji ka vendosur kufizime, duke parashikuar rastet e aplikimit tëtij. Kështu në nenin 2 pg. 3 të ligjit, përcaktohet se ndërmjetësimi në fushënpenale mund të zbatohet për mosmarrëveshjet që shqyrtohen nga gjykata mekërkesën e të dëmtuarit akuzues ose me ankim të të dëmtuarit, respektivishtsipas neneve 59 dhe 284 të Kodit të Procedurës Penale (në vijim K.Pr.P), apo nëçdo rast tjetër kur ligji i posaçëm e lejon.2Nga ana tjetër, përveç kufizimit të vendosur në lidhje me kategorinë e vepravepenale në të cilat mund të aplikohet ndërmjetësimi, është thelbësore tëtheksojmë se zbatimi i tij kërkon vullnetin reciprok të të dy palëve.3 Kjo do tëthotë se edhe nëse vepra penale, bën pjesë në kategorinë e përcaktuar nga ligji,në rast se mungon vullneti i njërës prej palëve, ndërmjetësimi nuk mund të gjejëzbatim.Për sa më sipër, aplkimit të ndërmjetësimit në çështjet penale i vendosen dykufizime:
 Në rradhë të parë, kufizimi i referohet vullnetit të palëve. Duke qënë sendërmjetësimi është një alternativë vullnetare dhe jo detyruese, duhetqë palët të bien dakort për aplikimin e tij. Ato nuk mund të detyrohenqë të zgjidhin një çështje penale me ndërmjetësim.
 Në rradhë të dytë, vetëm vullneti i palëve nuk është i mjaftueshëm.Duhet gjithashtu të bëhet fjalë për një nga rastet e lejuara nga ligji, pasijo të gjitha rastet mund të zgjidhen me ndërmjetësim. Sikurse upërmend më sipër, rastet e parashikuara nga ligji konsistojnë nëmosmarrëveshjet që shqyrtohen nga gjykata me kërkesën e tëdëmtuarit akuzues ose me ankim të të dëmtuarit, sipas neneve 59 dhe284 të K.Pr.P., si dhe rasteve kur ligji i veçantë e lejon atë. Pra, ligjireferon në K.Pr.P. për të përcaktuar fushën e veprimit tëndërmjetësimit.Duke iu referuar K.Pr.P., kategoria e veprave penale për të cilat mund tëaplikohet ndërmjetësimi nëse palët shprehin vullnetin e tyre reciprok, janë:1. Bazuar në nenin 59 të K.Pr.P.,4 veprat penale që shqyrtohen nga gjykatame kërkesë të të dëmtuarit akuzues: dëmtime të tjera me dashje (neni

2 Neni 2, pg. 3 i ligjit: “Ndërmjetësimi në fushën penale zbatohet për
mosmarrëveshjet që shqyrtohen nga gjykata me kërkesën e të dëmtuarit akuzues,
ose me ankim të të dëmtuarit, sipas neneve 59 dhe 284 të Kodit të Procedurës
Penale, si dhe në çdo rast kur ligji i veçantë e lejon atë.” Ndërsa neni 2, pg. 6 i ligjit
parashikon: “Mosmarrëveshjet për të cilat është e detyrueshme zgjidhja në rrugë
gjyqësore nuk mund të zgjidhen me ndërmjetësim.”
3 Neni 2, pg. 1 i ligjit: “Ndërmjetësimi, sipas këtij ligji, zbatohet për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve të parashikuara
nga pikat 2 dhe 3 të këtij neni, në çdo kohë që palët në konflikt, me vullnetin e tyre
të lirë, kërkojnë dhe pranojnë ndërmjetësimin si alternativë për zgjidhjen e
mosmarrëveshjes, pavarësisht nëse mosmarrëveshja është paraqitur përpara
organit të përcaktuar nga ligji për zgjidhjen e saj. Dispozitat e këtij ligji zbatohen
edhe në ato raste kur gjykata, apo organi përkatës shtetëror, pas vënies në lëvizje
për zgjidhjen mosmarrëveshjes, orientojnë palët drejt ndërmjetësimit, sipas pikave 4
dhe 5 të këtij neni.”
4 Në lidhje me këtë nen, Gjykata Kushtetuese në vendimin nr. 27, datë 9 Maj 2012
është shprehur se: “Edhe pse ndjekja penale është funksion i prokurorisë, ekzistojnë



90), plagosje e rëndë nga pakujdesia (neni 91), plagoje e lehtë ngapakujdesia (neni 92), dhunimi i banesës, paragrafi i parë (neni 112/1),fyerja (neni 119), fyerja me motive racizmi ose ksenofobie nëpërmjetsistemit kompjuterik (neni 119/b), shpifja (neni 120), ndërhyrje tëpadrejta në jetën private (neni 121), përhapja e sekreteve vetjake (neni122), mosdhënia e mjeteve për jetesë (neni 125), marrja e padrejtës efëmijës (neni 127), botimi i veprës së tjetrit me emrin e vet (neni 148),riprodhimi pa të drejtë i veprës së tjetrit (neni 149), shkelja epaprekshmërisë së banesës (neni 254).2. Bazuar në nenin 284 të K.Pr.P., veprat penale që shqyrtohen ngagjykata mbi ankimin e të dëmtuarit: plagosja e lehtë me dashje (neni89), marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura, paragrafi i parë (neni 102/1), marrëdhënie seksuale ose homseksuale duke shpërdoruardetyrën (neni 105), marrëdhënie seksuale ose homoseksuale mepersona në gjini ose nën kujdestari (neni 106), shtrëngimi ose pengimipër të bashkëjetuar ose për të zgjidhur martesë (neni 130), goditjetndaj pjestarëve të familjes së personit që kryen një detyrë shtetërore(neni 243), detyrimi për të marrë pjesë ose jo në grevë (neni 264),përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike (neni 275), fyerja egjyqtarit (neni 318).5
disa raste, specifikisht të përcaktuara, në të cilat ndjekja penale i nënshtrohet
ekzistencës së një ose disa kushteve për të proceduar. Në këtë kuptim, në rastin e
veprave penale për të cilat parashikohet shprehimisht ndërhyrja e të dëmtuarit
akuzues, është vetëm ky person që mund të ngrejë akuzë private ndaj autorit të
veprës penale. Kusht i domosdoshëm për të ngritur këtë akuzë është që i dëmtuari të
jetë viktimë e njërës prej atyre veprave të parashikuara për këtë qëllim nga ligji
procedural penal. Vepra të tilla konsiderohen me rrezikshmëri jo të madhe
shoqërore dhe që nuk cenojnë rendin publik... Në hartimin e kësaj dispozite,
ligjvënësi është përpjekur të vendosë një balancë sa më të drejtë midis interesave
publikë, nga njëra anë, të përfaqësuara dhe të mbrojtura nga prokuroria dhe
interesave privatë nga ana tjetër, që lidhen ngushtë me individin dhe që për këtë
arsye mund të mbrohen drejtpërdrejt prej tij...Akuza private është akti me të cilin
personi i dëmtuar manifeston vullnetin për të iniciuar procedimin penal dhe për të
venë para përgjegjësisë autorin e një vepre penale nga e cila personit të dëmtuar,
sipas vlerësimit të tij, i kanë ardhur pasoja negative. I dëmtuari akuzues mund të
përcaktohet si titullar i interesit juridik të mbrojtur nga norma që pretendohet se
është cenuar nga vepra penale dhe KPP-ja i njeh atij cilësinë e “subjektit të procesit”.
Në këtë rast ngritja e akuzës nga i dëmtuari akuzues nuk varet nga vendimmarrja e
prokurorisë, ai ka të drejtën t’i drejtohet direkt gjykatës me akuzën e tij dhe merr
pjesë aktivisht në proces për ta bindur gjykatën, me anë të provave dhe fakteve, që
të marrë një vendim në favor të tij, duke iu ngarkuar, njëkohësisht, edhe barra e
provës për të vërtetuar para gjykatës fajësinë e personit të akuzuar. I dëmtuari
akuzues ka të drejtë të shfrytëzojë të gjitha mjetet juridike të njohura nga
legjislacioni procedural, përfshirë këtu edhe të drejtën e ankimit apo rekursin.”
5 Në këtë nen përfshiheshin edhe: fyerja për shkak të detyrës (neni 239), shpifja për
shkak të detyrës (neni 240) dhe shpifja ndaj Presidentit të Republikës (neni 241).
Por këto vepra penale u shfuqizuan me ligjin nr. 23/2012 “Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 ‘Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë’,
të ndryshuar”.



Sikurse mund të vihet re, në parashikimet e nenit 59 të K.Pr.P., shkalla errezikshmërisë shoqërore e veprave penale është më e ulët se në kategorinë eveprave penale të parashikuara në nenin 284. Gjithsesi, është e qartë se aplikimii ndërmjetësimit në çështjet penale është mjaft i kufizuar. Shkaku i kufizimevegjendet në vetë natyrën e konfliktit penal dhe rrezikshmërisë që ai paraqet, jovetëm në nivel individual, por në një rrafsh më të gjerë, atë shoqëror.
4. Parimet e ndërmjetësimitLigji parashikon se ndërmjetësimi penal karakterizohet nga respektimi i disaparimeve si: parimi i vullnetarizimit të palëve, i barazisë së tyre, ikonfidencialitetit të të dhënave, i respektimit të fleksibilitetit dhe transparencëssë procedurave6. Këto parime demonstrojnë veçantinë e shërbimit tëndërmjetësimit, natyrën dhe elementët më thelbësorë që duhet të respektohen.7Parimi i vullnetarizmit të palëve është parimi thelbësor në të cilin bazohetaplikimi i ndërmjetësimit. Ai shfaqet në tre aspekte:1. Së pari, në vullnetin për aplikimin e ndërmjetësimit përzgjidhjen e çështjes penale, pasi sikurse u përmend më sipër,vetëm palët mund të vendosin nëse do ta zgjidhinmosmarrëveshjen me ndërmjetësim apo jo.2. Së dyti, në përcaktimin e kushteve, procedurës dhe afateve tëndërmjetësimit për aq sa ato janë të lejueshme.3. Së treti, për arritjen e një marrëveshje përfundimtare apo përheqjen dorë në çdo kohë nga zgjidhja e çështjes mendërmjetësim.Parmi i konfidencialitetit8 konsiston në faktin se tërësia e të dhënave dherrethanave për procedurat e ndërmjetësimit duhet të mbeten të rezervuara,
6 Neni 3 i ligjit: “1. Ndërmjetësimi bazohet në parimin e barazisë së palëve,
konfidencialitetit të të dhënave, si dhe në respektimin e fleksibilitetit e të
transparencës së procedurave dhe të vullnetit të palëve në proces. 2. Ndërmjetësi,
në ushtrimin e funksionit të tij, siguron zgjidhjen e çështjes me efikasitet, drejtësi
dhe paanshmëri, si dhe në mënyrë profesionale e pa paragjykime ndaj palëve apo
çështjes, objekt ndërmjetësimi. 3. Ndërmjetësimi është vullnetar dhe palët në
mosmarrëveshje janë të lira:
a) të zgjedhin ndërmjetësimin, si mundësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të
përcaktuara në
këtë ligj;
b) të përcaktojnë kushtet, procedurën, si dhe afatet për aq sa ato janë të lejueshme;
c) të heqin dorë, në çdo kohë, nga zgjidhja e mosmarrëveshjes me ndërmjetësim.
4. Ndërmjetësi nuk ka përgjegjësi nëse ndërmjet palëve për zgjidhjen e konfliktit me

ndërmjetësim nuk arrihet marrëveshje, ose nëse marrëveshja është arritur, por nuk
zbatohet nga palët. 5. Në rastin kur palët arrijnë një marrëveshje për zgjidhjen e
konfliktit ndërmjet tyre, ndërmjetësi nuk ka përgjegjësi për moszbatimin e kësaj
marrëveshjeje.”
7 Grup autorësh, “Komentar i Ligjit Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e
Mosmarrëveshjeve”, Tiranë 2012, fq. 32.
8 Neni 19 i ligjit: “1. Përveçse kur palët kanë rënë dakord ndryshe, tërësia e të
dhënave dhe e rrethanave për procedurat e ndërmjetësimit duhet të mbeten
konfidenciale. 2. Pavarësisht nga rregulli i ruajtjes së konfidencialitetit, bëhen
publike të dhënat dhe përmbajtja e marrëveshjes së arritur në rastet kur:
a) është e nevojshme për shkaqe të cenimit të interesave themelorë të shtetit
dhe/apo interesit publik;



duke u mbrojtur nga personat e tretë jashtë ndërmjetësimit. Konfidencialitetipërfaqëson një detyrim ligjor si për ndërmjetësin, ashtu edhe për vetë palët.Megjithatë, respektimi i tij, varet nga konteksti në të cilin ngrihet natyra einformacionit apo dokumentit në fjalë, i cili shihet rast pas rasti9. Vetë ligji kaparashikuar situatat në të cilat të dhënat dhe përmbajtja e marrëveshjes bëhetpublike, të cilat konsistojnë në rastet kur:1. është e nevojshme për shkaqe të cënimit të interesave themelorë tështetit dhe/apo interesit publik;2. është e nevojshme për parandalimin apo ndalimin e dhunës fizikeapo psikologjike ndaj çdo personi, veçanërisht ndaj fëmijëve apopersonave me aftësi të kufizuara;3. është e nevojshme për parandalimin apo ndalimin e keqtrajtimit, tëdhunës fizike apo psikike të personave me aftësi të kufizuara;4. nëpërmjet bërjes publike të të dhënave dhe/apo marrëveshjes sëndërmjetësimit sigurohet zbatimi i kësaj marrëveshjeje.”Nga ana tjetër, parimit të konfidencialitetit i bashkangjitet ai i mospërdorimi tëtë dhënave nga pala pjesëmarrëse ose një person i tretë pjesëmarrës nëndërmjetësim, përveç kur palët kanë rënë dakort ndryshe10.Parimi i barazisë në trajtimin e palëve shfaqet në kuptimin që të dy palët duhettë ndjejnë që drejtësia po vepron në emër të secilës prej tyre. Gjatë procedurëssë ndërmjetësimit, ndërmjetësi duket të kujdeset për të siguruar trajtimin enjëjtë të palëve.11 Ato duhet të kenë të drejta dhe detyra të barabarta, duke mosu favorizuar asnjëra prej tyre në mënyrë që palët të sigurohen se interesat etyre do të trajtohen në mënyrë të drejtë. Marrëveshja përfundimtare duhet tëjetë e balancuar dhe pozitive në mënyrë që të zgjidhë konfliktin në mënyrë tëkënaqshme për të dyja palët.12Parimi i fleksibilitetit të procedurës konsiston në natyrën e veçantë tëndërmjetësimit për sa i përket formës dhe kohës së realizimit, kontributit tëpalëve, ndërmjetësit dhe mbështetësve të tjerë.13 Në themel të ndërmjetësimitqëndron shmangia e procedurave formale dhe të ngurta, pavarësisht se edheprocedura e tij është e parashikuar nga ligji.Së fundi, parimi i transparencës së procedurës, i cili shfaqet në kuptimin e sëdrejtës së palëve për t’u informuar dhe kontrolluar të gjithë elementët endërmjetësimit në zgjidhjen e mosmarrëveshjes. Transparenca endërmjetësimit qëndron edhe në të drejtën e palëve për t’u përfshirë në njëproces ndërmjetësimi, si dhe për të ofruar dhe pranuar me vullnet të lirë, paimponime nga jashtë ose nga ndërmjetësi të mënyrës së zgjidhjes sëmosmarrëveshjes ku janë përfshirë.14

b) është e nevojshme për parandalimin apo ndalimin e dhunës fizike apo psikologjike
ndaj çdo personi, veçanërisht ndaj fëmijëve apo personave me aftësi të kufizuara;
c) është e nevojshme për parandalimin apo ndalimin e keqtrajtimit, të dhunës fizike
apo psikike të personave me aftësi të kufizuara;
ç) nëpërmjet bërjes publike të të dhënave dhe/apo marrëveshjes së ndërmjetësimit
sigurohet zbatimi i kësaj marrëveshjeje.”
9 Grup autorësh, ‘Komentar i Ligjit Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e
Mosmarrëveshjeve”, Tiranë 2012, fq. 69.
10 Neni 20 i ligjit.
11 Neni 17, pg. 4 i ligjit.
12 Grup autorësh, ‘Komentar i Ligjit Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e
Mosmarrëveshjeve”, Tiranë 2012, fq. 71.
13 Ibid, fq. 33.
14 Ibid.



5. Procedura e ndërmjetësimitNdërmjetësimi midis autorit të veprës penale dhe të dëmtuarit, zakonishtkonsiston në zhvillimin e një takimi midis dy palëve, në një mjedis të sigurt dhetë strukturuar, në praninë e një ndërmjetësi të trajnuar. Ai përfaqëson njëproces që i siguron të dëmtuarve të interesuar mundësinë për të diskutuar meautorët e veprave penale të kryera ndaj tyre. Aplikimi i tij kërkon ndihmën e njëndërmjetësi të trajnuar, i cili lehtëson komunikimin midis dy palëve, dukemundësuar që i dëmtuari nga vepra penale t’i tregojë autorit të saj ndikimin eveprës penale në aspektet fizike, emocionale dhe financiare. Nga ana tjetër,autori i veprës penale, ka mundësinë të përgjigjet për pyetjet që i drejtohen,duke shpjeguar edhe keqkuptimet që mund të jenë krijuar.Procesi i ndërmjetësimit në drejtësinë restauruese, është i ndryshëm ngandërmjetësimi i praktikuar në konfliktet civile ose tregtare,  pasi ai vendos nëthemel të tij realizimin e dialogut, pa u përqendruar në arritjen e një zgjidhjejekonkrete. Pikërisht për këtë arsye, shpesh herë, në praktikë e quajnë “procesi itakimit” apo “procesi i dialogut” të autorit të veprës penale me të dëmtuarinprej saj. Gjithsesi, seanca, në përfundim, duhet të rezultojë në një marrëveshje tënënshkruar nga të dy palët për zgjidhjen më të përshtatshme.Nga ana tjetër, dialogu paraqet një mundësi për të dy palët, që të zhvillojnë nëmënyrë konsensuale planin për  restaurimin e dëmit të shkaktuar nga krimi. Nëkëtë mënyrë, ato duhet të jenë aktive në përcaktimin e nevojave dhedetyrimeve, sipas këndvështrimit të secilës. Megjithatë, më tepër se samarrëveshja e kompensimit, rëndësi paraqet mundësia e rivendosjes sëdialogut dhe ndërgjegjësimit të autorit të veprës penale për dëmin e shkaktuarndaj palës së dëmtuar.Procedura për aplikimin e ndërmjetësimit është parashikuar nga ligji nr. 10385, datë 24.02.2011 “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjve”.15Bazuar në këtë procedurë, ka dy mënyra se si çështja mund të referohet përndërmjetësim:
 Së pari, nëpërmjet paraqitjes së ftesës për ndërmjetësim nga të paktënnjëra palë, kuptohet për veprat penale të lejuara nga ligji.
 Së dyti, nëpërmjet referimit nga gjykata (ose organe të tjera si p.sh.prokuroria, policia), për zgjidhjen e çështjes me ndërmjetësim, duke iupërcaktuar palëve një afat në përputhje me natyrën emosmarrëveshjes.Në rastin e dytë, është gjykata ajo që e dërgon çështjen për ndërmjetësim. Ky nëfakt përfaqëson një detyrim për gjykatën, në kuptimin që nëse çështja rezultontë jetë në kategorinë e veprave penale që mund të zgjidhen me ndërmjetësim,gjykata ka detyrim që t’u bëjë të ditur palëve dhe t’i ftojë ato në një procedurëndërmjetësimi16. Por, nga ana tjetër, palët nuk janë të detyruara për t’iunënshtruar ndërmjetësimit, pasi ndërmjetësimi është një veprimtari që bazohetnë vullnetin e tyre. Në këtë mënyrë, nëse palët nuk janë dakord, ato kanë tëdrejtën të kërkojnë në çdo kohë rifillimin e gjykimit.Pra, procesi i ndërmjetësimit fillon nëse të dy palët subjekte të veprës penalekanë shprehur vullnetin për të. Ato duhet të zgjedhin në mënyrë të lirë dhe pa unxitur në asnjë lloj mënyrë të pandershme për të pranuar ndërmjetësimin.Gjithsesi, edhe pse ligji nuk e parashikon shprehimisht, në të dy situatat,vendimi për kalimin e çështjes penale në ndërmjetësim, si dhe vlerësimi i

15 Kreu III i ligjit.
16 Neni 2, pg.6 i ligjit.



rezultateve të procedurës së ndërmjetësimit, duhet t’u rezervohet autoritetevetë drejtësisë penale.17 Një përcaktim i tillë është i nevojshëm nisur nga natyra ekonfliktit penal. Vetë palët nuk janë në gjëndje të përcaktojnë nëse ndodhenpërballë situatës që vepra penale sipas parashikimit të K.Pr.P. mund të zgjidhetme ndërmjetësim, apo ligji i veçantë e lejon atë.Pasi është rënë dakort për aplikimin e ndërmjetësimit, duhet të zgjidhet njëndërmjetës, bazuar në konsensusin e palëve18. Roli i ndërmjetësit, ështëthelbësor, duke qënë se është ai që do të drejtojë zhvillimin e procedurës sëndërmjetësimit dhe do të ndihmojë palët në arritjen e një marrëveshjejekonsensuale. Prania e tij synon kapërcimin e konfliktit që mund të lindi ngatakimi ndërmjet autorit të veprës penale dhe të dëmtuarit. Për këtë arsye, aiduhet të jetë një person asnjëanës, jo i lidhur me një nga palët dhe pa interesavetjake në zgjidhjen e çështjes19.Ndërmjetësi, gjithashtu duhet të jetë trajnuar dhe specializuar paraprakisht përrealizimin e kësaj detyre. 20 Është e nevojshme që ai të kujdeset që të trajtojëpalët në mënyrë të barabartë, të ruajë konfidencialitetin dhe transparencëngjatë zhvillimit të procedurës21.  Ai nuk duhet të ofrojë këshillim ligjor.22 Roli i tij
17 Rekomandim nr . R (99) 19 i Komitetit të Ministrave, drejtuar shteteve anëtare në
lidhje me ndërmjetësimin në çështjet penale, pika IV/9.
18 Neni 15 dhe 16 i ligjit.
19 Neni 11 i ligjit: “1. Ndërmjetësi siguron që ndërmjet tij dhe palëve në një
procedurë ndërmjetësimi nuk ekziston
asnjë konflikt interesash. Kur ka dyshime për pavarësinë dhe paanshmërinë e tij,
ndërmjetësi heq  dorë nga procedurat e ndërmjetësimit.
2. Konsiderohet se ka konflikt interesash kur:

a) ndërmjetësi ka një interes personal, të lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me të
apo të afërmit e tij, në çështjen për të cilën kërkohet ndërmjetësimi;
b) ndërmjetësi është kujdestar apo përfaqësues i njërës prej palëve;
c) ndërmjetësi vetë, bashkëshortja ose të afërmit e tij, deri në shkallën e dytë, janë
në konflikt gjyqësor, në marrëdhënie kredie ose huaje me njërën prej palëve;
ç) ekziston një arsye serioze dhe e mjaftueshme që tregon një situatë konflikti
interesi.
3. Kur një personi i ofrohet mundësia për t'u zgjedhur si ndërmjetës, ai duhet të

deklarojë, si dhe të vërë në dijeni palët për çdo rrethanë që mund të dëmtojë ose të
shkaktojë dyshime për paanshmërinë dhe pavarësinë e tij në lidhje me rastin që
ndërmjetësohet.
4. Ndërmjetësi, duke filluar nga koha e caktimit në këtë detyrë dhe gjatë kohës së

procedurës së ndërmjetësimit, duhet t'u deklarojë pa vonesë palëve çdo rrethanë që
mund të përbëjë cenim ose dyshim në paanshmërinë dhe pavarësinë e tij. “
20 Rekomandim nr. R (99) 19 i Komitetit të Ministrave, drejtuar shteteve anëtare në
lidhje me ndërmjetësimin në çështjet penale, pika V.2 si she neni 9 pg. 2 i ligjit.
21 Neni 10, pg. 1, 3, 4 të ligjit: “1. Ndërmjetësi e ushtron profesionin e vet në mënyrë
të paanshme, me ndershmëri dhe profesionalizëm, respekton rregullat e etikës
profesionale dhe përdor të gjitha mjetet e ligjshme për zgjidhjen e drejtë të
mosmarrëveshjeve. 3. Ndërmjetësi ruan konfidencialitetin për të dhënat, për të cilat
ka dijeni për shkak të një procedure ndërmjetësimi, në raport me secilën prej palëve
apo me persona të tjerë jashtë procedurave të ndërmjetësimit, me përjashtim të
rastit kur pala, të dhënat e së cilës bëhen publike ose përpunohen sipas legjislacionit
për mbrojtjen e të dhënave personale, ka dhënë miratimin e saj me shkrim. 4.
Ndërmjetësi ruan sekretin profesional dhe nuk mund të detyrohet të dëshmojë për
fakte dhe rrethana, për të cilat vihet në dijeni gjatë ushtrimit të veprimtarisë së



ezaurohet në njohjen reciproke të palëve pa u investuar në riparim, pasi logjikae ndërmjetësimit nënkupton se " marrëveshja e  riparimit" është rezultat ivullnetit të lirë të palëve. Megjithatë, nëse palët nuk vendosin ndryshe, ai ka tëdrejtë të propozojë zgjidhje.23Në vijim, në ditën e caktuar për zhvillimin e ndërmjetësimit, para fillimit tëprocedurës, ndërmjetësi informon palët në lidhje me qëllimet dhe parimet epërgjithshme, rolin e ndërmjetësit dhe të palëve në proces, shpenzimet dheefektet e marrëveshjes së ndërmjetësimit24. Pasi nënshkruhet marrëveshja përrealizimin e ndërmjetësimit, palët diskutojnë për zgjidhjen e nevojshme dhe tëpranueshme prej të dyjave25. Por, ndërmjetësi, mund të takojë ose komunikojëme palët edhe veçmas, nëse ato nuk kanë vendosur ndryshe26.Në një proces ndërmjetësimi, është veçanërisht e domosdoshme të ruhetndjeshmëria ndaj nevojave të të dëmtuarve:1. Ndërmjetësi duhet të marrë çdo masë të nevojshme që të sigurojë se idëmtuari nuk do të dëmtohet në asnjë mënyrë.2. Pjesëmarrja e të dëmtuarit duhet të jetë totalisht vullnetare, ashtusikurse edhe e autorit të veprës penale.3. I dëmtuari duhet të ketë të drejtën e zgjedhjes në lidhje me vendimet qëdo të merren si p.sh. kur dhe ku duhet të zbatohet ndërmjetësimi, kushdo të jetë i pranishëm etj.4. Ndërmjetësi, jo vetëm duhet të drejtojë fazën para ndërmjetësimit, porgjithashtu duhet të ndjekë vazhdueshmërinë e ruajtjes sëmarrëdhënieve, duke përfshirë arritjen e një marrëveshje.Së fundi, vlen të theksohet se edhe gjatë aplikimit të ndërmjetësimit, duhet tëzbatohen masa mbrojtëse proceduriale, nisur nga fakti që kemi të bëjmë me njëçështje penale. Po kështu, palët kanë të drejtë për të patur asistencë ligjore nësee kërkojnë. Ndërsa minorenët, duhet të kenë mbështetjen  dhe të drejtën përasistencë prindërore27.
6. Përfundimi i procedurës së ndërmjetësimitQëllimi final i procedurës së ndërmjetësimit është zgjidhja e çështjes mekonsensus nga të dyja palët. Pra, suksesi i ndërmjetësimit konsiston në arritjen
ndërmjetësimit, përveç rasteve kur ka detyrimin me ligj që faktet t'i referojë tek
autoritetet proceduese shtetërore.”
22 Neni 10, pg. 2 i ligjit: “Ndërmjetësi nuk ofron këshillim ligjor”.
23 Neni 17, pg. 5 i ligjit: “Kur nuk vendoset ndryshe nga palët, ndërmjetësi ka të
drejtë që, në çdo fazë të zbatimit të
procedurave të ndërmjetësimit, të propozojë një zgjidhje të pranueshme të
mosmarrëveshjes.”
24 Neni 17, pg. 1 i ligjit.
25 Edhe ndërmjetësi ka të drejtë të propozojë një zgjidhje të pranueshme, gjithnjë
nëse palët nuk kanë vendosur ndryshe. Shih nenin 17, pg. 5 i ligjit.
26 Neni 18 i ligjit: “1. Përveçse kur vendoset ndryshe nga palët, ndërmjetësi mund të
takojë ose të komunikojë me palët, së bashku ose veçmas me secilën prej tyre. 2.
Ndërmjetësi, pasi njihet me rrethanat dhe të dhënat e ofruara nga njëra palë në
mosmarrëveshje, mund t'i parashtrojë palës tjetër çështjet thelbësore që rezultojnë
nga këto rrethana. “
27 Rekomandim nr . R (99) 19 i Komitetit të Ministrave, drejtuar shteteve anëtare në
lidhje me ndërmjetësimin në çështjet penale, pika III/8.



e një marrëveshje vullnetare midis dy palëve, në lidhje me zhdëmtimin e dëmittë shkaktuar nga vepra penale. Si rregull, marrëveshja duhet të bëhet meshkrim, megjithatë ka edhe raste kur për shkak të natyrës së saj apo kur palët evlerësojnë dhe ligji nuk e ndalon, mund të bëhet edhe me gojë. Në përmbajtje tësaj, duhet që ndër të tjera28 të përcaktohen qartë detyrimet dhe kushtet që palëti vendosin njëra-tjetrës, të cilat duhet të jenë të arsyeshme dhe proporcionaledhe të mos vijnë në kundërshtim me ligjin, edhe nëse do të ekzistonte vullneti ipalëve.Nënshkrimi i akt marrëveshjes, i jep kësaj të fundit, vlerë detyruese për palët. Sie tillë, ajo merr vlerën e një vendimi gjyqësor, e për rrjedhojë nuk duhet tëlejohet ndjekja penale për të njëjtin person dhe për të njëjtat fakte29. Pra, ajoduhet të ketë të njëjtin status me vendimet gjyqësore, duke iu nënshtruarndalimit të parimit ne bis in idem30. Në këtë këndvështrim, në rast se çështjaështë referuar për ndërmjetësim nga gjykata, pasi aktet e procedurës sëndërmjetësimit i dërgohen asaj, ajo vendos pushimin e çështjes penale në rastse gjykimi kishte filluar. Nëse çështja është referuar nga prokurori, ai vendosmosfillimin e procedimit penal.Megjithatë mund të ndodhë që palët të mos arrijnë në një konsensus përzgjidhjen e mosmarrëveshjes, apo të kundërshtojnë më pas zgjidhjen e arritur31.Në një situatë të tillë do të rifillojë procedimi penal. Do të jetë gjykata ajo që dotë zgjidhë mosmarrëveshjen, pa u lidhur me procedurën e ndërmjetësimit,megjithëse, nëse diskutohet rasti i kundërshtimit të marrëveshjes së arriturmidis palëve, mbetet në vlerësimin e saj, nëse do ta marrë parasysh apo jo atë.
7. Avantazhet e NdërmjetësimitNga sa është trajtuar në këtë punim, mund të konkludojmë se rezultati pozitiv iprocesit të ndërmjetësimit konsiston në:1. Zgjidhjen e konfliktit.2. Rehabilitimin dhe pajtimin e të dy palëve.3. Pjesëmarrjen e të dëmtuarit.4. Kosto e ulët, mjedis joformal dhe i çliruar nga tensioni.5. Kompensim i dëmit apo zvogëlim të tij.6. Ruajtjen e konfidencialitetit.
Zgjidhja e konfliktit. Ndërmjetësimi finalizohet me nënshkrimin e njëmarrëveshjeje konsensuale ndërmjet të dëmtuarit dhe autorit të veprës penale.Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeve nënkupton se autori i veprës penale ështëndërgjegjësuar për veprën penale të kryer dhe merr përsipër riparimin eefekteve të saj, qoftë edhe në mënyrë simbolike (p.sh. duke kërkuar falje). Nëkëtë mënyrë konflikti ndërmjet tyre konsiderohet i zgjidhur, duke u rivendosurnjë marrëdhënie normale.
Rehabilitimi dhe pajtimi i të dy palëve. Si i dëmtuari, ashtu edhe autori iveprës penale, duke përmbushur detyrimet e përcaktuara në marrëveshje,
28 Neni 22 i ligjit.
29 Rekomandim nr. R (99) 19 i Komitetit të Ministrave, drejtuar shteteve anëtare në
lidhje me ndërmjetësimin në çështjet penale, pika IV/17.
30 Ibid, pika IV/18. Shih gjithashtu edhe: Grup autorësh, “Drejtësia Restauruese dhe
Ndërmjetësimi në Zgjidhjen e Konflikteve Penale. Manual për Gjyqtarë dhe
Prokurorë.” Tiranë, 2007, fq.16.
31 Neni 21, 23/4 i ligjit.



superojnë situatën e tensionuar ndërmjet tyre, për t’u rivendosur dherintegruar në jetën sociale.
Pjesëmarrja e të dëmtuarit. Një nga elementët më thelbësore të procesit tëndërmjetësimit, është pjesëmarrja aktive e të dëmtuarit, në dallim nga sistemi idrejtësisë ndëshkuese, ku interesat e tij konsiderohet se mbrohen nëpërmjetprokurorisë, për shkak të rëndësisë publike të interesit. Ndërmjetësimi nxitpjesëmarrjen e të dëmtuarit nga vepra penale, i cili gjatë procesit dëgjohet dheargumenton dëmet e shkaktuara, me qëllim mbrojtjen personalisht tëinteresave të tij.
Kosto e ulët, mjedis joformal dhe i çliruar nga tensioni. Në raport mezgjidhjen gjyqësore, ndërmjetësimi ka kosto më të ulët. Gjithashtu, zhvillimi i tijnë një mjedis më pak formal se salla e gjyqit, nxit zhvillimin e komunikimit, patrysninë ligjore, duke iu mundësuar palëve të qartësojnë situatën dhe tëdiskutojnë lirisht në lidhje me interesat individuale.
Kompensim i dëmit apo zvogëlim të tij. Sikurse është trajtuar, ndërmjetësimipërfundon me nënshkrimin e një marrëveshjeje ndërmjet dy palëve, në të cilënautori i veprës penale merr përsipër të kompensojë dëmin apo ta zvogëlojë atë.Mënyra e kompensimit dhe modalitetet e tjera përcaktohen sipas vullnetitreciprok të palëve. E rëndësishme është që i dëmtuari të ndiejë se drejtësiaështë rivendosur.
Ruajtja e konfidencialitetit. Me përjashtim të rasteve të parashikuara në ligj sidhe kur palët kanë rënë dakord ndryshe, tërësia e të dhënave dhe e rrethanavepër procedurat e ndërmjetësimit mbeten konfidenciale. Si palët, ashtu edhendërmjetësi janë të detyruar të ruajnë fshehtësinë e të dhënave.
Konkuzione dhe Rekomandime

 Ndërmjetësimi në çështjet penale përfaqëson një metodë nëpërmjet sëcilës aplikohet Drejtësia Restauruese. Ai konsiston në një veprimtarime karakter jashtëgjyqësor, me anë të së cilës i dëmtuari nga veprapenale dhe autori i saj, synojnë të zgjidhin mosmarrëveshjen midis tyre,nëpërmjet ndihmës së një personi të tretë, asnjëanës.
 Ndërmjetësimi është një veprimtari e pavarur nga struktura shtetëroretë drejtësisë apo administratës publike dhe ka karakter vullnetar. Airealizohet me ndihmën e një ndërmjetësi, i cili duhet të përfaqësojë njësubjekt neutral, që nuk duhet të ketë as lidhje dhe as interes përçështjen në fjalë.
 Qëllimi parësor i aplikimit të ndërmjetësimit është të përfshijë dherehabilitojë jo vetëm autorin e veprës penale, por edhe të dëmtuarinprej saj. Përveç kësaj, ndërmjetësimi gjithashtu, synon të ndërgjegjësojëautorin e veprës penale në lidhje me dëmin e shkaktuar ndaj palës sëdëmtuar nga kryerja e veprës penale, si dhe të ofrojë mundësinë që tëdy palët të hartojnë një marrëveshje të përbashkët, konsensuale, përriparimin e dëmit të shkaktuar nga vepra penale në shkallën emundshme.
 Aplkimi i ndërmjetësimit kufizohet në rradhë të parë, nga vullneti ipalëve, duke qënë se ndërmjetësimi është një alternativë vullnetare dhejo detyruese, e për rrjedhojë palët duhet të bien dakort për aplikimin etij. Në rradhë të dytë, vet ligji parashikon se ndërmjetësimi mund tëaplikohet vetëm në rastet e parashikuara në të dhe konkretisht në



rastin e mosmarrëveshjeve që shqyrtohen nga gjykata me kërkesën e tëdëmtuarit akuzues ose me ankim të të dëmtuarit, sipas neneve 59 dhe284 të K.Pr.P., si dhe në rast se ligji i veçantë e lejon atë.
 Ligji parashikon se ndërmjetësimi në mosmarrëveshjet penalekarakterizohet nga respektimi i disa parimeve si: parimi ivullnetarizimit të palëve, i barazisë së tyre, i konfidencialitetit të tëdhënave, i respektimit të fleksibilitetit dhe transparencës sëprocedurave.
 Procedura për aplikimin e ndërmjetësimit përcakton se çështja mundtë referohet për ndërmjetësim ose nëpërmjet paraqitjes së ftesës përndërmjetësim nga të paktën njëra palë, ose nëpërmjet referimit ngagjykata (ose organe të tjera si p.sh. prokuroria, policia), për zgjidhjen eçështjes me ndërmjetësim, duke iu përcaktuar palëve një afat nëpërputhje me natyrën e mosmarrëveshjes.
 Zgjidhja e çështjes me ndërmjetësim përfaqëson një mundësialternative për palët, të cilat nuk janë të detyruara me aplikimin e saj,ndërkohë që gjykata, (apo prokuroria), në rast se çështja mund tëzgjidhet me ndërmjetësim, është e detyruar t’ua referojë palëve këtëmundësi, me qëllim që ato të vendosin nëse do e aplikojnë ose jo atë.
 Pasi është rënë dakort për aplikimin e ndërmjetësimit, duhet tëpërcaktohet ndërmjetësi, bazuar në konsensusin e palëve. Roli indërmjetësit, është thelbësor, duke qënë se është ai që do të drejtojëzhvillimin e procedurës së ndërmjetësimit dhe do të ndihmojë palët nëarritjen e një marrëveshjeje konsensuale. Për këtë arsye, në ligj ështëtreguar kujdes në lidhje me përcaktimin e kritereve për ushtrimin eveprimtarisë së ndërmjetësit, si dhe për të drejtat dhe detyrimet e tij.
 Pasi nënshkruhet marrëveshja për realizimin e ndërmjetësimit, palëtdiskutojnë për zgjidhjen e nevojshme dhe të pranueshme prej të dyjave.Por, ndërmjetësi, mund të takojë ose komunikojë me palët edheveçmas, nëse ato nuk kanë vendosur ndryshe.
 Ndërmjetësimi përfundon në mënyrë të suksesshme nëse palët arrijnënë një marrëveshje konsensuale, në lidhje me zhdëmtimin e dëmit tëshkaktuar nga vepra penale. Kjo marrëveshje duhet të përcaktojë qartëdetyrimet dhe kushtet që palët i vendosin njëra-tjetrës, të cilat duhet tëjenë të arsyeshme dhe proporcionale dhe të mos vijnë në kundërshtimme ligjin, edhe nëse do të ekzistonte vullneti i palëve.
 Nënshkrimi i akt marrëveshjes, i jep asaj vlerë detyruese për palët. Nëkëtë kuptim, ajo merr vlerën e një vendimi gjyqësor, e për rrjedhojënuk duhet të lejohet ndjekja penale për të njëjtin person dhe për tënjëjtat fakte  (ne bis in idem).
 Megjithatë mund të ndodhë që palët të mos arrijnë në një konsensuspër zgjidhjen e mosmarrëveshjes, apo të kundërshtojnë më paszgjidhjen e arritur. Në një situatë të tillë do të rifillojë procedimi penal.Do të jetë gjykata ajo që do të zgjidhë mosmarrëveshjen, pa u lidhur meprocedurën e ndërmjetësimit, megjithëse, nëse diskutohet rasti ikundërshtimit të marrëveshjes së arritur midis palëve, mbetet nëvlerësimin e saj, nëse do ta marrë parasysh apo jo atë.
 Rezultati pozitiv i procesit të ndërmjetësimit konsiston në: zgjidhjen ekonfliktit; rehabilitimin dhe pajtimin e të dy palëve; pjesëmarrjen e tëdëmtuarit; kosto e ulët, mjedis joformal dhe i çliruar nga tensioni;kompensimin e dëmit apo zvogëlimin e tij; ruajtjen e konfidencialitetit.
 Pavarësisht se ndërmjetësimi është aplikuar në mënyrë të suksesshme,ka ende nevojë për përmirësim të infrastrukturës ligjore. Në këtëkuadër, është e nevojshme që të harmonizohet ligji “Për



ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve” me Kodin eProcedurës Penale.
 Rëndësi e veçantë i duhet kushtuar përmirësimit të bashkëpunimit tëstrukturave shtetërore dhe atyre jo shtetërore për mbështetjen edrejtësisë restauruese si dhe ndërgjegjësimit të vazhdueshëm tëshoqërisë.
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AbstraktNë ditët e sotme termi Pronesi Intelektuale është një prej termave që hasim mëshpeshë. Titullarët e këtyre të drejtave mund t’i ndalojnë të tjerët që t’i përdorinkrijimet e tyre pa autorizim paraprak, ose mund të lejojnë shfrytëzimin dhepërdorimin e tyre në shkëmbim të kompensimit material për përpjekjet dheinvestimet e tyre gjatë gjithë krijimtarisë. Të drejtat e Pronësisë Intelektuale endejanë të mbrojtura kryesisht nga legjislacionet kombëtare dhe jo nga ligjet e BE-së1. Mbrojtja e tyre në çdo vend të BE-së është e vështirë dhe e kushtueshme, kështuqë është i nevojshëm një harmonizim i mëtejshëm. Një nga degët e pronësisëintelektuale është dhe e drejta e autorit. Në ditët e sotme kjo e drejtë shpeshëherë cënohet në forma të ndryshme. Për mbrojtjen e kësaj të drejte deri tani janënxjerrë shtatë Direktiva, të cilat shpeshë herë janë ndryshuar duke ju përshtaturndryshimeve soial-ekonomike.
Fjalët kyçe: E Drejta e autorit, liçensim, Direktivë etj…
AbstractNowadays intellectual property term is one of most terms that we encounteroften. Holders of these rights may forbid others to use their works without priorauthorization, or may allow the exploitation and use them in exchange forfinancial compensation for their efforts and investments of all creativity.Intellectual Property rights are still largely protected by national legislation andnot by the laws of the EU. Their protection in each EU country is difficult andcostly, so it needed a further harmonization. One of the branches of intellectualproperty is copyright. Nowadays it right often affected in different ways. To
1 http://eubusinessrelay.al/sq/faqe/pron%C3%ABsia-intelektuale



protect this right so far issued seven directives, which are often changed byadapting soial-economic changes.
Keywords: copyright, licensing, Directive ect
1. HyrjeE drejta e autorit si një koncept ligjor ka lindur ne Britani ne fillim te shekullit teXVIII. Ne vitin 1710, Statusi britanik i Annes2 percaktonte disa pika mbi të drejtatqë gëzonte një artist. Konventa e Bernës e vitit 1886 garantonte njohjen e tëdrejtave të autorit midis kombeve sovrane, e jo thjesht në mënyrë bilaterale.Sipas Konventës së Bernës, të drejtat e autorit për veprat krijuese nuk duhet që tëpohohet apo deklarohet, pasi ato janë automatikisht në fuqi me krijimin e tyre, njëautor nuk ka nevojë të "regjistrohet" ose "të aplikoj për të drejtën e autorit nëvendet e respektimi të Konventës së Bernës3. Rregullat e Konventës së Bernësjanë të përfshira në marrëveshjen e Organizatës Botërore të Tregtisë TRIPS ne1995, duke i dhënë Konventës së Bernës zbatimin në mënyrë globale4. Natyrshëmshtrohet pyetja, kujt i takon e drejta e autorësisë mbi punën e kryer, kur kemi nje“punë me qira” ? Mbajtësi origjinal i autorit mund të jetë punëdhënësi e autoritdhe jo vetë autori, në qoftë se puna është një "punë me qira".  Për shembull, nëligjin angleze e drejta e autorit, Disanjit dhe Patentes, ne Aktin e vitit  1988parashikon se nëse një punë “mbi te drejten e autorit” është bërë nga një ipunësuar gjatë këtij punësimit, e drejta e autorit është pronë automatikisht ngapunëdhënësi që do të ishte një "puna për qira."Para vitit 1989, u përdor dhe simboli për të drejtën e autorit, (©, shkronja Cbrenda një rrethi), shkurtesa e fjalës "COPR.", ose fjala "Copyright", e ndjekur ngaviti i botimit të parë të punës dhe emri i mbajtësit të së drejtës së autorit. Njedallim mbi te drejtën e autorit, është midis sistemit civil law dhe common law.Sistemi common law përqëndrohet në të drejtat ekonomike, si dhe stimujt për tëprodhuar vepra të reja. Ne sistemin civil law droit d’auteur5, të drejtës së autorit Iështë dhënë prioritet për të drejtat që gëzon autori si dhe të drejtat që vijnë ngapuna e tij.E drejta e autorit është një e drejtë që i jep të drejtën autorit për një " vepërorigjinale, "të tilla si libra, artikuj, filma, dhe programeve kompjuterike. Si
2 Arthur. R. Muller, Michael H. Davis, „Intelectual Property“, 1991,West Publishing
Company,P.O.BOX 64526, faqe 280.
3 "Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Article 5".
World Intellectual Property Organization.
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698ëP109_16834
4 MacQueen, Hector L; Charlotte Waelde and Graeme T Laurie (2007). Contemporary
Intellectual Property: Law and Policy. Oxford University Press. p. 39. ISBN 978-0-19-
926339-4.
5 Seville C., EU Intellectual Property Law and Policy, MPG Books Ltd, Bodmin,
Cornwall, 2009, pg.7, ISBN 978 1 84720 123 2



rrjedhoj kjo e drejtë i jep të drejtën ekskluzive autorit për të riprodhuar, tëpërgatisë vepra të rrjedhura nga një e mepareshme etj.. E drejta e autorit mbronvetëm formën ose shprehje e ideve, por jo idetë themelore. E drejta e autoritështë  një nga format e pronësisë intelektuale.
Materiali dhe metodat

E Drejta e autorit në BE sot përbën një temë të rëndësishme. Për realizimin e këtijpunimi kam përdorur literature të autorëve të huaj si dhe të autorëve shqiptarë.Një vend të rëndësishëm ka edhe përdorimi i direktivave të nxjerra nga BE-ja. Përzhvillimin e këtij punimi kam patur parasysh disa metoda kërkimi, sipërshkruese, krahasuese dhe shpjeguese.
2. Fusha e verptimit të drejtës së autorit.

2.1 Objekti i të drejtës së autorit.Konventa e Bernës për mbrojtjen e veprave letrare dhe artistike në neni 2përcakton se: "Shprehja e “veprave letrare dhe artistike” do të përfshijë çdoprodhimin letrar, shkencore dhe fushë artistike, çdo gjë që mund të jetë mënyraapo forma e shprehjes së saj . Konventa përcakton një listë me shembuj mepunime të tilla si6 :
 libra, pamflete dhe shkrimet e tjera;
 leksione, adresa, predikime;
 vepra dramatike ose dramatiko-muzikore;
 veprat koreografike dhe show argetimi;
 kompozimet muzikore me ose pa fjalë;
 krijimet kinematografike dhe krijimet e tjera vizuale;
 veprat e vizatimit, pikturë, arkitekturë, skulpturë, gdhendje dhelitografi;
 veprat fotografike;
 veprat e artit të aplikuar,vizatimet, planet, skicat, krijimettridimensionale, hartat dhevizatimet në fushën e topografisë,gjeografisë, krijimet arkitekturore dhe shkencës në përgjithësi;
 "Përkthimet, përshtatjet, rregullimet muzikore dhe ndryshimet etjera të një pune letrare ose artistike, të cilat janë të mbrojtura sivepra origjinale pa paragjykim për të drejtën e autorit në veprënorigjinale" ;
 "Koleksionet e veprave letrare dhe artistike të tilla si enciklopedidhe antologji të cilat për shkak të zgjedhjes dhe rregullimit të

6http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/909/wipo_
pub_909.pdf



përmbajtjes së tyre përbëjnë krijime intelektuale, mbrohen si tëtilla, pa paragjykuar të drejtën e autorit në secilën prej vepraveqë janë pjesë e koleksioneve të tilla".
2.2 Permbajtja e të drejtës së autorit.Rregulli i përgjithshëm është se pronari mund ta përdori pronën e tij si dëshirondhe se askush tjetër në mënyrë të ligjshme nuk mund ta përdorin atë paautorizimin e tij. Të drejtat e autorit klasifikohen në dy kategori:1. Të drejtat ekonomike të cilat i japin mundsin pronarit të nxjerrishpërblim financiar nga përdorimi i veprave të tij nga të tjerët.2. Të drejtat morale që lejojnë autorin të marrë veprime të caktuara për tëruajtur lidhjen personale ndërmjet vetes dhe punës së tij.
2.3 Pronësia, ushtrimi dhe kalimi i të drejtave pasurore të autorit.

Pronari i të drejtave të autorit në një punë është në përgjithësi personi që e krijoipunën, dmth autori i punës, por kjo nuk është gjithmonë në çdo rast. Disa ligje tëcaktuara kombëtare  përcaktojnë se  kur një vepër është krijuar nga një autor i ciliështë i punësuar për qëllim krijimin e asaj pune, atëherë punëdhënësi e jo autoriështë pronar i punës së kryer. Në rastin e të drejtave morale e drejta gjithmonë itakon autorit të punës, kushdo që mund të jetë pronar i të drejtave ekonomike.Ligjet e shumë vendeve të BE-së sigurojnë që pronari i të drejtave ekonomike tënjë punë mund transferojë të gjitha të drejtat ekonomike te një pale e tretë, nërastin e të drejtave morale, duke qenë se kanë karakter personal, nuk mund tëtransferohen. Autori ka të drejtë të shesë punën e tij një individi ose kompanie,kundrejt pagesës.Transferimi i të drejtave të autorit mund të kryhet ne dy forma:detyre dhe license. Sipas një detyre, pronari që transferon të drejtën mund tëlejojë apo ndalojë akte të caktuara që mbulohen nga një, disa ose të gjitha tëdrejtat e përcaktuara nga e drejta e autorit. Liçensim do të thotë se autoriruan pronësinë, por ai autorizon një palë të tretë për të kryer veprime të caktuaraqë mbulohen nga të drejtat ekonomike në përgjithësi për një periudhëtë caktuar kohe dhe për një qëllim specifik.
3. Direktivat ekzistuese për të drejtën e autoritKëto direktiva ndjekin një përshkrim të shkurtër të secilës prej shtatë Direktivavetë cilat janë miratuar deri tani. Megjithëse disa nga direktivat janë ribotuar në njëformë të konsoliduar, duke marrë parasysh ndryshimet e  mëvonshëm. Ligji përtë drejtën e autorit në Bashkimin Evropian ka lindur si një përpjekje për tëharmonizuar ligjet e ndryshme mbi të drejtën e autorit të Shteteve Anëtare tëBashkimit Europian. Ai përbëhet nga direktivat e BE-së, rregullore të ndryshmeapo drejtime që Shtetet Anëtare janë të nevojshme për të transpozuar në ligjet etyre kombëtare, dhe vendimeve të Gjykatës së Drejtësisë dhe Gjykatës sëPërgjithshme të Bashkimit Evropian.



3.1 Direktiva 2009/24 / EC mbi mbrojtjen ligjore të programeve
kompjuterike (fillimisht botuar si 91/250 / EEC).Direktiva e parë e BE-së për mbrojtjen ligjore të programeve kompjuterike ishteDirektiva e Këshillit 91/250 / EEC e datës 14 maj 1991. Dallime të caktuara nëmbrojtjen ligjore të programeve kompjuterike të ofruara nga ligjet e shteteveanëtare kanë efektet direkte dhe negative në funksionimin e Tregu i brendshëmsa i përket programeve kompjuterike. Personi që ka një të drejtën për të përdorurnjë program kompjuterik nuk duhet të parandalohet nga aktet që testojëfunksionimin e programi, me kusht që këto akte nuk cënojnë drejtën e autorit nëprogram. Riprodhimi i paautorizuar, përkthimi, përshtatja ose transformimi iformës së kodit në të cilat një kopje e një programi kompjuterik është bërë nëdispozicion përbën shkelje të të drejtave ekskluzive të autori. Një programkompjuterik mbrohet nëse ajo është origjinale në thelb dhe se ajo është vetëkrijimi orgjinal intelektual i autorit. Mbrojtja duhet të jepet për të gjithë personatfizikë dhe juridikë të huaj sipas legjislacionit kombëtar për të drejtën e autorit,njësoj si aplikohet për veprat letrare. Programet kompjuterike mbrohen si vepratletrare brenda kuptimit të nenit 2 të Konventës së Bernës7.
3.2 Direktiva 2006/115 / EC mbi të drejtën e qirasë dhe të drejtën e
kreditimit dhe për të drejtat e caktuara lidhur me të drejtën e autorit
në fushën e pronësisë intelektuale (botuar fillimisht si Direktiva
92/100 / EEC): Qiraja dhe Direktiva mbi të Drejtën e Kreditimit.Në preambulën vëren rëndësinë e këtyre të drejtave: për të parandaluarpiraterinë, por edhe për të siguruar të ardhura të mjaftueshme për ata që janëpërfshirë në punë kreative dhe artistike, për të nxitur zhvillimin ekonomik dhekulturor të komunitetit. Data e zbatimit të direktivës ishte 1 korrik 1994.Në nenin 2 përcaktohet se kjo dirktivë gjenë zbatim për fushat si më poshtë:1. "me qira" nënkupton vënien në dispozicion për përdorim, për njëperiudhë të kufizuar e kohës për shkak të natyrës ekonomike apoavantazheve tregtare;2. 'kreditimit "nënkupton vënien në dispozicion për përdorim, për njëperiudhë të kufizuar të kohës dhe jo për shkak të natyrës ekonomike apoavantazheve komerciale, kur ajo është bërë me anë të institucioneve të tëcilat janë të hapura për publikun;3. 'film' do të thotë një vepër kinematografike apo audiovizuale ose imazhelëvizse, nëse janë apo jo të shoqëruar nga tinguj.
7 Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the
Economic and Social Committee: on the implementation and effects of Directive
91/250/EEC on the legal protection of computer programs.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0199&from=EN



Në nenin 3 të kësaj direktive, e drejta ekskluzive për të autorizuar ose për  tëndaluar dhënien me qira dhe përdorimin do ti takojnë si më poshtë:1. autorit në lidhje me origjinalin dhe kopjet e punës së tij;2. interpretues në lidhje paraqitjen e performancës së tij;3. prodhuesit të fonogrameve në lidhje fonogramet e të tij;4. prodhuesi i fiksimit të parë të një film në lidhje me origjinalitetin dhekopjet e filmit të tij.
3.3 Direktiva 93/83 / EEC mbi koordinimin e rregullave të caktuara
në lidhje me të drejtën e autorit dhe të drejtat e lidhura me të drejtën e
autorit të aplikueshme për transmetimin satelitor dhe ritransmetimin
kabllor.Në vitin 1984 Komisioni publikoi një Raport Paraprak mbi krijimin e një tregu tëpërbashkët në fushën e transmetimit8. Ajo mbulonte një numër të çështjeve, tëtilla si rregullimi i reklamave, trajtonte aspektin e autorsisë të transmetimitndërkufitar, me qëllim të promovimit të një tregu të përbashkët. Kapitulli II iDirektivës merret me transmetimin satelitor. Ajo tenton të parandalojfragmentimzimin e tregut evropian, duke krijuar një të drejtë unitare tëkomunikimit satelitore të cilat mund të ushtrohen vetëm në vendin e origjinës9.Kapitulli III i Direktivës merret me ritransmetimet kabllore. Ajo përcakton njësistem menaxhimit të detyrueshëm kolektiv të të drejtave të ritransmetimkabllor. Shtetet anëtare kanë detyrim kur programet nga shtetet anëtare janëritransmetuar me kabëll në territorin e tyre të zbatojn të drejtën e autorit10.
3.4 Direktiva 2006/116 / EC në afatin e mbrojtjes së të drejtës së
autorit dhe sigurimi i të drejtave të lidhura (të publikuara fillimisht në
Direktivën 93/98 / EEC): Direktiva e afatit dhe Direktiva 2011/77 / BE
që ndryshon Direktivën 2006/116 / EC në afatin e Mbrojtjes të të
drejtës së autorit dhe të drejtave të caktuara të lidhura me të.Në nenin 1 të Direktivës  2006/116 / EC, të drejtat e një autori të një vepre letrareose artistike brenda kuptimi i nenit 2 të Konventës së Bernës do të mbrohengjatë gjithë jetës së autorit dhe 70 vjet pas vdekjes së tij, pavarësisht nga data kurvepra është bërë e ligjshme në dispozicion të publikut. Të drejtat e interpretuesveskadojn 50 vjet pas datës së performancës. Megjithatë, në qoftë se një fiksim iperformancës është botuar në mënyrë të ligjshme ose komunikohen publikutbrenda kësaj periudhe, të drejtat do të përfundojnë 50 vjet nga data e botimit të
8 Television Without Frontiers. Green Paper on the Establishment of the Common
Market for Broadcasting, Especially by Satellite and Cable. COM (84) 300, 14 June
1984
9 Direktiva per stelitet, Neni 1(2).
10 Direktiva per stelitet, Neni 8(1).



parë ose komunikimit të parë për publikun11. Afati për të mbrojtur vepra tëpapublikuara më parë do të jetë 25 vjet nga koha kur puna u botua së pari nëmënyrë të ligjshme apo në mënyrë të ligjshme i është komunikuar publikut.Shtetet Anëtare mund të mbrojë botime kritike dhe shkencore, afati i mbrojtjes sëtë drejtave të tilla do të jetë 30 vjet nga koha kur botim u botua për herë të parënë mënyrë të ligjshme. Direktiva e afatit fillloj të zbatohet nga çështja EMI kundër
Patricia12, një rast i cili theksoi vështirësitë me të cilat haste një regjim ipaharmonizuar. EMI kishte të drejta të shiste regjistrimet zanore nga Cliff Richardnë Gjermani. Ajo kundërshtoi shitjen në Gjermani të regjistrimeve zanore tëtregtuara në mënyrë të ligjshme në Danimarkë, me pretendimin se kishtembaruar afati për të drejtat e regjistrimit.Direktiva 2011/77 / BE zgjat afatet e mbrojtjes të të drejtës së autorit dhe tëdrejtave të lidhura me të si dhe kushtet e për të drejtën e regjistrimit të autoritnga 50 vjet në 70 vjet.
3.5 Direktiva 96/6 /EC për mbrojtjen ligjore të bazave të të dhënave:
Direktiva Baza e të dhënave.

Direktiva Baza e të dhënave ka hyr në fuqi që nga 1 janari i vitit 1998.  KjoDirektivë ka të bëjë me mbrojtjen ligjore bazë të të dhënave në çdo formë. Përqëllimet e kësaj Direktive, “database” do të thotë grumbullimi i punës së pavarur,të dhënave apo materialeve të tjera e rregulluar në mënyrë sistematike osemetodike dhe individualisht të arritshme me mjete elektronike apo të tjera.Mbrojtja nga kjo Direktivë nuk zbatohet për Programet kompjuterike tëpërdorura në bërjen ose funksionimin bazë të të dhënave të arritshme me mjeteelektronike13. Mbrojtjen e autorit është zgjeruar për "bazën e të dhënave të cilat,për shkak të përzgjedhjes ose rregullimit të përmbajtjes së tyre, përbëjnë vepërintelektuale të autorit, krijimet do të mbrohen si të tilla nga “e drejta e autorit”14.Autori i një baze të dhënash ka të drejtën ekskluzive për të riprodhuar atë(tërësisht ose pjesërisht); për ta shpërndarë ; për ta përkthyer, përshtatur,rregulluar ose ta ndryshojë atë; dhe për ta komunikuar atë në publik15. Direktivamiraton një strategji të dyfishtë: së pari, ajo përpiqet të harmonizojë kushtet embrojtjes së të drejtës së autorit për bazat e të dhënave. Së dyti, për ato baza tëdhënash të cilat dështojnë për të arritur në pragun e origjinalitetit të nevojshmepër të drejtën e autorit, ajo krijon një të drejtë sui generis që zgjat për 15 vjet ngapërfundimi apo publikimi.
11 Neni 3, Direktiva 2006/116 / EC.
12 EMI Electrola GmbH v Patricia Imund Export, Case C-341/87 [1989]ECR 79
13 Neni 1(3), Direktiva 96/6 / KE.
14 Neni 3(1), Direktiva 96/6 / KE.
15 Neni 5, Direktiva 96/6 / KE.



3.6 Direktiva 2001/29 / EC mbi harmonizimin e disa aspekteve të të
drejtave të autorit dhe të drejta në shoqërinë e informacionit.Direktiva mbi harmonizimin e disa aspekteve të të drejtave të autorit dhe tëdrejta në shoqërinë e informacionit reflektohet shpejtë dhe në zhvillimet e thellateknologjike të viteve të fundit. Shtetet Anëtare do të sigurojnë të drejtënekskluzive për të autorizuar ose të ndalojnë riprodhimin e drejtpërdrejtë ose tëtërthortë, të përkohshëm ose të përhershëm me çdo mjet dhe në çdo formë, nëtërësi ose në pjesë16:a) për autorët, për veprat e tyre;b) për interpretuesit, ose fiksimin e shfaqjeve të tyre;c) për prodhuesit e fonogrameve, dhe fonogramet e veta;d) për prodhuesit e regjistruesit e parë të filmave, në lidhje meorigjinalitetin e filmave të tyre;e) për transmetimin e organizatave, regjistrimin e transmetimeve të tyre,nëse këto transmetime transmetohen me përcjellsa ose me anë të ajrit,duke përfshirë me kabëll apo satelit.Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë për autorët, në lidhje me origjinalitetin i eveprave të tyre apo të kopjeve të tyre, të drejtën ekskluzive të lejojë ose ndalojëçdo formë të shpërndarjes për publikun nga shitja ose në mënyra të ndryshme17.Shtetet Anëtare mund të parashikojnë përjashtime ose kufizime për të drejtën eriprodhimit e parashikuar në nenin 2 në këto raste18:a) në lidhje me riprodhimet në letër ose ndonjë mënyrë të ngjashme, tërealizuara nga përdorimi i çdo lloj fotografike teknikë ose me ndonjëproces tjetër që ka efekte të ngjashme, me përjashtim të fletëvemuzikore, me kusht që shfrytëzueit të të drejtave të marrin kompensimtë drejtë;b) në lidhje me riprodhimet me çdo mjet të bërë nga një personi fizik përpërdorim privat dhe për qëllime që nuk janë direkt ose indirekt mekarakter tregtar, me kusht që shfrytëzuesit e të drejtave të marrinkompensim të drejtë, e cila merr parasysh e aplikimit ose jo zbatimin eteknologjis.c) në lidhje me akte të veçanta të riprodhimit të bëra nga bibliotekatpublike, institucionet arsimore apo muzetë, ose nga arkivat, të cilat nukkanë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë avantazh ekonomikapo tregtare;d) në lidhje me regjistrimet kalimtar të veprave të bëra nga organizatat etransmetimit.
16 Neni 2, Direktiva 2001/29 / EC.
17 Neni 4, Direktiva 2001/29 / EC.
18 Neni 5, Direktiva 2001/29 / EC.



e) në lidhje me riprodhimet e transmetimeve bërë nga Institucionet socialeqë ndjekin qëllime jo-komerciale, të tilla si spitalet apo burgjet, me kushtqë nga shfrytëzimi i të drejtave të marrin kompensim të drejtë.
3.7 Direktiva 2001/84 / EC mbi të drejtën e rishitjes së përfitimeve të
autorit nga një punë origjinale arti.E drejta e rishitjes ishte njohur në me shumë se gjsmën e vendeve te BE-se,vëndet e tjera antare e kundërshtonin një të drejtë të tillë. Kjo Direktivë patikundërshtime nga Britania e Madhe dhe nga Hollanada. Shumë pikëpyetjengriheshim me miratimin e një Direktive të tillë, me pasojat që do të kishte si dhesi do të ishte ndikimi i saj në tegun e artit kombëtar. Gjithashtu, duhet tëtheksohet se 19: Direktiva nuk ka harmonizuar çdo aspekt për të drejtën erishitjes. Harmonizimi është i kufizuar për të. . .fusha e të drejtës së rishitjes,kategoritë e veprat e artit që i nënshtrohet të drejtës, personat që kanë të drejtëtë marrin honorare, normat e aplikuar, transaksionet që i nënshtrohen pagesës sëfamiljes mbretërore. Megjithatë, Shtetet Anëtare mbeten të lira për të siguruarrregulla të brendshme në lidhje me ushtrimin e të drejtës së rishitjes, veçanërishtnë lidhje me mënyrën se si ajo është menaxhuar, mbledhur dhe si janë shpërndarhonoraret20.Në nenin 2 përcaktohen veprat e artit për të cilat lind e drejta e rishitjes:

 Për qëllimet e kësaj Direktive, 'punë origjinale arti' do të thotë vepra  artigrafik ose plastik të tilla si fotot, collages,piktura, vizatime, gravurat,printimet, litografi, skulptura, tapestries, qeramika, qelqe dhe fotografi,me kusht që të jenë bërë nga artisti vetë ose janë kopje që konsiderohense janë vepra origjinale arti.
 Kopjet e veprave të artit të mbuluar nga kjo Direktivë, të cilat janë bërënë numër të kufizuar nga vetë artisti ose nën autoritetin e tij, do tëkonsiderohet të jenë vepra origjinale të arti për qëllimet e kësajDirektive.

KonkluzioneDeri më sot në Bashkimin Europian janë nxjerrë disa direktiva mbi të drejtën eautorit, ajo që vazhdon të vihet re është mungesa e harrmonizimit të legjislacioniteuropian në këtë fushë për shkak të kostos së lartë që ka një proçes i tillë. Tëdrejtat e autorit janë të drejta që u njihen personave të caktuar për krijimtaritë etyre në fushën e letërsisë, shkencës dhe artit ku përfshijnë në mes tjerash:romanet, poezitë, kompozimet muzikore, skulpturat, pikturat, vizatimet, krijimetkinematografike, arkitekturën, koreografinë, fotografinë dhe krijimet tjera të
19 Dreier TH., Kur A., European Intellectual Property Law, Edward Elgar Cheltenham,
UK• Northampton, MA, USA, 2013, pg. 274 .
20 Po aty, fq. 274.



ngjashme. Kjo degë e Pronësisë Intelektuale përfshinë edhe të ashtuquajturat tëdrejta të tjera të përafërta me të drejtën e autorit; e drejta e artistëve interpretues(këngëtarët, muzikantët tjerë, valltarët, aktorët dhe të tjerët të cilët interpretojnëvepra); producentët e fonogrameve, producentët e filmave dhe organizatattransmetuese.
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RAPORTET FINANCIARË SIPËRCAKTUES TË MIRË TË KTHIMIT
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Sheshi “Pavarësia”, Vlorë,Shqipëri
Email:blerina.dervishaj@univlora.edu.al

Abstrakt:

Kthimi nga një investim është arsyeja e çdo iniciative investuese. Investitorëtjanë të interesuar të njohin kthimin e pritur për investimet që bëjnë. Llogaritjae tij bazohet në të dhënat historike dhe na shërben për të përcaktuar nëseinvestimi i kryer gjeneron një rezultat mesatar neto pozitiv apo negativ. Njohjame faktorët të cilët janë të rëndësishëm në shpjegimin e ndryshimit të kthimitna ndihmon të bëjmë përllogaritje më të sakta për kthimin që presim,ndihmon investitorët të jenë më të sigurt në vendimet investuese qëndërmarrin, por edhe kreditorët për të vlerësuar aftësitë shlyese të debitorëvetë tyre. Metodologjia: Ky studim me natyrë empirike ndjek disa objektivapraktike. Punimi kërkon grumbullimin dhe analizimin e të dhënave të firmaveqë marrin pjesë në studim. Ndërtimi i modeleve ekonometrikë me qëllimgjetjen e faktorëve përcaktues të fitimit përbën bazën e këtij studimi.Popullimi dhe kampioni i studimit: Informacioni i grumbulluar nga shoqëritë emarra në studim i përket një periudhe kohore pesëvjeçare dhe konkretishtviteve 2008-2012. Popullimi përbëhet nga 17 biznese të mëdha të cilatushtrojnë aktivitetin e tyre në sektorin industrial në qytetin e Vlorës.
Fjalë kyç: fitim mesatar, faktorë përcaktues, raporte financiare, variabla tëpavarur,  variabël i varur.
Abstract:

Return from investment is the reason for every investing iniciative. Investorsare interested in knowing the expected return for their investments. We baseon historical data when calculate it and we use it to determine whether theinvestment made, has a positive or negative average net outcome. Having asufficient knowledge of the determininig factors of return, helps us make moreexact calculations of the return we expect, helps investors being less risky intheir investing decisions and also creditors in assessing their debitors’ paying-off capacity. Methodology: This study, with an empirical nature research,follows some practical objectives. The study requires the data collection anddata analysis of the firms taking part in research. Population and sample of thestudy: The data collected from companies in research belongs to a 5-year  time
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period, precisely during the years 2008 - 2012. The population of the studyincludes firms classified as large enetreprises which submit their activity inthe Industrial Sector in Vlora town.
Key Words: Average return, determining variables, financial ratios,independent variable, dependent variable.
1. HyrjeNjë ndër kriteret kryesorë për kryerjen e një investimi është fitimi që pritet tëmerret prej tij. Investitorëve u duhet të identifikojnë faktorët kryesorë qëpërcaktojnë kthimin e një investimi. Njohja me këta faktorë dhe krijimi i njëmodeli të përshtatshëm mund ta përmirësojë një vendim investimi. Ky modelmund t’u shërbejë edhe kreditorëve për të vlerësuar aftësinë shlyese tëdebitorëve të tyre. Investitorët kanë nevojë për një model që të mund tëvlerësojnë performancën e shoqërisë së tyre si dhe të përcaktojnë fitimin. Ngaana tjetër identifikimi i faktorëve përcaktues të fitimit nëpërmjet krijimit të njëmodeli të përshtatshëm, ndihmon në një shpërndarje më të mirë të burimevetë shoqërisë.
Studimi ka si qëllim që të përcaktojë faktorët me ndikim të rëndësishëm në
shpjegimin e fitimit.Raportet financiare  tregojnë lidhjen midis aspekteve të ndryshëm tëpozicionit ekonomik të një shoqërie si dhe bëjnë të mundur krahasimin einformacionit financiar midis firmave të ndryshme. A mund të  shërbejnë ata sifaktorë determinantë të kthimit?Punimi është organizuar si më poshtë:Së pari, do të  paraqiten faktorët përcaktues të kthimit të rezultuar tërëndësishëm prej studimeve të mëparshme.Më pas do të shpjegohet sfondi i kërkimit, hipotezat dhe metodologjia ekërkimit. Në vijim, do të paraqiten rezultatet e përftuara nga ngritja` ehipotezave.Në fund do të nxirren përfundimet e punimit.Bashkangjitur janë shtojcat të cilat pasqyrojnë rezultatet e interpretimeve tëkryera..
2. Rishikimi i literaturës

Në vijim po paraqesim disa nga variablat lidhja e të cilëve me kthimin gjendetnë literaturë. Fama dhe French (1992) përmblodhën gjetjet nga studimet emëparshme empirike dhe konkluduan se variablat  “Madhësia e firmës“  dheraporti “Vlerë libri/Çmim tregu”, mund të shpjegojnë më mirë ndryshimet nëfitimin mesatar. Studimi i Clubb and Naffi (2007) përfshiu periudhën 1980 -2000. Variablat më të rëndësishëm në studim ishin “Kthimi mbi Kapitalin evet” (ROE), dhe raporti “Vlerë libri/Çmim tregu”. Ata gjetën se këto variablashpjegojnë një pjesë të madhe të kthimit të aksioneve në firmat angleze. Lam(2009) verifikoi ndikimin e variablave si “Beta”, “Madhësia e firmës“,  raporti“Vlerë libri/Çmim tregu” si dhe raporti “Të ardhura/Çmim”, në kthimin eaksioneve në bursën e Hong Kongut. Ai arriti në përfundimin se 3 variablat e
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fundit kanë një lidhje të rëndësishme me variablin e varur “fitim”. Mehrani dheMehrani (2003) studioi lidhjen “raport përfitueshmërie”-“kthim aksioni” nëbursën e Teheranit. Rezultatet e studimit të tyre treguan se “fitimi marzhinalneto”, “kthimi mbi kapitalin e vet”, “fitimi para tatimit”, janë kriteret më tëmirë në parashikimin e fitimit. Në studimin e tij, Bagherzadeh (2003, 2005)verifikoi faktorët që ndikojnë kthimin e aksioneve në Bursën e Teheranit gjatëviteve 1997-2004. Ndër variablat e shumtë që studioi, variablat “Madhësia efirmës“, “Vlerë libri/Çmim tregu” dhe “Të ardhura/Çmim”, dolën tërëndësishëm në përcaktimin e fitimit.
3. Analiza e rezultateve

Në këtë seksion do të testohen Hipoteza duke përdorur regresionin eshumëfishtë për të përcaktuar sesi variablat e pavarur lidhen me variablin evarur “fitimi”.Kam marrë në studim 17 Biznese të Mëdha në Qytetin  e Vlorës të cilat ezhvillojnë aktivitetin  e tyre në sektorin  industrial dhe specifikisht në atë tëndërtimit. Kohëzgjatja e kërkimit ishte periudha Janar-Mars 2014. Për të 17firmat nga të mësipërmet kam patur akses në pasqyrat financiare për njëperiudhë kohore 5 vjeçare. Me këtë database të dhënash, kam bërë njëpërllogaritje dhe analizë të raporteve financiarë të firmave në veçanti dhe tëmesatares së këtyre treguesve për te gjitha firmat së bashku për periudhënkohore 2008-2012. Raportet u përdorën për të ndërtuar modele statistikorëdhe për të ngritur Hipoteza, me qëllim arritjen në përfundimin se këto raportejanë të rëndësishëm në përcaktimin e fitimit të shoqërisë. Pasi të dhënat ihodha në Softin Statistikor SPSS, disa nga raportet u evidentuan tërëndësishëm në lidhje me fitimin, duke qenë kështu  modele të mirëstatistikorë. Pra kam ndërtuar 3 modele duke ngritur hipotezat përkatëse dheduke i testuar ato për intervalin e besimit α=95%. Programi përpunonautomatikisht të dhënat dhe më jep informacion për vlerën e koeficentëve, tëdevijimeve standarde, për statistikat e modelit, për korrelacionin,normalitetin, për praninë ose jo të autokorrelacionit, të heterovariancës,multikolinearitetit etj. në mënyrë që të gjykojmë nëse hipotezat e ngritura janëtë vlefshme apo jo dhe si rrjedhim nëse modeli  është i mirë ose jo. Nga testet ebëra, modelet që kam paraqitur më poshtë rezultuan të rëndësishëm:Modeli I
H1: Fitimi mesatar i lidhur me përfitueshmërinë dhe aftësinë paguese të
shoqërisë.Variabli i parë i pavarur i përfshirë në model është ROA, një treguespërfitueshmërie, tregues i rëndësishëm i fuqisë financiare afatgjatë tëshoqërisë. ROA reflekton kthimin e shoqërisë mbi të gjitha aktivet / financimete besuara asaj. Ky matës nuk bën dallime sipas burimeve të ndryshme tëfinancimit, nëse është financim i jashtëm apo i brendshëm; borxh apo kapital.ROA= EBIT / Aktive Totale
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Raporti Detyrime totale / Kapital është variabli i dytë i pavarur. Ky raportmund të shprehet ndryshe edhe si financimi me kredi, pra sa financohet mekredi çdo lek i financuar me kapitalin e vet.
Fitimi = 16457813 + 49810183*x1 - 483094*x2 R2=0.997
Stat.t 10.541           16.829 -2.531Ku:x1 = ROA (kthimi mbi aktivet)x2 = Detyrime totale / Kapital i vet
Studimi i modelit:

Rëndësinë e lidhjes së këtyre variablave e tregon statistika t e studentit e cilaështë më e madhe sesa dy për të dy variablat, pra lidhjet individuale janë tërëndësishme, | t1 |=16.829 dhe | t2 |=2.531.i. Shenja pozitive e statistikës t për variablin e parë Kthimi mbi aktivet,tregon se fitimi rritet me rritjen e ROA-së.ii. Shenja negative e statistikës t për variablin e dytë Detyrime totale /
Kapital, tregon se sa më i madh është ky raport, pra financimi më imadh me kredi për çdo lek kapitali të vet, aq më tepër e reduktonfitimin.

Koefiçenti i përcaktueshmërisë R2 = 0.997 do të thotë se 99.7% e vlerave tëvariablit të varur shpjegohen vetëm nga dy variablat e mësipërm së bashku.Një vlerë e tillë tregon se dy variablat e pavarur janë përcaktues shumë të mirëpër vlerat  e variablit të varur. Modeli shpjegon 99.7% te ndryshimit te vleravete fitimit.
Rëndësinë e modelit e tregon statistika F,e cila ështe më e madhe sesa tre,pra modeli rezulton i rëndësishëm.
Statistika Durbin-Watson teston praninë ose jo të autokorrelacionit.Statistika Durbin-Watson teston Hipotezën bazë se mbetjet nga regresioni OLSnuk janë të autokorreluara apo Hipotezën alternative që mbetjet ndjekin njëproces autokorrelacioni. Vlera e statistikës Durbin -Watson varion në vlerënga 0 në 4. Një vlerë afër 2 tregon jo-autokorrelacion; një vlerë drejt 0 tregonautokorrelacion pozitiv; një vlerë drejt 4 tregon autokorrelacion negativ.Koefiçienti ynë d i testit Durbin-Watson, i cili është afër vlerës 2, tregon semodeli nuk vuan nga prania e autokorrelacionit (d=2.026 2), pra kemimungese autokorrelacioni.Vlera e testit të multikolinearitetit VIFi = 1.172 < 3, tregon se nuk kemimultikolinearitet.
Korrelacioni mes variablave : Korrelacioni Pearson
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 Sa shpjegohet fitimi mesatar i pesë viteve te fundit nga kthimi mbi aktivet?rfitim-ROA = 0.986    Kemi një lidhje pozitive midis 2 variablave, si dhe vlera 0.986tregon se lidhja është e fortë.
 Sa shpjegohet fitimi mesatar i pesë viteve te fundit nga raporti i aftësisëpaguese?   Rfitim-aftesi paguese = 0.244. Vlera e koeficentit tregon se lidhja midis dyvariablave përfshihet tek lidhjet  e dobëta, çka do të thotë se pjesën më tëmadhe të shpjegueshmërisë së vlerave të fitimit mesatar e jep kthimi mbiaktivet.

H1 qëndron: pra fitimi varet nga raporti i përfitueshmërisë (ROA) si dhe
nga raporti i aftësisë paguese (Detyrime totale / Kapital i vet).

Modeli II
H2:Fitimi mesatar i lidhur me përfitueshmërinë, aftësinë paguese të
shoqërisë dhe me politikën e fitimit të firmës.Variabli i parë i përfshirë në model është ROA. (i sqaruar më sipër).Variabli i dytë Totali i Detyrimeve / Totalin e Aktiveve, është një prej raportevetë borxhit, por shpjegon edhe strukturën e kapitalit që ka zgjedhur njësiaekonomike, pra sa është kjo njësi e varur nga të tjerët. Ky quhet edhe raporti iborxhit total dhe shpreh peshën specifike të detyrimeve ndaj aktiveve totale.Ky raport na mundëson të studiojmë shkallën e varësisë së njësisë nga tëtretët.Të 17 firmave të cilave u kam analizuar treguesit financiarë, u drejtova njëpyetje në lidhje me politikën e fitimit të cilën ata ndjekin:
Politika/Strategjia e firmës suaj është e orientuar drejt fitimit afatshkurtër apo
drejt atij afatgjatë?1)Fitim afatshkurtër     2)Fitim AfatgjatëPërgjigjet që u dhanë paraqiten më poshtë grafikisht:
Figura 15: Politika e firmave në studim në lidhje me fitimin
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Rezultatin e përgjigjeve e përfshiva në model si variablin e tretë. Pra, firmat qëzgjedhin alternativën 1) pranojnë se janë të orientuara drejt realizimit tëfitimit afatshkurtër, ndërsa të tjerat synojnë maksimizimin e vlerës sëshoqërisë së tyre duke ndjekur politika të orientuara drejt fitimit afatgjatë.
Fitimi = 11989422.2 – 11323732.9 x1 + 10376906.7 x2 – 44618731 x3

R2=0.711

Stat t. 2.621 -3.497 3.285 -2.306Ku:x1 = raporti i borxhit total (D / A)x2 = ROA (kthimi mbi aktivet)x3 = politikë e orientuar drejt fitimit afatshkurtër apo afatgjatë
Studimi i modelit:

Rëndësinë e lidhjes së këtyre variablave e tregon statistika t e studentit e cilaështë më e madhe sesa dy për të tre variablat, | ti |> 2, pra lidhjet individualejanë të rëndësishme, | t1 |=3.497; | t2 |=3.285 dhe | t3 |=2.306.i. Shenja negative e statistikës t për variablin raporti i borxhit totaltregon se sa më shumë një shoqëri është e varur nga të tretët, samë të larta nivelet e borxhit,aq më i lartë risku i paaftësisëpaguese dhe ai i falimentimit e si pasojë edhe risku i rënies sëfitimit.ii. Shenja pozitive e statistikës t për variablin kthimi mbi aktivet tregonse fitimi rritet me rritjen e ROA-së.iii. Shenja negative e statistikës t për variablin politikë e orientuar drejt
fitimit ash apo agj, tregon se fitimi mesatar zvogëlohet kur kalohetnga politika e fitimit afatshkurtër drejt strategjisë së fitimitafatgjatë.

Koefiçenti i përcaktueshmërisë R2=0.771 do të thotë se 77.1% e vlerave tëvariablit të varur shpjegohen vetëm nga tre variablat e mësipërm së bashku.Një vlerë e tillë tregon se tre variablat e pavarur janë përcaktues shumë tëmirë për vlerat  e variablit të varur. Modeli shpjegon 77.1% te ndryshimit tevlerave te fitimit.
Rëndësinë e modelit e tregon statistika F,e cila ështe më e madhe sesa tre. F= 4.424, pra modeli rezulton i rëndësishëm.
 Statistika Durbin-Watson teston praninë ose jo të autokorrelacionit.Vlera d=1.601  2 tregon se modeli nuk vuan nga prania eautokorrelacionit, pra kemi mungese autokorrelacioni.
 Vlera e testit të multikolinearitetit VIFi < 5, tregon se nuk kemi pranitë fortë multikolineariteti.

Korrelacioni mes variablave : Korrelacioni Pearson
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- Sa shpjegohet fitimi mesatar i pesë viteve te fundit nga kthimi mbi aktivet?rfitim-ROA= I0.91I. Vlera 0.91 tregon se lidhja midis 2 variablave është e forte,pra raporti i përfitueshmërisë, Kthim mbi Aktivet (ROA), e shpjegon pothuajseplotësisht fitimin.- Sa shpjegohet fitimi mesatar i pesë viteve te fundit nga politika e orientuardrejt fitimit ash apo agj? r fitim-politikë e orientuar drejt fitimit ash apo agj = 0.199. Vlera ekoeficentit e klasifikon lidhjen si të dobët.- Sa shpjegohet fitimi mesatar i pesë viteve te fundit nga raporti i borxhittotal?   r fitim-borxh total = -0.307. Vlera e koeficentit tregon se lidhja midis dyvariablave përfshihet tek lidhjet  relativisht të forta.Pra, pjesën më të madhe të shpjegueshmërisë së vlerave të fitimit mesatar ejep kthimi mbi aktivet.
H2 qëndron: pra fitimi varet nga raporti i përfitueshmërisë ROA, nga
raporti i aftësisë paguese (borxhi total) dhe nga politika e fitimit të
firmës.Modeli III
H3: Fitimi mesatar i lidhur me raportin Borxh/Kapital i vet dhe Fitimi i
pashperndare/Aktive totale.Variabli i parë është  raporti Detyrime Totale / Kapital i vet. Me këtë variabël unjohëm në hipotezën e parë.Variabli i dytë është Raporti i përfitueshmërisë Fitim i pashperndare / Aktive
Totale. Ky raport tregon përfitueshmërinë e akumuluar të firmës me kalimin ekohës.
Fitimi = 56584150 -2852287*x1 - 215553787*x2 R2=0.999
Stat.t 47.482 -23.501             38.493Ku:x1 = Detyrime totale / Kapital i vetx2 = Fitim i pashpërndarë / Aktive Totale
Studimi i modelit:
Rëndësinë e lidhjes së këtyre variablave e tregon statistika t e studentit e cilaështë më e madhe sesa dy për të dy variablat, pra lidhjet individuale janë tërëndësishme, | ti | > 2i. Shenja negative e statistikës t për variablin e parë Detyrime totale /

Kapital tregon se sa më i madh ky raport, pra financimi më i madhme kredi për çdo lek kapitali të vet, redukton fitimin.ii. Shenja pozitive e statistikës t për variablin e dytë Fitim i pashperndare
/ Aktive Totale, tregon se një rritje e përfitueshmërisë së
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akumuluar, ndikon në rritjen e fitimit. Raporti i fitimit tëpashpërndarë mat mbrojtjen e fondeve që shoqëria ka qenë  nëgjendje të fitojë përgjatë kohës, të cilat mund të përdoren në kohëkrize për të balancuar humbjet. Sa më e lartë mbrojtja, aq më iulët është risku i paaftësisë paguese, aq më i lartë fitimi.
Koefiçenti i përcaktueshmërisë R2 = 0.999 do të thotë se 99.9% e vlerave tëvariablit të varur shpjegohen vetëm nga dy variablat e mësipërm së bashku.Një vlerë e tillë tregon se dy variablat e pavarur janë përcaktues shumë të mirëpër vlerat  e variablit të varur. Modeli shpjegon 99.9% te ndryshimit te vleravete fitimit.
Rëndësinë e modelit e tregon statistika F, e cila e tejkalon vlerën kritike, pramodeli rezulton i rëndësishëm.
Statistika Durbin-Watson teston praninë ose jo të autokorrelacionit.Koefiçienti ynë d i testit Durbin-Watson, d=3.025  3 i cili është afër vlerës 4,tregon se modeli vuan  paksa nga prania e autokorrelacionit, që do të thotë seraportet financiare të shoqërive të marra në studim, tentojnë të kenë prirje tënjëjtë. Ky autokorrelacion është i justifikueshëm pasi shoqëritë veprojnë nënndikimin e kushteve të njëjta të ambientit të jashtëm ekonomik, por edhe ngafakti që shoqëritë janë pjesë e të njëjit sektor, atij  industrial.Vlera e testit të multikolineariteti VIFi = 2.462 < 3, tregon se nuk kemimultikolinearitet.
Korrelacioni mes variablave : Korrelacioni Pearson

 Sa shpjegohet fitimi mesatar i pesë viteve te fundit nga raporti Detyrime totale/ Kapital i vet? rfitim- Det.tot./Kap.vet =0.243    Vlera 0.243 tregon se lidhja është edobët.
 Sa shpjegohet fitimi mesatar i pesë viteve te fundit nga raporti Fitim ipashpërndarë / Aktive Totale?   Rfitim- Fitim i pashperndare / Aktive Totale = - 0.805. Vlera ekoeficentit tregon se lidhja midis dy variablave përfshihet tek lidhjet  e forta,çka do të thotë se pjesën më të madhe të shpjegueshmërisë së vlerave të fitimitmesatar e jep raporti Fitim i pashperndare / Aktive Totale.

H3 qëndron: pra fitimi varet nga raporti Fitim i pashpërndarë / Aktive
Totale si dhe nga raporti Detyrime Totale / Kapital i vet.

4. Diskutime dhe përfundimeHipotezat e këtij studimi u testuan për intervalin e besimit α = 95%.Testi i regresionit të shumëfishtë për hipotezën e parë, tregoi se ka një lidhjetë rëndësishme midis ROA, raportit Detyrime totale / Kapital i vet, dhe fitimitmesatar. ROA  rezulton i lidhur pozitivisht me fitimin ndërsa raporti i dytë i
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lidhur negativisht me të. Rezultati tregon se vetëm këta dy variabla së bashkushpjegojnë 99.7% të  ndryshimit të vlerave të fitimit.Testimi i hipotezës së dytë tregoi se raporti i borxhit total (D / A), ROA (kthimi
mbi aktivet) dhe Politika e orientuar drejt fitimit afatshkurtër apo afatgjatë,rezultuan të rëndësishëm dhe një model i tillë shpjegon 77.1% të  ndryshimittë vlerave të fitimit.Nga testimi i hipotezës së tretë doli se raporti Fitim i pashpërndarë / Aktive
Totale dhe raporti Detyrime Totale / Kapital i vet, janë faktorë përcaktues përfitimin dhe së bashku shpjegojnë  99.9% të  ndryshimit të vlerave të tij.Shoqëria duhet të synojë të realizojë një raport të lartë Fitim i pashperndare /
Aktive Totale, pasi një rritje e përfitueshmërisë së akumuluar, ndikon nërritjen e fitimit. Një raport i lartë i fitimit të pashpërndarë tregon se fondet qëshoqëria ka qenë  në gjendje të fitojë përgjatë kohës, të cilat mund të përdorennë kohë krize për të balancuar humbjet, janë më të “mbrojtura”.Pra, këta variabla rezultojnë faktorë përcaktues të fitimit. Prandaj investitorëtduhet t’i marrin parasysh këta faktorë si edhe lidhjet pozitive apo negative qëata kanë me fitimin (të cilat kuptohen nga statistikat e llogaritura në model),kur duan të bëjnë parashikimet e tyre në lidhje me kthimin që presin ngainvestimi i kryer.Sidoqoftë në këtë punim kam paraqitur vetëm modelet që me kanë rezultuartë rëndësishëm. Gjatë provave në Programin SPSS, modelet e ndërtuar meraportet e likuiditetit (kapitali punues /Aktive totale apo raporti korrent) nukrezultuan të rëndësishëm. Pra, nuk u gjet ndonjë  lidhje mes këtyre variablavedhe fitimit.Rezultatet e studimit treguan se për të shpjeguar fitimin është erëndësishme t’i studiojmë raportet financiarë. Prandaj investitorët, kreditorët,manaxherët, duhet t’u kushtojnë rëndësi variablave të tillë.
ReferencaPërmbledhje leksionesh në Ekonometri – Albert QarriFama, E.F. and K.R. French, 1992. The cross-section of expected stock returns.J. Financ., 47: 427-465.Fama, E.F. and K.R. French, 1995. Size and book-to-market factors in earningsand returns. J. Financ., 50: 131-155.Bagherzadeh, S., 2005. Factors influencing stock returns in Tehran stockexchange. Financ. Res., 19: 25-64.Fama, E.F. and K.R. French, 1998. Value versus growth: The internationalevidence. J. Financ., 53: 1975-1999.Lam, K.S.K., 2009. The relationshipbetween size,book-to-market equity ratio: Earnnigs - price ratio and return forthe Hong Kong stock market. Glob. Financ. J., 13: 163-179.
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Mehrani, S. and K. Mehrani,2003. The relationship between profitability ratiosand stock returns in Tehran stock exchange. Account. Audit. Rev., 33(Fall).Penman,H.,S. Scott and A. Richardson, 2005. The Book – to - Price Effect in Stock ReturnsClubb,N. and M. Naffi, 2007. The usefulness of book-to-market and ROEexpectations for explaining UK stock returns. J. Bus. Financ. Account.,34(1): 1-32.Saghafi , A. and M.J. Salimi, 2005. Fundamental variables of accounting andstock returns. Soc. Sci. Hum.Mag. Shiraz Univ., 22(2)
Shtojca

Llogaritjet e programit SPSS 20 per 3 Hipotezat e ngritura.Modeli I
Hipoteza1:Fitimi I lidhur me aftesine paguese te firmes dhe
perfitueshmerine

Variables Entered/Removeda

Model VariablesEntered VariablesRemoved Method
1 R2, R3b . Entera. Dependent Variable: Fitimib. All requested variables entered.

Model Summaryb

Model R RSquare Adjusted R Square Std.Error oftheEstimate
Durbin-Watson

1 .997a .993 .987 1762185.855 2.026a. Predictors: (Constant), R2, R3b. Dependent Variable: Fitimi
ANOVAa
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 935341843521826.800 2 467670921760913.400 150.604 .007b

Residual 6210597974679.962 2 3105298987339.981Total 941552441496506.800 4a. Dependent Variable: Fitimib. Predictors: (Constant), R2, R3

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients StandardizedCoefficients T Sig. Correlations CollinearityStatistics
B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF

1
(Constant) 16457813.984 1561258.576 10.541 .009
R3 49810183.390 2959735.941 1.046 16.829 .004 .986 .996 .966 .853 1.172R2 -483094.871 190866.199 -.157 -2.531 .127 .244 -.873 -.145 .853 1.172a. Dependent Variable: Fitimi

Modeli II
Hipoteza2:Fitimi i lidhur me aftësinë paguese,kthimin mbi aktivet dhe
politikën e firmës drejt fitimit ash apo agj.
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Modeli III
Hipoteza 3: Fitimi mesatar i lidhur me raportin Borxh/Kapital i vet  dhe
Fitimi i pashperndare/Aktive totale.

Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered VariablesRemoved Method
1 Fitim i pashperndare/AktiveTotale, Det.tot./Kap.vetb . Entera. Dependent Variable: Fitimib. All requested variables entered.

Model Summaryb

Model R RSquare Adjusted RSquare
Std. Error of theEstimate Change Statistics Durbin-WatsonR SquareChange F Change df1 df2 Sig. FChange

1 .999a .999 .997 772.666 .999 787.558 2 2 .001 3.025
a. Predictors: (Constant), Fitim I pashperndare/Aktive Totale, Det.tot./Kap.vetb. Dependent Variable: Fitimi
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ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 940365863.944 2 470182931.972 787.558 .001bResidual 1194026.856 2 597013.428Total 941559890.800 4a. Dependent Variable: Fitimib. Predictors: (Constant), Fitim I pashperndare/Aktive Totale, Det.tot./Kap.vet

Coefficientsa

Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCoefficients
T Sig. 95.0% ConfidenceInterval for B Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta LowerBound UpperBound Zero-order
Partial Part Tolerance VIF

1

(Constant) 56584.150 1191.707 47.482 .000 51456.649 61711.650
Det.tot./Kap.vet -2852.287 121.370 -.928 -23.501 .002 -3374.498 -2330.076 .243 -.998 -.592 .406 2.462
Fitimipashper/Akt.Tot

-215553.787 5599.829 -1.521 38.493 .001 -239647.905 -191459.670 -.805 -.999 -.969 .406 2.462
a. Dependent Variable: Fitimi
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Abstrakti

Hyrje: Shkalla e kënaqësisë së personelit infermieror në shërbimin e pediatrisë,është një faktor themelor dhe i domosdoshëm për të ruajtur ekuilibrin nëaktivitetin e tyre profesional.
Qëllimi: Evidentimi i kënaqësisë në punë dhe i faktorëve që ndikojnë nëkënaqësinë e personelit infermieror të shërbimit të pediatrisë dhereanimacionit të pediatrisë.
Objektivat: Evidentimi i faktorëve që ndikojnë në kënaqësinë në punë dhe ifaktorëve që shkaktojnë pakënaqësi në punë.
Materialet dhe metodat: Ky është një studim rast-kontroll, retrospektiv,analitik, i realizuar në personelin infermieror të shërbimit të pediatrisë dhereanimacionit të pediatrisë, gjatë periudhës 15 nëntor-15 shkurt duke aplikuarsi instrument për mbledhjen e të dhënave një pyetësor të përbërë nga 8 pyetje.
Rezultate dhe konkluzione: Në personelin infermieror shumë të kënaqurshikojmë se perceptimet janë të ndryshme: 31% janë shumë të kënaqur nëlidhje me orarin e punës, 27% në lidhje me marredhëniet me përgjegjësin dhekolegët, 19% në lidhje me pavarësinë në punë, 11% në lidhje me mbështetjennga përgjegjësi dhe kolegët, 4% në lidhje me kushtet e punës (reanimacioni),komunikimin dhe paraqitjen e mirë në punë.Në personelin infermieror shumë të pakënaqur dallojmë: 86% e personelitinfermieror janë shumë të pakënaqur në lidhje me kushtet e punës, 14% nëlidhje me stresin, tensionin dhe acarimin në punë.
Rekomandime: Të përmirësohen kushtet e punës dhe të trajnohet personeliinfermieror në lidhje me menaxhimin e stresit në situata të ndryshme me tëcilat ai përballet çdo ditë në punën e tij.
Fjalët kyçe: kënaqësia në punë, infermierë, pediatri.
1. HyrjeËshtë vënë re në rritje fakti që punonjësit e fushës së shëndetit, sidomosinfermierët, provojnë dhe eksperimentojnë çdo ditë situata mjaft të rënda nëpunë që shkaktojnë vuajtje.Si rrjedhojë, përjetimi i vuajtjes së personelit infermieror në punë ngainferimierët e pediatrisë duhet të jenë më të shumta si pasojë e ekspozimit tëvazhdueshëm të punonjësve në situata shumë të shëmtuara dhe tejet tmerruese



që janë karakteristikë e dinamikës së këtij profesioni, si perjetimet individualeose të të tjerëve që e kanë origjinën në situatat e konfliktit midisdeshirës/nevojës së punojësit dhe organizimit të punës [1].Ata janë në një kontakt të shpeshtë me dhimbjen, ankthin, vuajtjen dhekërcënimin e vdekjes.Shkalla e kënaqësisë së personelit të infermierisë pediatrike është faktorthemelor për të ruajtur ekuilibrin në aktivitetin e tyre, një kusht nëpërmjet tëcilit veprimet, sjelljet dhe detyrimet mund të zhvillohen pa tensione qëpaaftësojnë ose ndërhyjnë në kujdesin specifik të specialitetit [2].Sipas një sondazhi të fundit të kryer prej Agjencisë së Kujdesit Shëndetësor tëstafit Infermieror del se infermierët mund të jenë më të kënaqur profesionalishtkrahasuar me mjekët e përgjithshëm [3].Pakënaqësia në punën e infermierëve ka qenë përcaktuesi kryesor i qëllimit përt'u larguar nga puna, megjithatë edhe pse shumë përcaktues të kënaqësisë nëpunë janë identifikuar, shumë pak dihet për ndikimin e qëndrimeve tëndryshueshme të infermierëve mbi kënaqësinë në punë, të tilla si fuqizimipsikologjik dhe trimëria [4].Ekzistojnë aspekte si: interesi për punën, mirënjohja, shkalla e përgjegjësisë,zhvillimi profesional, politika e promovimit, që përbëjnë aspekte motivuese të
brendshme dhe nëse nuk trajtohen me kujdes sjellin si pasojë një punë të keqenë profesion.
Aspektet e motivimit të jashtëm janë të lidhura me ambientin e punës, politkënorganizative, mbikëqyrjet e shpeshta, relacionet ndërpersonale, kushtet e punësdhe mbështetjen e kolegëve dhe shefave.Është themelore të konsiderohet që burimet duhet të orientohen drejt nevojavetë këtyre profesionistëve dhe motivacionit të tyre, si bashkimi i kushteveekonomike, ambientale, të punës, të zhvillimit dhe formimit profesional.Kënaqësia në punë është  diçka që lidhet me kushtet e punës, motivet ebrendshme dhe të jashtme të aktivitetit profesional dhe të përballjes, njohësedhe drejtuese, me streset dhe modalitetet e perceptimit dhe manifestimitemocional të këtyre kushteve të punës dhe të  këtyre streseve është diçka qënuk lë dyshime.Kënaqësia në punë është konsideruar pasojë e sjelljes nga stresi në punë, ështënjë nga treguesit më klasikë i cili përdoret më shpesh kur duhet të njihemi mesjelljen e përgjithshme të njerëzve në jetën në punë.Për të vlerësuar kënaqësinë në punë është e nevojshme të mbahen parasyshdisa përmasa, disa prej të cilave janë të njohura në mënyrë relativisht tëqëndrueshme dhe në përputhje.Ndërmjet tyre duhet të theksojmë kënaqësine e lidhur me motivacionet ejashtme, me mbikëqyrjen ose mënyren e drejtimit, me organizimin institucionaldhe drejtimin, me mundësitë e ndërhyrjes, me bashkëpuntorët, kushtet e punës(fizike dhe psikike), të ardhurat materiale, rekomandimet e mirënjohjen, si dhestimulimin moral (feedbeck, mirënjohje verbale për punën e bërë) [2].Nivelet e larta të stresit dhe sfidat e përmbushjes së nevojave komplekse përfëmijët e sëmurë rëndë dhe familjet e tyre mund të kërcënojë kënaqësinë epunës dhe të shkaktojë levizje të infermierëve [5].Gjatë dekadave të fundit, stresit i është kushtuar vëmendje nga studiues nëshumë fusha të ndryshme. Një arsye kryesore pse studiuesit janë duke studiuarstresin, qëndron në njohjen prej menaxhuesve se problemet e lidhura mestresin kanë reduktuar produktivitetin dhe moralin [6].Pra, infermieria është një profesion që pjesën më të madhe të aktivitetit erealizon nën stres dhe është thelbësisht e rëndësishme që gjithë puna qëpërfshin të realizohet me kenaqësi dhe gëzim.Në rastin që infermierja është e kënaqur me punën e saj, pacientët do tëshërbehen më mirë dhe do të priten më mirë [2].



Është i mundur zbulimi i një forme të re të zhvillmit të punës që të jetë më ekënaqshme për punonjësin dhe më cilësore për pacientin [1].
2. QëllimiEvidentimi i kënaqësisë në punë dhe i faktorëve që ndikojnë në kënaqësinë epersonelit infermieror të shërbimit të pediatrisë dhe reanimacionit tëpediatrisë.
3. Objektivat1. Evidentimi i faktorëve që ndikojnë në kënaqësinë në punë2. Evidentimi i faktorëve që shkaktojnë pakënaqësi në punë.
4. Materialet dhe metodatKy është një studim rast-kontroll, retrospektiv, analitik, i realizuar nëpersonelin infermieror të shërbimit të pediatrisë dhe reanimacionit tëpediatrisë, gjatë periudhës 15 nëntor-15 shkurt duke aplikuar si instrument përmbledhjen e të dhënave një pyetësor i përbërë nga 8 pyetje.
5. Rezultate dhe konkluzione

Kënaqësia në punë sipas kategorive

Shumë të
kënaqur
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Disi të
kënaqu
r

Pak të
kënaqur

Të
pakënaqu
r

Shumë të
pakënaqu
r
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përgjigje

Pavarësia 5 5 14 2 3 0 2
Kushtet e punës 1 0 9 2 6 12 2
Komunikimi 1 19 7 1 1 0 0
Paraqitja e mirë në
punë

1 25 3 1 0 0 0

Marrëdhëniet
(përgjegjës/kolegë)

7 11 11 1 0 0 0

Stresi/tensioni dhe
acarimi në punë

0 2 6 12 8 2 0

Mbështetja
(përgjegjes/kolegë)

3 14 8 3 0 0 0

Orari i punës 8 14 6 1 1 0 0
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Personeli infermieror i shërbimit të pediatrisë dhe reanimacionit të saj në lidhjeme:
- Pavarësinë është disi i kënaqur, që ndiqet nga personeli i kënaqur dheshumë i kënaqur.
- Kushtet e punës është shumë i pakënaqur, që ndiqet nga personeli disi ikënaqur.
- Komunikimin është i kënaqur, që ndiqet nga personeli disi i kënaqur.
- Paraqitjen e mirë në punë është i kënaqur, që ndiqet nga personeli disi ikënaqur.
- Marrëdhëniet përgjegjës/kolegë është i kënaqur, që ndiqet ngapersoneli disi i kënaqur dhe shumë i kënaqur.
- Stresin/tensionin dhe acarimin në punë është pak i kënaqur, që ndiqetnga personeli i pakënaqur.
- Mbështetjen psikologjike përgjegjës/kolegë është i kënaqur, që ndiqetnga personeli disi i kënaqur.
- Orarin e punës është i kënaqur, që ndiqet nga personeli shumë ikënaqur.
Objektivi 1. Evidentimi i faktorëve që ndikojnë në kënaqësinë në punë

Kategoria e personelit infermieror shumë të kënaqur në lidhje me
kategoritë e mëposhtëme
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Në personelin infermieror shumë të kënaqur shikojmë se perceptimet janë tëndryshme:
- 31% e personelit infermieror janë shumë të kënaqur në lidhje meorarin e punës
- 27% e personelit infermieror janë shumë të kënaqur në lidhje memarrëdhëniet me përgjegjësin dhe kolegët
- 19% e personelit infermieror janë shumë të kënaqur në lidhje mepavarësinë në punë
- 11% e personelit infermieror janë shumë të kënaqur në lidhje membështetjen nga përgjegjësi dhe kolegët
- 4% e personelit infermieror janë shumë të kënaqur në lidhje mekushtet e punës (reanimacioni), komunikimin dhe paraqitjen e mirë nëpunë.
Objektivi 2. Evidentimi i faktorëve që shkaktojnë pakënaqësi në punë

Kategoria e personelit infermieror shumë të pakënaqur në lidhje me
kategoritë e mëposhtëme
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Në personelin infermieror shumë të pakënaqur dallojmë:
- 86% e personelit infermieror janë shumë të pakënaqur në lidhje mekushtet e punës
- 14% e personelit infermieror janë shumë të pakënaqur me stresin,tensionin dhe acarimin në punë.

6. RekomandimeTë përmirësohen kushtet e punës dhe të trajnohet personeli infermieror nëlidhje me menaxhimin e stresit në situata të ndryshme me të cilat ai përballetçdo ditë në punën e tij.
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GLOBALIZMI DUKURI QË LIDHET MEZGJERIMIN E HAPËSIRAVE TËKOMUNIKIMIT
Msc.Bukuroshe ISUFAJ
Universiteti “Ismail Qemali”Vlorë

AbstraktVështrimi i sotëm sociolinguistik ka lënë pas pikënisje e teza të gjuhësisëtradicionale. Hapësira e re ka vërtetuar se variabilitetet dhe sjellja gjuhësorejanë të lidhura me tregues etnikë, fetarë, moshorë,krahinorë, arsimorë etj.Konteksti global dhe proçeset integruese po mishërohen në sistemin e shqipes,po orientojnë modelet e komunikimit të shqiptarëve, prandaj edhe pasojat etyre në gjuhën shqipe janë të dukshme. Ndryshime vihen re në ligjërimin publik(si në formë, edhe në përmbajtje), në zhanret dhe stilet e përdorura, ku ndihetbindshëm ndikimi i gjuhëve të huaja, kryesisht i anglishtes. Mjaft të përdorshmenë këtë lloj kontesti janë huazime leksikore e strukturore si: implementim
projekti, ndërtim i kapaciteteve, resurse humane / natyrore; partnership;
investime publike, workshop-e etj.Studimi ynë  synon të jetë hulumtues, rreth gjuhës së shkruar dhe ligjërimeve tëfolura të shqipes në hapësirat shqiptare ballkanike dhe në diasporë, dukekundruar  si është përdorur ajo në kontekste të ndryshme, sa më të larmishmedhe me mundësi për të parë në rrafshe të ndryshme, se si shkallëzohetpragmatikisht  gjuha e shkruar dhe  e folur nën gjykimin e bindjes, duke upykëzuar në fusha të komunikimit, duke pasur si objekt dhe synim kryesor tëstudimit: “Gjuha e zemrës” dhe “gjuha e bukës” sipas studimeve të reja tësociolinguistikës bashkëkohore .Studimi ynë vjen si thellim e mbështetje e fushës “Qytetërime në simbiozë egjuhë në kontakt” dhe, në vijim të shtjellimeve që janë bërë në boshtin“përplasja e qytetërimeve” të formuluar prej Hantingtonit, si dhe të sociologëvetë tjerë në fundshekullin XX, dhe dekadat e fundit ,të cilat kërkojnë edhe hetimekonkrete në aspektin sociolinguistik të proçeseve të lidhura me emigrimin dheimigrimin.
Fjalët çelës :Globalizmi,globalizim,proçes,gjuhë ,studim.Globalizmi është term, kuptimi i të cilit nuk është i qartë aq sa duhet, prandajedhe ekzistojnë dallime të mëdha mes autorëve reth përkufizimit të tij. Disa eshohin si një proçes, i cili çon drejt bashkimit të njerëzve, shteteve dhekulturave të ndryshme, si një proçes, i cili synon ta shndërrojë botën në një“fshat global “, fshat të vogël, ku të gjithë do të jetonin në marrëdhënie shumë tëmira ndërshtetërore. Nëqoftëse do të kishte ekzistuar një kuptim i vetëm përglobalizimin, atëherë ai do të ishte “integrim në nivel botëror”.1Ideja eglobalizmit është e lidhur me  zgjerimin e hapësirave të komunikimit midis
1 Shih: Etem Aziri, “Sociologjia”, f. 425



njerëzve, duke shpërfillur e tejkaluar  ndarjet e moçme gjeopolitike, etnike dhekulturore.Autorëtë tjerë, e shohin si proçes që mundëson lidhjen e njerëzve nga mbarëbota dhe krijimin e përfitimeve për të gjithë, ndërsa disa të tjerë që janë mëtepër kundër globalizimit, e shohin si proces që individëve dhe shteteve tëpasura ju mundëson   të pasurohen edhe më tepër në kurizin e të varfërve. Nënjë farë mënyre, globalizimi i kulturës do të thotë universalizim dhe, sëkëndejmi,edhe sinkretizime madje unifikim ose uniformizim.2 Kjo është arsyejaqë, në shumë vende të botës,ka pasur e vijon të ketë dy rrjedha; njëra, që edëshiron, e përkrah dhe e mbështet fuqishëm globalizmin në shkallëbotërore(sikundër na e thotë edhe vetë termi që përmban rrënjën“glob’(rruzull, univers), duke vlerësuar të mirat që sjell një jetë ekonomiko-shoqërore dhe kulturore e përfshirë ngakahet e reja dhe modernizimi i sotëm;kurse tjetra, që e kundërshton me forcë globalizmin, duke  parë tek ai një armiktë etnive dhe të kulturave të popujve të vegjël.Së fundi, por jo nga rëndësia, duhet të themi se një ide e globalizmit ka qenëshprehur qysh në kohët e lashta në maksimën” Ubi bene,ubi patria”(Aty ku ështëmirë,aty është atdheu),porse ajo ka pasur edhe shumë kundërshtime ngapikëpamja e atdhetarizimit. E kundërt me tëka qenë fjala e urtë: ”Guri i rëndë në
vend të vet”.Globalizimi prek,në radhë të parë, fushat që janë më të afërta mepolitikën, si: ekonominë, marrëdhëniet publike dhe marrëdhëniet me jashtë,krejt sistemin e komunikimeve me shkrim e me gojë dhe, në këtë kuadër tëgjerë,më shumë ndikon edhe nëprocesin e  marrëdhënieve ndërgjuhësore, tëcilat, në qoftë se deri vonë ndiqnin kryesisht sistemin e kalimeve binare (ose tëndikimeve të ndërsjella nga një kulturë në tjetrën, përkatësisht nga një gjuhë nëtjetrën), tani, krahas kësaj udhe që mbetet edhe mëtej, priren të ndjekin edheudhën e ndërkëmbimeve të shumëfishta.Duke përmbledhur që të shkojmë drejt çështjes që na intereson, njerëzit epërcaktojnë veten nga pikëpamja e paraardhësve, besimit, gjuhës,historisë,dokeve, vlerave, zakoneve dhe institucioneve. Në mendësinë e tyreçojnë peshë grupet ose bashkësitë etnokulturore, si: fiset, grupet etnike,bashkësitë fetare, kombet dhe në nivelin më të gjerë qytetërimet. 3Në këtë botëtë re, ku shihet qartë se shoqëritë joperëndimore gjithnjë e më tepër ngulitinvlerat e tyre kulturore dhe hedhin poshtë ato të imponuara nga Perëndimi, vihetre një risi që politologët e përkufizojnë duke u nisur nga dy polet e politikës sësotme botërore, politika vendore (lokale) dhe rruzullimore (globale), oselokalizmi dhe globalizmi. Le ta themi këtë me fjalët e një politilogu të famshëm:“...në këtë botë të re, politika lokale është politikë e etnicitetit, politika globale
është politikë e qytetërimeve. Rivaliteti ndërmjet superfuqive është zëvendësuar
nga përplasja e qytetërimeve”.4Sot për këtë shërben kryesisht anglishtja, pra, në një farë mënyre, jemi në atëraport që ishte latinishtja në periudhën klasike dhe mesjetare, frëngjishtja përdisa shekuj në Perëndim, swahili në shumë  pjesë të Afrikës. Këtë rol të një
lingua franca e ka marrë anglishtja në gjysmën e dytë të shek XX dhe, siç poduket, do të vijojë me hapa e ritme më të shpejta në mijëvjeçarin  që sapo kafilluar.Më poshtë do të shtjellojmë se si konteksti global dhe proceset integruesepo mishërohen në sistemin e shqipes, cilat janë flukset a shtysat më aktive në
2 Shih: Etem Aziri, “Sociologjia”, f. 425
3Shih: S.P Huntington, Përplasja e qytetërimeve, Përkthyer nga anglishtja, Logos-A
2004, f. 21.
4S.P Huntington, Përplasja e qytetërimeve, Përkthyer nga anglishtja, Logos-A 2004, f,
22



ditët tona që po orientojnë modelet e komunikimit të shqiptarëve dhe cilat janëpasojat e tyre në gjuhën shqipe.Shoqëria shqiptare, gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit, është gjetur parandryshimesh të shumta politike, shoqërore, kulturore, demografike etj. Nëqendrat më të mëdha qytetare (urbane) vërehet shtim dhe përqëndrim mjaft imadh i popullsisë. Përkatësia e origjinës së tyre gjeografike nuk përputhet mëplotësisht me karakterizimin gjuhësor të para 20 viteve. Shndërrimet e mëdhashoqërore dhe ekonomike, si edhe marrëdhëniet e afërta me kulturat dhe gjuhëte popujve të tjerë kanë sjellë ndryshime të dukshme edhe në sjelljen gjuhësoretë shqiptarëve në mbarë hapësirat e Republikës, po edhe më gjerë, sidomos nëhapësirat kombëtare shqiptare, në trojet kompakte ballkanike, madje, deri nëdiasporat e hershme hsitorike ende shqipfolëse (përkat.arvanite /arbërore,arbëreshe,arbneshe, arnaute etj.).Hapja e Shqipërisë dhe e hapësirave të tjera etnike shqiptare ndaj botës dhe,sidomos, ndaj Evropës, shtimi i pakufizuar tashmë i shtegtimit fizik dhe virtualtë  njerëzve dhe të informacioneve e botimeve, kuptuar kjo: e fjalës së shkruardhe të folur, e gjuhëve dhe e kulturave të ndryshme në shkallë evropiane e, mekohë, edhe ndërplanetare, edhe pse i shumëpritur e i mirëseardhur  jo vetëmpolitikisht, po edhe kulturalisht, nuk mund të mos sillte me vete, krejtnatyrshëm, edhe trysninë e sistemeve të ndryshme nga ai i shqipes, mbi shqipene shkruar, po edhe mbi formën e saj të folur.Edhe në Shqipëri po ndihet ndikimi i globalizimit dhe kjo në radhë të parëshprehet me animin e fortë nga anglishtja, anim që të kujton pemët e larta qëepohen e shkojnë andej nga fryn era; por procesi i globalizimit duhet kuptuar jovetëm si arë e mbjellë që e zë breshri dhe bën kërdinë mbi të, por edhe sipërpjekje për ta ruajtur gjuhën nga asimilimi dhe për ta rreshtuar shqipen medinjitet krahas gjuhëve të tjera evropiane.Ne, si popull, sikundër është theksuar edhe nga korifejtë e albanologjisë, si A.Buda, E. Çabej,Sh.Demiraj etj. jemi pjesë e familjes evropiane, por të jesh pjesë ekësaj familjeje të madhe nuk do të thotë harrim i vetvetes, nënshtrim ndajndonjë gjuhë tjetër, qoftë ajo edhe anglishtja, që shumëkush e quan sot “gjuha ebotës”.Në këtë bashkësi qytetërimesh ne duhet të futemi , në radhë të parë,meidentitetin tonë kulturor e kombëtar. Gjuha është pjesë themelore dheshprehësja më e dukshme e këtij identiteti, tipari dallues më kryesor imbijetesës sonë si komb.Antiglobalizimi është qëndrim politik, për të perceptuar aspektet negative tëglobalizimit. Kofi Anan  ka thënë se “të kundërshtosh Globalizimin është sikurse
të kundërshtosh kundër ligjit të gravitacionit”. Lëvizja përkatëse është e njohurgjerësisht si lëvizje e antiglobalizimit dhe është kryesisht një përpjekje bazë , membështetje nga disa elita intelektuale.Padyshim,bota po shndërrohet në një "global village". Përveç komunitetevetradicionale si familja apo fqinjësia, po dalin në skenë komunitete të rejakomunikimi (chat, e-mail, facebook), por ato nuk i zëvendësojnë dot këtohapësira tradicionale komunikimi.Nëse do kalonim pastaj në dimensionin kulturor të globalizimit, ata thonë se sirezultat i afrimit të kulturave të ndryshme, vjen deri te shkatërimi dhe zhdukjae disa kulturave. Këtu vlen të përmendet zhdukja e kulturave Indiane, si dhe ajoe Majëve dhe Actekëve, kultura këto të cilat edhe pse ishin të mëdha, nënndikimin e kulturës Amerikane dhe Meksikane, pothuajse janë zhdukurplotësisht.



Gjuha e globalizmit është anglishtja5. Kjo bën që edhe në Shqipëri, po t’ureferohemi disa zhvillime kulturore , duhet të pranojmë se anglishtja po bëhetnjë gjuhë e dytë, në mos për të gjithë njerëzit, së paku për brezin e ri të qytetevetë mëdha e sidomos të qendrave me përqendrim të madh të institucioneve dhemarrëdhënieve me jashtë, siç janë sot, jo vetëm Tirana e Prishtina, si dykryeqendrat me kah nga zmadhimi e metropolitanizimi, po edhe të tjera, siShkupi e Tetova, pjesërisht edhe Durrësi, Shkodra, Vlora etj. 6Po përmendim, ndër të tjera, rrethanën që në një qendër shqiptare si Tetova, sotka edhe një universitet  ku mësimet zhvillohen në gjuhën angleze dheprogramat  mësimore janë të njëjta me ato të Amerikës. Edhe në Tiranë ka disavjet që është çelur  Universiteti i Nju-Jorkut, ku, gjithashtu mësimet zhvillohennë anglisht dhe planet e programet e lëndëve janë të njëjta me ato të Amerikës.Ndërkaq,  të dhënat tregojnë se ndikimi dhe anësimi nga anglishtja është edhemë i shtrirë:1.Anglishtja sot mësohet që në moshën parashkollore, dmth. qysh nëkopshtet e fëmijëve.2. Në jetën politike e shtetërore shumë “drafte” e ligje hartohen duke ubazuar  tek modele të huaja, të cilat janë të formuluara në anglisht.Vetë fjala“draft” (në vend të projekt), “implementoj” në vend të zbatoj, vë në jetë, “rurale”në vend të malore, “aplikoj” në vend të plotësoj, mbush një formular  etj. naflasin pikërisht për “erën” anglo-amerikane të të shkruarit.3. Shumë organizata të huaja që veprojnë në vendin tonë dhe në Kosovëoperojnë në gjuhën angleze.p.sh. OSBE, NATO,  PNUD, KFORetj.4. Literatura që përdoret sot për çështje të ndryshme ndërkombëtare, poedhe të gati e të gjitha marrëdhënieve ndërshtetërore është në gjuhën angleze.5. Anglishtja është gjuhë e dytë zyrtare në Kosovë.6. Takimet e konferencat ndërkombëtare zhvillohen kryesisht nëanglisht.7. Eshtë bërë si diçka e zakonshme që emrat e shumë shoqëriveprodhuese e kompani biznesi të emërtohem në anglisht.p.sh.:AMC  ( Albanian  Mobile  Communication)NBG  ( National  Bank of Greece)Alb Telecom  etj.8. Në anglisht i kanë emrat shumë hotele, bare, klube. P.sh.:Grand Hotel,
Pradise Hotel, Tirana Internacional Hotel, Choco Bar, Flower Bar, London Club etj.9. Disa  radio e televizione shqiptare i kanë emrat anglisht. Madje, edheshqiptimi i fjalëve “radio” e “television” bëhet si në anglisht., p.sh.:Top Channel,
Vlora Channel, Agon Channel, Pop Channel, 24 News, ABC News, Vizion +, Top
Radioetj.10. Mjaft  tituj gazetash e revistash janë në anglisht, p. sh.:Gazeta
“Tirana Observer”, “Albania”, “Standard”, gazeta kosovare “ Express”, Channel 1,
Ilva tare Tunicht etj.11.  Grupe këngëtarësh e muzikantësh i kanë emrat në anglisht. Madje,shpesh, edhe këngët janë në anglisht. P.sh. West Side Family, Big Mamma, Hana
Band, The dreams etj.12. Reklama, postera e njoftime në gazeta dhe revista  i gjejmë  nëanglisht.p.sh.“ Tirana Airport Partners SHPKis seeking for Traffic Manager, on
Duty who will report to Airport Service Director…”,“Wester Union. Unë ju dërgoj
ndihmë”

5 Shih: Gabriela del Lungo Camiciotti, L’inglese nell’ambito della Comunita Europea,
vep.cit., f. 29-46.
6Shih: Gj.Shkurtaj, vep.cit.



13. Gjuha e kompjuterave, e elektronikës është  në anglisht.14. Në gjuhën e politikës e të shtypit përdoren mjaft fjalë anglisht.15. Shumë fjalë anglisht kanë hyrë në gjuhën e përditshme p.sh.: DJ, VIP(<Ver  important person), TASK FORCE, Hitet e javës, Muzikë House, Filmhorror, luk,-u (ndryshoj lukun, kujdesem për lukun, me një luk të ri), kurrikulla(<cv), shou(top–shou, shoumen)etj.16.Emërtime të ideuara sipas anglishtes ndeshim tashmë edhe nëemrat e qendrave të mëdha tregtare, si TEG =Tirana East Gate etj.Siç shihet edhe në gjuhën shqipe kemi vërshimin e shumë fjalëve anglisht, dukepërfshirë këtu edhe emrat e përveçëm. Këto hyjnë kryesisht nga gjuha eshkrimit, si: përkthimet politike, letrare, ekonomike, nga gazetat, nga gjuha efolur e televizioneve, radiove, intervistave e konferencave të shtypit etj.Si pasojë vihen re shmangie e shkelje gjuhësore në të gjitha rrafshet, p.sh. nërrafshin e leksikut, të morfologjisë, të sintaksës  e kryesisht të drejtshkrimit, kudrejtshkrimi (dhe drejtshqiptimi) i emrave të përveçëm të huaj duhet parë si njëçështje më vete, që ka  jo pak probleme  e mëdyshje për t’u zgjidhur.Ruajtja e grafisë sëgjuhës së huaj po karakterizon vitet e fundit shkrimin eemrave të përveçëm të huaj të njerëzve e të vendeve, veçanarisht ata tëpërdorur rishtas, por edhe të tjerë me traditë përdorimi më të hershme nëshqipen.Po vihet re një praktikë “e re”, e cila është në kundërvënie të plotë meparimin fonetik të të shkruarit. Disa e përpiqen ta përligjin (justifikojnë) këtëpraktikë me faktin se numri i këtyre emrave të huaj që po hyjnë në gjuhënshqipe është aq i madh, saqë është e vështirë që të mësosh shqiptimin e tyredhe pastaj t’i shkruash ato duke zbatuar grafinë e gjuhës shqipe. Aq më tepërduhet bërë kujdes, sot kur përballemi me epokën e superzhvillimit tëteknologjisë së informacionit, të kontakteve pa fund të gjuhëve e të kulturave, jovetëm përmes shkrimit e botimeve,po edhe nëpërmjet postës elektronike,botimeve në faqet e internetit, si edhe përmes takimeve të drejtpërdrejta, sirezultat i lëvizjes së lirë të njerëzve, të ekspansionit të anglishtes dhe tëshndërrimit të saj  në “gjuhë globale”.Historikisht në gjuhën tonë, për shkak të nevojës që kishte, janë futur fjalë tëreja nga gjuhë të ndryshme, si nga latinishtja, greqishtja, turqishtja etj. Në kohënmë të re edhe nga anglishtja e nga ndonjë gjuhë tjetër. Veçmas, në periudhën epasluftës, depërtimi i fjalëve të huaja në fjalorin e përditshmërisë në Kosovë kaqenë mjaft i theksuar, dhe shumë fjalë shqipe janë zëvendësuar me ato të huaja,kryesisht angleze. Tashmë fjalët: bord, departament, shoping, trust, okej e shumëfjalë të tjera kanë zënë vend pothuajse në fjalorin e zakonshëm. Interesant ështëedhe fakti se në shumë reklama, udhëzime, madje edhe në mbishkrimet e shumëlokaleve afariste është i vendosur vetëm një emër në gjuhën e huaj, kryesishtanglez.Një depërtim i fjalëve të huaja, sipas gjuhtarëve, është shumë herë ipanevojshëm. Sipas tyre, ka edhe disa anë pozitive, por ka edhe pasoja. Gjatëhuazimeve të fjalëve të huaja në gjuhën shqipe duhet pasur kujdes për atoterma, të cilët nuk janëtë nevojshëm dhe duhen ruajtur e përdorur ato tëshqipes. Megjithëkëtë, përdorimi i fjalëve të gjuhëve të huaja në gjuhën shqipe sinë të shkruar, edhe në të folur në njëzet vitet e fundit është mjaft i dendur dhendikimet e anglishtes në gjuhën shqipe janë bërë të përditshme.Në ditët tona gjuha shqipe është e hapur përballë gjuhëve të huaja, sidomospërballë anglishtes e veçanërisht ndër emigrantët përballë italishtes egreqishtes, prej të cilave ka marrë e do të marrë fjalë që nuk i ka vetë. Shumëemërtime të fushës së informatikës, të financave, të ekonomisë së tregut, tëbiznesit, të arteve moderne etj., që sot kanë marrë zhvillim të veçantë, vijnë nëshqipe bashkë me konceptet që shprehin dhe mbushin zbrazëtitë e leksikut. Ky



huazim ka vlerën e vet pasuruese, por, nëse bëhet pa kurrfarë kontrolli epengese, kthehet në një dukuri të dëmshme për gjuhën tonë, sidomos kurmbushet me fjalë të huaja ligjërimi i folur ose shtresa leksikore e përdorimit tëpërgjithshëm. Prandaj duhet të bëhen përpjekje për të penguar huazimin e fjalëve
nga gjuhë të tjera ose për të hedhur jashtë përdorimit fjalët e huaja, kur për ato
kemi fjalë shqipe, plotësisht me të njëjtin kuptim, më të njohura, të përpikëta e të
qarta për folësit e shqipes. Veprimtaria e gjerë e shkrimtarëve, e gazetarëve, eveprimtarëve politikë e shoqërorë, e njerëzve të kulturës e të artit etj. përpastrimin e pasurimin e gjuhës standarde, konkretizohet edhe me zëvendësimine fjalëve të huaja me fjalë shqipe, një pjesë e të cilave janë botuar në librin “Fjalashqipe në vend të fjalës së huaj” (1998).Çështja e pastërtisë së leksikut lidhet drejtpërdrejt me ruajtjen e gjuhës amtare,si tipar themelor i kombësisë, nga çdo përzierje e huaj, si edhe me kristalizimine normave të gjuhës standarde në leksik. Në këtë sistem norma letrare, siç ekemi thënë më parë, është më e çlirët, sesa në fonetikë e në gramatikë. Kjo do tëthotë që, përveç disa varianteve leksikore (siç janë sinonimet), gjuha standardepranon edhe fjalë të huaja, të domosdoshme për përmbajtjen e tyre dhe përkërkesat e disa fushave, si terminologjia, ligjërimi shkencor etj. Por është krejt ipapërligjur vërshimi pa kufizim i fjalëve të huaja të panevojshme, siç ndodhi nëdhjetëvjeçarin e fundit të shekullit XX e siç po vijon edhe sot, sidomos nëpublicistikë e në ligjërimin politiko-shoqëror.Në një prononcim për "Kosova Sot", me një dozë kritike, duke folur për këtëfenomen, prof.dr. Agim Vinca është shprehur se prej themelimit të saj në vitin1960, pra mbi gjysmë shekulli, Dega e Gjuhës Shqipe e Fakultetit Filozofik/Filologjik të Universitetit të Prishtinës është quajtur "degë", pra shqip. Tani, kathënë ai, quhet "departament" (nga angl. department - degë, seksion), kështu qëedhe Dega e Letërsisë Shqipe dhe të gjitha degët e tjera të Fakultetit tëFilologjisë kanë marrë emërtimin e ri. "S'ke pse shkon më tutje. Ky është proces
prapakthyes ose retrograd, siç do t'u pëlqente atyre që i kanë qejf fjalët e huaja,
sepse u tingëllojnë më mirë ose kujtojnë se bëhen më të mençur kur i përdorin"
(një prononcim për "Kosova Sot").Naim Berisha, hulumtues në Institutin Albanologjik të Prishtinës, ështëshprehur, se duke pasur parasysh se gjuha shqipe në vazhdimësi po inënshtrohet trysnisë së gjuhëve të huaja, të cilat janë në një shkallë shumë mëtë lartë të zhvillimit, kujdes i veçantë duhet t'i kushtohet pengimit të depërtimittë fjalëve të panevojshme, për të cilat ekziston fjala shqipe. Gjithsesi, ka thënë ai,duhet të veprohet me maturi ndaj huazimeve, nuk duhet të lejohet me çdo kushtnxjerrja e fjalëve të huaja nga përdorimi edhe kur ato janë të nevojshme. "Në
kuadër të kësaj, duhet të dallohen ndërkombëtarizmat, fjalët të cilat kanë hyrë së
bashku me objektin, termat e fushave të ndryshme, si dhe nocione të cilat gjuha
shqipe nuk i ka, prandaj fjalët e këtyre kategorive domosdo duhet të lejohen që të
përdoren, sepse shqipja nuk ka fjalë gjegjëse për zëvendësimin e tyre",por duhetshtuar, se huazimet gjuhësore janë një proces normal për të gjitha gjuhët ebotës.Por, sipas tij, marrja dhe përdorimi i fjalëve të huaja për të cilat ekzistojnë fjalëshqipe, përdorimi i të cilave nuk është përshtatur me natyrën e gjuhës shqipe,është proces shumë i dëmshëm dhe mund të ndihmojë në krijimin e njëkomunikimi jo të natyrshëm. "Është detyrë e institucioneve shkencore dhe
arsimore që në mënyrë institucionale të botohen lista për zëvendësimin e fjalëve të
huaja të panevojshme me fjalë shqipe". Edhe pse është konstatuar përdorimi pavend i fjalëve të huaja, deri më tani nuk është bërë ndonjë studim i hollësishëmrreth huazimeve të viteve të fundit. Por, gjatë takimeve të ndryshme shkencore,gjuhëtarët kanë thënë se sidomos përdorimi i fjalëve nga anglishtja në njëzet



vitet  e fundit edhe  në Kosovë, ashtu si në Shqipëri ka qenë shumë i dendur. Nësajë të statusit dhe tëpranisëadministrative ndërkombëtare, prania dhendikimet e anglishtes në gjuhën shqipe janë bërë të shpeshëta.Marrja vend e pa vend e fjalëve nga gjuhë te huaja është një e keqe. Por ka edhemë keq, kur ato përdoren plotësisht gabimisht. Ta marrin vetëm fjalën anglishte
Nation. Në anglishte ajo do tëthotë komb dhe shtet. Përkthyesit dhe të tjerët, nëvend që ta përkthejnë shtet ose komb, e përdorin vetëm atë nacionale. Në vendtëvetëdije kombëtare, e institucion shtetëror, për të dy rastet përdoren ajo
nacionale. E sa për emrat e ndërmarrjeve e të këngëve etj., as mos të flasësh.Duke ecur nëpër Tiranë e Prishtinë, kur i shikon firmat në të dy anët e rrugës, tëshkon mendja se je në Londër, apo në Birmingen. Kjo ka të bëjë me një marrosjetë një kombi të tërë, e jo me përjashtime.Në ditët tona përpos specialistëve të gjuhës, për një ide të tillë zotohet edheakademik Rexhep Qosja i cili thekson: “Mund të thuhet se përdorimi i fjalëve të
huaja në gjuhën shqipe, si dhe në gjuhët e popujve të tjerë, është i domosdoshëm.
Purizmi, që bazohet në parimin e përjashtimit prej gjuhës kombëtare të të gjitha
fjalëve të huaja, është i dëmshëm, po ashtu është siç është i dëmshëm edhe
përdorimi i tyre, natyrisht në rastet kur nuk janë, vërtet, të domosdoshme.Gjuha,
më në fund, i përvetëson fare lehtë dhe fare natyrshëm dhe i hedh ato që nuk i
përgjigjen dhe që nuk i duhen “. (Rexhep Qosja “Nocione të reja albanologjike”)Në këtë kuadër, është tashmë një domosdoshmëri studimi i gjuhës shqipe në tëgjitha arealet gjuhësore. Për këtë duhet bërë punë e kujdeshme dhe evëmendshme, në mënyrë që të realizohet përshkrimi sa më i plotë dhe i saktë ivarieteve sociolinguistike, të krijuara për shkak të përkatësisë gjeografike,gjinore, moshore, arsimore e, në disa raste, edhe fetare.Së pari, ndryshime vihen re në ligjërimin publik (si në formë, edhe nëpërmbajtje), në gjinitë dhe stilet e përdorura ku ndihet bindshëm ndikimi igjuhëve të huaja, kryesisht i anglishtes. Ky ndikim pasqyrohet në fjalor, nëstruktura gjuhësore të huazuara, në modelet e ndjekura për hartimin eraporteve të shkruara, kërkesave, projekteve, kjo për arsye të bashkëpunimitme organizata, institucione dhe partnerë të huaj. Madje, jo të rralla janë rastetkur edhe vetë komunikimi/dialogimi kryhet tërësisht në anglisht, edhe pseveprimtaritë a mbledhjet zhvillohen në Shqipëri e në mjediset tona shqiptare.Mund të sjellim këtu përvojat e njohura gjatë punës me organizata të huaja, kushqiptarët marrin pjesë në hartimin (në anglisht/ frëngjisht ose italisht) dhezbatimin e projekteve, duke u angazhuar në tryeza të rrumbullakëta ku punohetnë gjuhën angleze, prej nga mund të nxjerrim disa konkluzione në lidhje mefaktin se shqiptarë të punësuar në OJF (organizata jofitimprurese) me kohëkanë fituar disa shprehi sociale - kulturore dhe gjuhësore të huaja (të kulturësperëndimore) gjatë punës dhe qëndrimit me të huaj në raport me të tjerëshqiptarë, që kanë pasur pak ose aspak kontakte me kultura të huaja.Mjaft të përdorshme në këtë lloj kontesti janë huazime leksikore e strukturoresi: implementim projekti, ndërtim i kapaciteteve, resurse humane / resurse
natyrore; partnership; investime publike, workshop-e  etj. solucion në vend tëzgjidhje, gjeneron për lind, shkakton, bilaterale për dypalëshe, multilaterale nëvend të shumëpalëshe, bodigard / bodiguard në vend të truprojeë, rojepersonale, implementoj në vend të zbatoj, kryej, realizoj, kostitucionale në vendtë kushtetuese, draft në vend të  projekt a skicë, staf në vend të grup drejtues,shtab; inicioj në vend të filloj, zë fill, nis; konsensus në vend të marrëveshje, tëmarrë vesh; lider, në vend të kreu, udhëheqësi, lidership kryesia a udhëheqësia;
spacio në vend të hapësirë, vend; kredibilitet në vend të besueshmëri, parlamentnë vend të kuvend, atakoj në vend të sulmoj, godas, prek, ngacmoj; difensiv nëvend të mbrojtës; imprenditor në vend të sipërmarrës; menaxhoj e në vend të;



menaxhim në vend të  qeverisje, drejtim, koordinoj e koordinim në vend tëbashkërendoj e bashkërendim; violencë në vend të dhunë, violent-e në vend të idhunshëm, e dhunshme; starton në vend të fillon, nis, zë fill; konciz në vend të ipërmbledhët, i shkurtër; interferoj në vend të ndërhyj,ndërndikoj; interferim nëvend të ndërhyrje, ndërndikim; ekuivalent-e në vend të i barazvlershëm;
stagnacion në vend të  amulli, pezullim; rurale në vend të fshatare, e fshatit;agravoj në vend të keqësoj, rëndoj,  përkeqësoj; axhendë në vend të rend dite,ditar veprimesh, ditar pune; impas në vend të rrugë e verbër, udhë pa krye,gjendje pa rrugëdalje e të tjera.Madje, siç ka vënë në dukje edhe  shkrimtari Ismail Kadare, disa politikanë dheshtetarë, jo vetëm nuk ndreqen, nuk duan t' ia dinë aspak  për dëmin që po isjellin shqipes, po edhe vazhdojnë të "kërkojnë" për të prurë sa më shumë fjalëtë huaja, të reja. Këtij ndikimi, mendojmë se  është e pamundur t’i shpëtohetplotësisht, pasi prirja është e qartë, ajo lidhet me aspiratat e shqiptarëve përintegrim në Evropë, por çështja është që huazimet të përdoren me kriter, siçështë rasti kur shqipja mund të paraqesë mungesë fjale për një koncept të ri(p.sh. kompjuter, biznes, manager), ose kur fjala e huaj mbart një ngjyrimkuptimor e stilistikor që nuk e ka në shqip, p.sh. themi “fansat e MaikellXhekson-it” dhe jo “tifozat e Maikell Xhekson-it” ; do të shoh një film me”serial
killer” dhe jo “me vrasës në seri”, sepse mendohet se ka tjetër ngarkesëemocionale në anglisht.Gjuha shqipe është përballur me modele të huaja gjuhësore e kulturoregjerësisht këta dy dhjetëvjeçarët e fundit, sidomos nga shtypi i shkruar dhemedia televizive. Këto modele e kanë tejkaluar sensin e masës, aq sa gjuha esotme e shtypit i ngjan një antimodeli të shqipes.  Fjalë dhe shprehje (kryesishtnga anglishtja dhe italishtja), si: lidership, fizibilitet, bipartizan, kompromis,
konstitucional, katarsis (greq), implementim, tur elektoral, bestseller, trendi,
evakuim, i paprecedent etj. janë kthyer në një dukuri normale në faqet egazetave, duke e lodhur e munduar lexuesin e thjeshtë dhe duke revoltuarintelektualin që kërkon të lexojë shqip. E si për të mos mjaftuar me kaq, këtyre ushtohen edhe një mori strukturash të komplikuara e aspak të njohura përshqipen me fjali të gjata, me një varg të gjatë përcaktorësh, me shumëabstragime, aq sa as vetë ata që i shkruajnë dhe i shqiptojnë nëpër artikuj edebate televizive nuk i kuptojnë.Si shprehje të këtyre shmangieve në komunikim, interpretohen shumë ngamosmarrëveshjet, keqkuptimet, grindjet, situatat e mbarsura me një trysni apeshë të theksuar nervore, që shpesh shpërthejnë në konflikte të hapura dhe nëskandale, në revolta, në prishjen e marrëdhënieve të prindërve me fëmijët etj.Përmes komunikimit dhe në situata të ndryshme kumtuese shprehen qartëpsikika, vetëdija, nënvetëdija dhe personaliteti ynë, mendimet, ndjenjat, sjelljetdhe veprimet tona, shkalla e zhvillimit dhe e formimit të çdo qënieje njerëzore,ndikimet mbi ne dhe ndikimi ynë mbi të tjerët.Komunikimet tona janë vetë jeta jonë. Ne jemi të përfshirë në qerthullin e tyreqysh kur ngjizemi në barkun e nënës dhe në të gjitha periudhat e jetës. Kudodhe kurdoherë jemi në komunikim. Komunikojmë me veten, me të tjerët dhe mebotën. Komunikojmë me të njohur dhe të panjohur, me grupe dhe organizata tëndryshme, me shtetin dhe institucionet e tij dhe me publikun e gjerë. Pra,komunikojmë parreshtur, ne me të tjerët dhe të tjerët me ne. Padyshim që nëkëtë komunikim të ndërsjelltë jo çdo gjë mund të ecë mirë. Ka dhe do të ketëedhe probleme, ndërlikime apo situata të ndërlikuara, të cilat e vështirësojnëaktin e komunikimit.
Një person, i pajisur me një kompetencë thjesht gjuhësore, ''do të shihej si një lloj
përbindëshi kulturor''. Ky individ do të njihte mirë rregullat gramatikore të



gjuhës, por nuk do të ishte në gjendje të komunikonte, të përcaktonte variantet
sociolinguistike më të përshtatshme për një situatë të caktuar (Gigglioli,1987).Të folurit merr karakter publik në komunikimin në masmedia, përmes mjetevetë kulturës dhe të propagandës, përmes radios,televizionit, shtypit, me veçoritëe ndikimit dhe të efektit të këtyre mjeteve në masën e njerëzve. Fjala ka qenëgjithmonë nxitëse e madhe për të gjitha veprimet e jashtëzakonshme. Të gjithëudhëheqësit e mëdhenj kanë pasur nevojë për fjalën. Për të treguar rëndësinë emadhe të fjalës, do të mjaftonte t'i hidhnim një sy listës së shpikjeve të kohëvetë fundit, e do të bindeshim se pothuaj të gjitha i janë kushtuar fjalës, ruajtjesdhe përhapjes së saj. Kush do të mund të mendonte, vetëm tridhjetë vjet mëparë, se një fjalë do të mund t'i rrotullohej globit për disa sekonda e të shkontenë të gjithë veshët e botës?Por fjala nuk është e njëjtë për të gjithë. Prifti nuk duhet të flasë siç flet avokati.Edhe kandidati politik, duhet t'a ndryshojë mënyrën e tij të të folurit, kur bëhetdeputet dhe akoma më shumë kur zgjidhet ministër. Nëse nuk ndodh kështu,atëherë do të kemi një shmangie nga normat e komunikimit, që përcaktohennga rolet që ndërmarrin njerëzit. Çdo kategori shoqërore ka tipin e vetkarakteristik të elokuencës, për faktin e thjeshtë se çdo kategori shoqërore idrejtohet një grupi të ndryshëm dëgjuesish.Duket se e tërë ekzistenca jonë rrëshqet mbi rrotat monotone të temave tëdetyrueshme (moti, politika, situata ndërkombëtare, mbarëvajtja e punëve,thashetheme të zakonshme). Sekreti për të ditur të bisedosh dhe t'upërmbahesh normave të komunikimit qëndron në atë që të mos dukesh as''kokë e madhe'', as tepër banal apo mendjelehtë. Besoj se një politikë mbrojtësendaj gjuhës shqipe  dhe  një vëmendje më e madhe ndaj saj  në përgjithësi do tazbuste këtë dukuri dhe do të çonte në një rivlerësim të merituar të gjuhës sonë.
BIBLIOGRAFIAAlpan, Nexhip: Ndikime e gjuhës dhe të letërsisë turke në gjuhën dhe letërsinë

shqipe. – në: “Konferenca e Dytë e Studimeve Albanologjike me rastin e 5ëë-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit–Skënderbeut”. Tiranë, 12–18 janar1968. III. Materiale të seksionit të shkencave filologjike. Tiranë, 1970, f. 81–88.
Ajeti, I. Mjetet e informimit për ngritjen e kulturës gjuhësore, në “Çështje tëkulturës së gjuhës”, Prishtinë, 1980, f.15.
Altimari, F. Comportamento linguistico e condizionamenti socioculturali nella

situazione plurilingue di uni area albanofona della Calabria, në "Atti del IXCongresso Internazionale di Studi Albanezi, Palermo 1981, p. 57.
Altimari, F. (1983) Comportamento linguistico e condizionamenti socioculturali

nella situazione plurilingua di un’ area albanofona della Calabria, in "Studilinguistici arbëreshe", “Quaderni di Zjarri”, 1988, pp.5-29.



Altimari, F. (1985) Lingua ed emigrazione nella comunità albanese di Calabria, in"Minoranze etniche e linguistiche", Palermo-Piana degli Albanesi, pp. 121-142.
Ballhysa a.-Lala M., Shqiptarët dhe plurilinguizmi në Europën plurikulturore, në“Studime Albanologjike”, II, Tiranë, 2011,f.382-393.
Çabej, E. Për pastërtinë e gjuhës shqipe, në “Gjuha jonë”, 1,1981, f.36-47.
Çeliku M., Për pastërtinë e shqipes nga fjalkët e huaja në përdorim, në “Akte tëKonferencës Shkenore me temë “Zbatimi i kulturës gjuhësore në shqipen eshkruar”, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Tiranë, 2004, f.9-25..Shkurtaj Gj.,
Ligjërimet arbëreshe, Tiranë, 2006, f.94-116.
Demiraj, Shaban: Rreth huazimeve prej burimit turk, arab dhe persian në gjuhën

shqipe. – Univers 2001, 1, 15–30.
Demiraj, Shaban: Rreth huazimeve të shqipes prej burimi persian. – Perla11/2006, 1, 29–36.
Demiraj, Sh., Eqrem Çabej- një jetë kushtuar shkencës, Tiranë,1982.
Gjinari J.- Shkurtaj, Gj.Dialektologjia, SHBLU, Tiranë, 2003 e ribotime.

Hashorva O., Gjuha shqipe në shkolat arbëreshe të Kalabrisë dhe Sicilisë, në“Studime Albanologjike”, II, Tiranë, 2011, f.345-350.
Isa Avdullai ,”Antiglobalizimi”, Shkup, 2009.
Islamaj Shefkije, Anglishtja dhe latinizimi i ri i shqipes, në “Akte të KonferencësShkencore, 16 dhjetor 2004, Zbatimi i kulturës gjuhësore në shqipen e shkruar,Tiranë, 2004, f.56-62.
Journal of Sociolinguistics, Volume 7, Issue 3, pages 392–397, August 2003Eckert 2003.
Shkurtaj Gj., Ligjërimet arbëreshe, Tiranë, 2006.



L' APPRENDIMENTO SPONTANEO DI UNA SECONDA LINGUA / a cura di AnnaGacalone Ramat. - Bologna : il Mulino, c1986.
S.P Huntington, Përplasja e qytetërimeve, Logos-A 2004.
L' ITALIANO TRA LE ALTRE LINGUE : strategie di acquisizione / A cura di AnnaGiacalone Ramat. - Bologna : il Mulino, 1988.



SISTEMET E INFORMACIONIT NËMESIMIN UNIVERSITAR
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AbstraktMe këtë shkrim kërkojë të hedh dritë mbi kuptimin,vendin dhe rolin esistemeve të informacionit në proçesin e edukimit universitar. Shikohensistemet e informacionit si një instrument menaxhimi, metodologji zhvillimi, sidhe paraqiten pjesët dhe e ardhmja e sistemeve të informacionit.Në të njëjtën kohë do të përcaktohen objektivat dhe qëllimet e subjektitSistemet e Informacionit në Ekonomi. Do të nënvizohen konpetencat që studentifiton nga studimi i  këtij subjekti. Një vëmendje e vecantë i kushtohet kurikulavetë studimit për këtë subjekt dhe një sërë aplikacioneve që mund të jenë motiv ipraktikës në laborator si dhe disertacionit të studentëve.
Fjalë kyce: Sisteme Informacioni, Parteriteti Akademik, Kurikula, Kompetencatë përgjithshme, Kompetenca specifike, Tendencat e IS.
Sistemet e Informacionit si instrument modern menaxhimiPër ekonomin dhe organizatat sociale që të jenë efiçente duhet që tëmenaxhohen në një menyrë shkencore të bazuar në:a) një tërësi njohurish për ligjet ekonomike,b) në njohuri ekzakte operative,c) në njohuri të mira rreth mekanizmave të çmimeve,d) në karakteristikat teknologjikee) në menyrat më të mira të shfrytëzimit të burimeve ekzistente.Që të arrihet një efiçencë e tillë kërkohet përdorimi i disa metodave moderne,teknikave dhe kuptimeve për aksesimin e informacioneve për analizat dhevendimet që do merren. Nën këto kuptime moderne një rol të rëndësishëm kanëmetodat matematikore për matjen e efiçencës  si dhe sistemet e informacionit.Eshtë e një rëndësie të madhe përmirësimi i sistemeve të menaxhimit përkrahpërmirësimit të sistemeve të informacionit duke aplikuar principet moderne,metodat e menaxhimit, shkencën kompjuterike, kërkimin operacional. Nënjërën anë shikohet ekonomia me elementët e saj dhe në anën tjetërinformatikë me metodat efiçente të koleksionimit, verifikimit, trasmetimit dheproçesimit të të dhënave.Duke ditur faktin se modelet matematikore përbëjne komponentin shkencor tesistemeve te informacionit dhe duke kujtuar falcitetet që ofron përdorimi ikompjuterit theksojmë se janë një instrument efiçent në menaxhimin eaktiviteteve të ekonomisë, thënë këtë vërejmë disa motive teorike dhe praktikenë favor të kësaj ideje:a) Sistemet e Informacionit ofrojnë mundësi për të simuluar me lehtësiproçeset ekonomike dhe fenomenet e niveleve mikro dhemakroekonomik.



b) Ato sigurojnë lidhjen e duhur midis objektivave dhe burimeve.c) Përdorimi i modeleve matematikore dhe sistemeve të informacionitsiguron mundësin e zgjedhjes së opsionit më të mirë për shumë fushatë aktiviteteve.d) Sistemet e informacionit evitojnë anakronizmat në aktivitetet eorganizatës të manifestuara nga fakti se një sasi e madhe kohorepërdoret për aktivitete rutinë, proçesim të dhënash dhe raportim dukelënë shumë pak kohë për gjetjen e informacioneve teknike, përkonsultim të materialeve apo për analizë të proçeseve ekonomike.e) Sistemet e informacionit ofrojnë një potencial të lartë si sasior dhecilësor për informacionin e përdorur për marrjen e vendimeve. Eshtë enevojshme të dizenjohen dhe implementohen sisteme informacioni qëpërdorin teknika organizimi të dhënash të rafinuara si dhe modelematematikore të përzgjedhura me kujdes.Në fund të gjitha këto do tëçojnë në rritjen e performancës së sistemeve të informacionit dhe tëaktiviteteve bazë që ata do të menaxhojnë.Dizenjimi i sistemeve të informacioni të përdorur në nivelet mikro dhemakroekonomi, të cilët përdorin teknikat e databazave dhe përfshijnë modelematematikore duke suportuar tipare si: informimi dhe raportimi që kanë rolintë sjellin në vëmëndje devijimin nga gjëndja normale, përbën një formësuperiore të organizimit të të dhënave dhe proçesimit.Ky koncept sjell një ndryshim thelbësor në rolin e sistemit të informacionitduke trasformuar atë nga një instrument pasivë sinjalizimi dhe analizimi për tëkompletuar aktivitetet ekonomike, në një instrument aktiv parashikimi,komandash dhe kontrolli.Në këtë mënyrë qarkullimi i informacionit ndryshoi aspektin e tij nga një njësi ekomplikuar dhe e tepërt në një njësi të thjeshtë nga burimi ku rridhte e deri tekdatabaza si një burim i vetëm.
Patneriteti akademikIntegrimi në Bashkimin Europian nënkupton integrimin e edukimit universitarnë Edukimin e Bashkimit Europian në përputhje me sistemet e reja të edukimit,sikurse është sistemi i Bolonjës.Ky kontekst e bën domosdoshmërisht të nevojshme përmirësimin e proçesitedukativ, modernizimin e tij dhe të njohurive, adaptimin e tij me kërkesat epunës duke harmonizuar aspektin teorik me atë praktik të derivuara ngakërkesat, të gjitha këto të integruara përfshihen në konceptin e përgjithshëm tëzhvillimit. Stabilizimi i një partneriteti akademik midis universiteteve,instituteve të kërkimit dhe njësive të prodhimit është një nga kuptimet qëndihmojnë në rritjen e kualitetit të studimit.Duke pranuar partneritetin akademik me kompanitë kryesore në fushat eshkencës kompjuterike do të sillte krijimin e mundësive të mëdha përbashkëpunim në linjat e kërkimit dhe prodhimit me avantazhe për të gjithëanëtarët e perfshirë. Disa avantazhe janë:

 Mundësia për të tërhequr specialistë dhe organizata profesionale nëfusha të caktuara në mënyrë që të ndërtojnë kurikula të reja përuniversitetet duke patur në konsideratë kërkesat e tregut të punës dheprofesionalizmin ekzistues.
 Mundësia për të ndërfutur edukimin europian në menyrë aktive dhe tëvazhdueshme në fusha të shkencës kompjuterike duke mbajtur tëazhornuar kërkesat dhe nevojat qe ka vendi ynë dhe vende të tjera.



 Mundësia për të ri-konfiguruar syllabuset duke implementuarelemente shkencore, teknike, ekonomike në pajtim me komponentët qëdo ti jepen studentit.
 Mundësia për të vendosur për çdo universitet etalon specializues për tërealizuar forma dhe aktivitete praktike duke krijuar një urë lidhësemidis studentëve dhe kompanive që kerkojn për të punësuar staf.
 Mundësia për të angazhuar studentët dhe stafin mësimdhënës nëzgjidhjen e disa problemeve ose aktivizimin në sipërmarjet komerciale.
 Thellimi i një partneriteti dhe kontakti midis universiteteve,koorporatave, instituteve të kërkimit dhe njësive lokale e qëndrore tëadministrimit e bën transferimin teknologjik dhe njohës të mundur,gjithashtu stimulon një zhvillim ekonomiko-social.
 Për më tepër është e mundur të përmirësohen kurikulat, syllabuset dhemetodologjitë e mësimdhënies duke mbajtur një lidhje të vazhdueshmemidis universiteteve jashtë vendit duke siguruar në këtë menyrëintegrimin e standarteve të edukimit të Bashkimit Europian.

Vendi i disiplinës së Sistemeve Informative në mësimdhënien e
universiteteveNë mënyrë që të përcaktohet vendi i “Sistemeve të Informacionit” në kurikulat emësimdhënies në universitete dhe në menyrë që të përcaktohet se sa vjet tëtjera studim kërkon kjo disiplinë është e nevojshme të konsiderohen disaaspekte të specifikimit dhe objektivave të tyre. Njihet më së miri se zhvillimi injë sistemi informacioni është një aktivitet i gjatë dhe kompleks i cili përfshinnjë numër të madh njerëzish, një volum të madh materialesh, burimeshfinanciare dhe kohë. Në të njëjtën kohë disiplina e “sistemeve të informacionit”është një disiplinë e cila implikon një sërë njohurish të mara nga kurse të tjerasikurse janë sistemet operative, databazat, gjuhët e programimit, kërkimioperacional, financa, menaxhimi e shumë të tjera.Në një kontekst të tille kjodisiplinë në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike kërkon strukturimin esubjekteve të kursit në tre module të cilët së bashku do të funksionojnë për tëndërtuar sistemin e informacionit por që do të kenë një emërtim të ndryshëm.
Plani mësimorMateriali  i kursit të Sistemeve të Infromacionit është shumë kompleks dheduhet të ketë një strukturë të specifikuar si më poshtë:

A. Konceptet bazë dhe aspektet e Sistemeve të Informacionit si
instrument menaxhimi dhe organizimi duhet të perfshijnë
elementët e mëposhtëm:

 Sistemet e Informacionit si një komponent menaxhimi
 Përkufizimi dhe komponentët e një sistemi informacioni
 Sistemet e menaxhimit të informacionit dhe objektivat
 Klasifikimi i sistemeve të informacionit
 Stadet e zhvillimit të një sistemi informacioni dhe tendencat
 Sistemet e suportit të marrjes së vendimeve
B. Metodologji të zhvillimit të sistemeve të informacionit  dhe mjetetndihmëse të sistemeve inxhinierike.Ky seksion duhet të prezantojë aspekte të përgjithshme tëmetodologjive dhe mjeteve të përdorura për zhvillimin e sistemeve të



informacionit. Dy nga metodat kryesore të zhvillimit janë prezantuar nëdetaje: Metoda e analizës dhe dizenjimit të sistemeve të strukturuar ecila e marrë nga metodologjia e strukturuar dhe metoda e dytë ështëProçesi i unifikuar racional i marrë nga metodologjia e orientuar ngaobjekti.Ky seksion përfshin elementët:i. Metodologjitë e zhvillimit të sistemeve të informacionitii. Mjetet ndihmëse të kompjuterizuaraiii. Metodologjinë e bazuar në strukturimin e analizës dhe dizajnitiv. Analizën dhe dizajnin e drejtuar nga objekti
C. Komponentët e dizajnit të sistemeve të informacionitKy seksion do të prezantojë aspekte të përgjithshme të gjithëmetodologjive të disa komponentëve të sistemeve të informacionit.
D. Implementimin e sistemeve të informacionit
E. Mirmbajtjen e sistemeve të informacionit
F. Efiçencën e sistemeve të informacionit
G. Sistemet e informacionit të integruara i cili është një seksion shtesë qëduhet të flasë për konceptin e integrimit, tippet e integrimit tëaplikacioneve të sistemeve, SOA(Arkitektura e orientuar ngasherbimet) si një teknologji e re integrimi.Kurikula duhet të perfshijë:

 Modelin e orientuar nga shërbimet—konceptet
 Arkitekturën e orientuar nga shërbimet
 Linjën e ndërmarrjeve të shërbimeve
 Web shërbimetNjë sistem informacioni I integruar kohët e fundit ka zëvendësuar aspektinfunksional të modelit me nje model të orientuar nga procesi I biznesit, përkëtë propozohet të studjohet Proçesi I menaxhimit të biznesit(BPM) dhemarrdhëniet e tij me SOA. Kurikula duhet të perfshijë:
 Prezantimin e BPM
 Terminologji të BPM
 BPM dhe SOA
 Modelimi I proçesit të biznesit

Objektivat dhe grupet që mësojnë Sistemet e Informacionit në
UniversiteteSuksesi i një organizate varet nga aftësia e arkitekturës së teknologjisë sëinformacionit për të suportuar kërkesat për ndryshimet e informacionit nëproçeset e biznesit.Informacioni është një burim bazë për një organizatë, aikonsiderohet si çelsi i suksesit duke qënë se një njeri që ka informacionin eduhur në kohën e duhur ka mundësin të bëj shumë për organizatën.Shpesh duke pasur më shumë informacion mund të sigurosh një zhvillimradikal të proçeseve ekonomike. Kjo konsiderohet dhe si një faktor çelës përproçeset e vendimit.Në të njëjtën kohë informacioni konsiderohet si një matësdhe monitorues për efiçencën e proçeseve ekonomike, për integrimin eproçeseve, për planifikimet dhe optimizimin e proçeseve.Në kontekstin e përmendur më lart, objektivat e të mësuarit sistemeinformacioni janë studimi i metodologjive, metodave dhe teknologjive përkoleksionimin, verifikimin, trasmetimin, ruajtjen dhe proçesimin automatik tëtë dhënave me një këndvështrim për të plotësuar kërkesat për informacion tëmenaxherëve në mënyrë që të arrihen vendime të drejta.



Kompetenca të pergjithshme dhe specifikeDuke studjuar disiplinën e sistemeve të informacionit studentët e diplomuarduhet të kenë disa kompetenca të përgjitheshme dhe disaspecifike.Kompetencat e përgjitheshme perfshijnë:
 Kapacitetin për të investiguar gjendjen komerciale të një kompanie tëkonsideruar si një sistem.
 Kapacitetin për të vlerësuar një bazë formale të përshtatëshme të njësistemi informacioni me dimensione të mëdha me disa njësi rajonale,nacionale dhe komerciale.
 Kapacitetin për të vlerësuar dhe diagnostifikuar njësite sociale dheekonomike të konsideruara si një sistem.
 Kompetencën për të dizenjuar zgjidhje informative për nivle makro dhemikroekonomike.
 Kompetencën për të zgjedhur dhe përdorur teknikat dhe mjetet më meshumë avantazh për dizenjimin dhe implementimin e zgjidhjeveinformative për probleme komplekse në fushat ekonomike dheteknologjike.
 Kompetencën për të zhvilluar dhe përmirësuar funksionimin ezgjidhjeve ekzistuese në përputhje me ndryshimet që ndodhin nëfushat ekonomike dhe sociale.
 Aftësinë për të mirëmbajtur sistemin e informacionit.
 Aftësinë për të menaxhuar dhe dizenjuar projekte komplekseinformacioni.Ndër kompetencat specifike mund të numërojmë:
 Njohja dhe përdorimi I disa metodologjive, teknikave, dhe metodavestudimi, analizimi dhe dezinjimi për të realizuar sisteme informacioninë ekonomi.
 Njohja e disa teknologjive për të ndërtuar sisteme të integruar.
 Kapaciteti për të modeluar proçese të orientuar për aktivitetet ebiznesit.
 Zhvillimi i disa njohurive dhe ekspertizave për proçeset e vendimit dhesistemet e mbështetjes së vendimeve.
 Përfitimi i njohurive për të përdorur dhe operuar me mjedisin edatabazave.
 Kapaciteti për të dizenjuar komponente të sistemeve të informacionitsikurse janë: inputet, outputet, dizenjimi logjik i databazave.
 Përcaktimi i arkitekturave për sistemet e informacionit lokal dhe tëshpërndarë.

Gjëndja aktuale dhe tendencat e sistemeve të informacionitKompjuterizimi i aktiviteteve sociale dhe ekonomike kërkon realizimin endryshimeve. Më poshtë jepen disa nga ndryshimet dhe tendencat në zhvillimine sistemeve të informacionit.
A. Tendenca për të ndarë shpenzimet e software_ve të sistemeve të

informacionit.Prerja e kostos së sistemeve të informacionit është për shkak të prerjessë kostove të hardware në njërën anë dhe prerjes së kostove tësoftware në anën tjetër. Mënyra më e zakonshme për të implementuar



një sistem informacioni është të programosh një nga një softet qëduhen. Kjo mënyrë e të bërit gjërat është shumë e shtrenjtë pasi nuk kaprerje kostoje për përdorimin e sistemit në shkallë të lartë. Kostua përdizenjimin, arkivimin, mirëmbajtjen  dhe cilësinë e çdo komponentiduhet të suportohet nga një përdorues në sistem. Sot ka një tendencë tëqartë për zhvillimin e sistemeve e cila bazohet në software të nivelevetë larta. Një platformë software_ike korespondon me platformaaplikacionesh dhe përmban funksionet software_ik bazë të funksionevetë një kompanie.Funksionet bazë përcaktojnë dhe zgjidhin probleme të përgjithshmedhe aplikacionet specifike përcaktojnë mënyrën e të sjelluritsuplementare të kompanisë. Një përcaktim i tillë jep mundësinë tëpërgjithësohet dhe implementohet i njëjti sistem informativ në disaorganizata duke sjellë shkurtim dhe ndarje të kostos.
B. Ka një tendencë për sistemet informativ të bazuar në rrjet.Kompleksiteti dhe diversiteti i rritur i aplikacioneve ashtu sikurse dheemergjenca e produkteve software_ik me një çmim dhe performancëmë të mirë kërkon që kompjuterat të lidhen në rrjet duke siguruarsuportin në largësi.Nje impakt i shquar për zhvillimin e kompjuterave në rrjet ështëInterneti, i cili ofron akses të palimituar për kohë të ndryshmeinformacioni ashtu sikurse dhe kanale të ndrsyhme që lidhin njerëzit nëmbarë botën.Tendencat në fushën e rrjeteve kompjuterike përfshijnëaspekte të ndryshme sikurse janë: zhvillimi i protokolleve dheambjenteve të komunikimit të cilët lejojnë transportimin me shpejtësitë madhe; zhvillimin e komunikimit wireless; zhvillimin e rrjetevesatelitore; akses në distancë për të realizuar tregtinë elektronike osetransaksionet online.
C. Në fushën e organizimit të të dhënave ka një tendencë për

databazat e orientuara nga objekti, databazat multimediale dhe
databazat speciale.Struktura klasike e databazave të bazuara në vlera numerike dhe tekstprovon se ka insufiçencë. Aplikacionet e shoqëruara me disiplinateknologjike si: komjuterat ndihmës për dizajn; sistemet einformacionit gjeografik dhe sistemet e bazuara në njohuri kërkojneruajtjen e sasive të mëdha të të dhënave. Këto aplikacione kanë nevojëpër suport për tipe të ndryshme të dhënash të cilat nuk mund tëprezantohen dot në formen klasike.Disa aplikacione kerkojnë monitorim per dizenjimin e disa elementevekompleks të cilët duhet të kombinohen , ndahen, mbivendosen dhemodifikon në mënyrë të tillë që të lejojnë punën e projekteve në tënjëjtën kohe orientimi multimedial ka sjellë elemente të rinj në botën eshkencave kompjuterike. Grafet, imazhet fotografike, imazhet vidio,muzika nuk mund të trajtohen njësojë sikurse një tabelë emrash ethejshtë.Databazat tradicionale ofrojnë shumë pak suport teorik dhe praktik përtipe të komplikuara të dhënash. Databazat e orientuara nga objektilejojnë krijimin e objekteve kompleks , ku gjithsecili prej tyre kaatributet e veta dhe janë në gjëndje të ofrojnë zgjidhje të problemevedhe të aplikacioneve të përmenduara më sipër.



KonkluzioneRoli që luajnë sistemet e informacionit ne Ekonominë e re dixhitale është shumëI rëndësishëm. Për këtë arsye studimi i Sistemeve të Informacionit në fakulteteduhet të trajtohet me kujdesin maksimal. Disiplina duhet të sudiohet nëbashkëpunim me subjekte të tjera ekonomike dhe teknike.Misioni i kësaj disipline duhet të jetë sigurimi i specialistëve me kualifikim tëlartë që e gjejnë veten në organizata të niveleve të ndryshme në treg. Më erëndësishmja është të tejkalohet distanca midis teorisë dhe praktikës, midiskërkimit akademik dhe tregut aktual, duke siguruar një integrim të mundshëmtë të diplomuarve në organizatat e biznesit.
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Abstrakt

Nga eksperienca kërkojmë të dimë “sa shumë apo nga çfarë” për të gjetur njëkomoditet të duhur. Në këtë pjesë përqendrohet simulimi tek analiza e modelitfinanciar të tregut, në mënyrë të veçantë, asetet siç janë aksionet dhe bonot. Meglobalizimin e ekonomisë, industritë janë subjekte të shumë forcave ekonomikeqë në të shumën e rasteve janë të paafta të kontrollojnë gjithë të dhënat.Avantazhi në teorinë e financës, me ndihmën e matematikës, po shkon drejt njëevolucioni në kompjuter dhe një simulim fuqiplot me simbole matematike.Çmimi i ekuilibrit në një treg efiçent paraqitet si variabël rasti që ka njëkomponent të rastit që i bën ato të paparashikueshme. Detyra jonë është që tënjohim çdo ndryshim në çmimin e stokut, duhet gjetur cili faktor në kompaniose ekonomi ndikon në ndryshim. Ne do të jemi në gjendje të vlerësojmë mesaktësi probabilitetin e ngjarjeve të pa sigurta. Për shembull, sa ështëprobabiliteti që flukset e mjeteve monetare të një produkti të ri të kenë vlerëneto aktuale positive (NPV), sa është risku mesatar i produkteve të reja, apollojet e ndryshme të riskut (sië janë ndryshimet e normave të interest dheluhatjet e kursit të këmbimit). Simulimi Monte Carlo mundëson situata tëmodeluara që paraqesin pasiguri.
Fjalët kyçe: Simulim, Monte Carlo, Proçes Stokastik, modeli matematik.Simulimi:- është imitimi i proçesit të sistemit në botën reale



Metodologjia dhe Objektivat

Metodologjia e përdorur në këtë punim është një formë teorike e mbështeturmbi të dhënat empirike të cilat pastaj gjatë simulimeve Monte Carlo japinmundësi për një analizë dhe interpretim  tjetër nga ana e studiuesit,në varësi tëasaj c’ka ne kërkojmë të mësojmë nga ky simulim. Në financë për modelet bazëtë evoluimit të cmimit të stokut, % e interesit etj. , e kemi të nevojshme tëpërkufizojmë shmangien e riskut. Përse të zgjedhim simulimet? Sepsetransferojnë punën në CPU. Modelet mund të mbahen në kompjuter duke pasurkompleksitet të madh(nr. i veprimeve që  mund të bëhen me formula). Kjometodë kompjuterike është më e shpejtë se baza e analizave matematike.Simulimi mund të përdoret gjithashtu për të verifikuar një rezultat të marrë ngazgjidhja analitike, sepse disa modele të përdorura në financë për të zgjedhurportofolin ose cmimet janë disi të gabuara. Simulimi gjithashtu përdoret për t’idhënë përgjigje pyetjes “Cfarë ndodh n.q.s……” . Duke përkufizuar se cfarë do tëndodhë  në këto rrethana, simulimi është një mjët i vecantë,përderisa skenat qëkemi ndërtuar rreth tyre janë skenat që kemi vëzhguar nga eksperienca jonë.Synimi është që kjo të jetë një metodë e përdorshme në vendin tonë ngabizneset në vendimet që ata marrin,vendime këto të cilat mbartin një nivel tëkonsiderueshëm pasigurie. Kjo metodë do të rriste nivelin e saktësisë sëvendimeve të mundshme. Metoda mund të përdoret nga të githa format ebizneseve pr jo vetem. Perdorimi i saj mund të bëhet edhe nga individë përsituate të ndryshme pasigurie si dhe si lendë studimore në universitet tona(duke marrë parasysh që një pjesë e tyre e studiojnë këtë metodë).Në Shqipëri janë bërë disa studime në lidhje me metodën Monte Carlo përsaktësimin e gabimeve në modelet e përdorura (kryesisht në Bankën eShqipërisë“Hulumtimi empirik i pasigurisë së parashikimit me simulimin MonteCarlo”.
Hyrje

Metodat Monte Carlo janë përdorur në sektorin e financës dhe të matematikës-financiare për të simuluar burime të ndryshme të pasigurisë që ndikojnë nëvlerën e një instrumenti financiar, një portofoli ose një investimi, dhe pastaj përtë llogaritur një vlerë përfaqësuese duke dhënë një input themelor tëmundshme. Kjo bëhet me ndihmën e modeleve stokastike. Metoda Monte Carlopërfshin çdo teknikë mostrimi statistikor për të arritur tek zgjidhjet e përafërtatë problemeve sasiore. Në thelb, metoda Monte Carlo zgjidh një problem dukesimulon drejtpërsëdrejti procesin themelor (fizike) dhe pastaj llogarit(mesataren) rezultatin e proçesit . Modelet mund të mbahen në kompiuter dukepasur kompleksitete të mëdha (numri i veprimeve që bëhet me formula). Kjometodë kompjuterike është më e shpejtë se analiza e bazave matematike. Në



vitn1946 Stanislaw Ulam i lindën ide për metodën Monte Carlo. Mendimet epara dhe përpjekje që bëri për të praktikuar Metodën Monte Carlo erdhën ngapyetja “sa janë shanset që një diamant Canfield i paraqitur me 52 karta do tëdalë me sukses?” Pasi kaloi shumë kohë duke u përpjekur për të vlerësuar atonga kombinator të ndryshëm. Së bashku me John von Neumann arritën nëparashikimin e duhur, por kjo ishte rrugë shumë e gjatë  ndaj një prgramkompjuterik do e lehtësonte punën së tepërmi. Duke qenë sekrete, puna e tyrekërkonte një emër të koduar. Von Neumann zgjodhi emrin Monte Carlo. Emri ireferohet Kazinosë Monte Karlo në Monako ku Ulam-së do të marrë hua parapër të rezikuar. Më pas simulimet kompjuterike janë kryer për të vlerësuarprobabilitetin e zinxhirit të nevojshëm të bombës atomike i cili doli me sukses.Shumë kompani të mëdha e përdorin Simulimin Monte Carlo si një mjet tërëndësishëm për marrjen e vendimeve. Përmëndim General Motors, ProcterGamble, dhe Eli Lilly, të cilat përdorin Simulimin për të vlerësuar riskunmesatar të produkteve të reja, pra simulimi përdoret për të vlerësuar “opsionetreale” të tilla si vlera e një opsioni për të zgjeruar aktivitetin, ose shtyrjen e njëprojekti, i cili përfshinë një shpenzim fillestar dhe të ardhura të pritshme. Nësekëto fitime të ardhme mund të vlerësohen me saktësi, atëherë firma mund tëpërcaktojë nëse këto fitime do të jenë më të mëdha se shpenzimet dhe pastajmund të vendosë nëse do të vazhdojë me projektin apo jo. Faktorët që ndikojnënë fitimet e ardhshme mund të përbëhen nga shumë variabla, duke përfshirëedhe luhatjet e normave të interesit, në ndryshimin e kursit të këmbimit,faktorët makro-ekonomik, shpenzimet e punës, çështjet e mjedisit apoavancimet në teknologji. Secili prej këtyre faktorëve mund të jetë shumë-dimensional dhe nuk mund të ketë një sasi shumë të madhe të parametrave qëduhet të vlerësohen, secili ka shpërndarjen e vet. Simulimi mund të përdoretpër të gjeneruar rrugë të mundshme të çmimeve për të vlerësuar vlerën eardhshme të një opsioni. Kjo pastaj na tregon një çmim të caktuar për opsioninnë pikën aktuale të kohës. GM përdor simulimin për të parashikuar të ardhuratneto për korporatën, për të përcaktuar koston, dhe për të përcaktuarndjeshmërinë e saj për të përcaktuar llojet e ndryshme të riskut ( siç janëndryshimet e normave të interest dhe luhatjet e kursit të këmbimit). Njëkompani shpesh ka nevojë për të vlerësuar një projekt. Metoda Monte Carlomund të përdoret për të simuluar sjelljen e lidhur të komponentëve të portofolitme kalimin e kohës për të vlerësuar se si portofoli është prekur nga disandryshime të nivelit të çmimeve për të vlerësuar vlerën e portofolit. MetodatMonte Carlo sigurojnë fleksibilitet dhe mund të trajtojë burime të shumta tëpasigurisë megjithatë teknikat nuk janë gjithmonë të përshtatshme. Avantazhi imetodës Monte Carlo është se rrit dimesionet e problemit. Simulimi mund tëpërdoret gjithashtu për të verifikuar një rezultat të marrë nga zgjedhja analitike.Modeli në vetvete është një përgjithsim real dhe i ngurtë i ralitetit, ndaj dhembart pasiguri. Vlerësimet pikësore e fshehin këtë pasiguri, për aq kohë sa atonuk paraqiten në formën e shpërndarjes probabilitare.



Pyetjet më të shpeshta nga vendimmarrësit janë:Sa besim duhet të kemi në këto rezultate?Sa është probabiliteti i pasigurisë?Që ti japim përgjigje këtyre pyetjeve na nevojiten metodat matematike dhesimulimi i problemit në kompjuter.
1. Hapat që ndiqen në metodën Monte Carlo1. Formulohet problemi me dorë ( pse duhet simulimi? )2. Shohim cilat ndryshore janë më të rëndësishme në proçes.3. Shohim modelet e ngjashme me të, vendosim cilat ekzistojnë në botën reale,Cilat janë më të përshtatshme për tu koduar në kompjuter.4. Verifikohet modeli. Duhet të jemi të sigurt që gjenerohen të dhëna reale .5. Run simulation-> mblidhen dhe analizohen të dhënat.6. Shikohet përfundimi, a ka surpriza? Nqs jo përfitojmë zgjidhjen. Zgjidhjamund të jetë grafike ose numerike
MatematikishtTeorema themelore e arbitrazhit pa çmim thekson se vlera e një derivativi ështëe barabartë me vlerën e pritshme të zbritur të fitim të prejardhur, ku pritjaështë marrë nën masën e rrezikut-neutral. Një pritje është një integral në lidhjeme masën. Metodat Monte Carlo janë të përshtatshme në mënyrë ideale për tëvlerësuar integralet e vështira. Kështu në qoftë se ne supozojmë se rreziku-neutral në hapësirën tonë probabilitare është {P} dhe se ne kemi një derivat Hqë varet nga një sërë instrumentesh nga S1, ..., Sn. Pastaj jepet një mostër omeganga hapësira probabilitare, vlera e derivativit është H (S1(ῳ), S2 (ῳ), ..., Sn(ῳ)= H(ῳ). Vlera e sotme e derivativit është gjetur duke marrë pritjet mbi të gjithamostrat e mundshme dhe skontimin me normën pa risk. Domethënë derivati kavlerën:

H ={DF}T dP(
ku {DF} T është faktori zbritës i cili i korrespondon normës pa risk për vitet efundit me maturim T.



Tani supozojmë se integrali është i vështirë për tu llogaritur. Ne mund tëpërafrojmë integralin duke gjeneruar shtigjet mostër dhe pastaj duke marrë njëmesatare. Supozojmë se ne gjenerojmë N mostra, kemi që
H0 DF TE cila është më e lehtë për tu llogaritur.Shtigjet mostër për modele standardeNë sektorin e financës, ndryshoret e ndërlidhura të rastit (të tilla si çmimithemelor i aksioneve) supozohet zakonisht për të ndjekur një rrugë që është njëfunksion i një lëvizje Broënian. Për shembull në modelin standard Black-Scholes, çmimi i aksioneve evulon siDS=µSdt+ SdËt

rruga  e mëposhtme me shpërndarje nga koha 0 në T, ne pres intervali kohor nënjësitë M, gjatësi t, dhe përafrimin e lëvizjes Broëniane mbi intervalin e dt nganjë variabël me shpërndarje normale 0 dhe variancë t . Kjo çon në një rrugëmostër
S(k t) = S(0) exp

për çdo k midis 1 dhe M. Secili i është barazim nga një shpërndarje normalestandarde.Le të supozojmë se një derivat H paguan vlerën mesatare të S midis 0 dhe Tpastaj një rrugë mostër bën pjes { 1.... M } dheH( ) = .
Në të marrim vlerën Monte-Carlo të këtij derivativi duke gjeneruar N shumë evariablave normale M, duke krijuar shtigje mostër N dhe kështu vlerat N e H,dhe pastaj duke marrë mesataren. Zakonisht derivati do të varet nga dy apo mëshumë (korrelime) themelore. Metoda këtu mund të zgjatet për të gjeneruarshtigjet mostër të disa variablave, ku variablat normale në ndërtimin e shtigjevemostër janë në korrelacion në mënyrë të përshtatshme.Ajo vijon nga teorema qendrore e limitit që katërfishon numrin e rrugëve tëmostrës, përafërsisht gjysmave gabimin në çmim stimulues (dmth gabim kaqëllim )konvergjon në   kuptimin e devijimit standard tëzgjidhjes). Në praktikë metodat Monte Carlo janë përdorur për derivate e stilit



europian që përfshijnë të paktën tri variablat (më shumë metoda direktepërfshijnë integrimin numerike zakonisht mund të përdoret për ato problememe vetëm një ose dy underlyings.
Shembull i thjeshtë i një simulimi

Jemi duke marrë parasysh blerjen e një aksioni të një kompanieÇmimi i të cilës aktualisht është s = 11.50$. Nqs blerjet e kompanisë shkojnëmirë, mendohet që ky të shkojë S1= 14.00$. Kompania ka dëshirë të përdori 3alternativa oferta cash: 12.00$, 13.00$, 14.00$ për cdo njësi të shitjes. Nga ana ekompanisë duam që risku të jetë minimal. Në kosto përfshihen humbjet dhepagesat që bëhen për kompaninë.(Në fund të secilës strategji do të jetë një Payoff.)Do të ndërtojmë një tabelë ku të dhënat i kemi të gatshme nga eksperienca ekompanisë.Strategjia 1 2 312 3 2 -213 1 -4 414 0 -5 5
Strategjia e pay off e konkurentit është:Strategjia 1 2 312 -1 -2 313 0 4 -614 0 5 -5
Për shembull: alternativa që ka çmimin 13$ ka humbje n ka humbje nëstrategjinë e dytë me -4$ për njësi.Megjithatë nuk është gjithmonë i vërtetë rasti se humbja jonë është e njëjtë mefitimin e konkurentet. Një lojë është quajtur një lojë me shumë zero dhe këtojanë shumë më të lehtë për tu analizuar nga ana analitike.Do të ndërtojmë dy matrica: A- e strategjisë dhe B – e pay off ose matrica efitimit të konkurentit.



A = B =
Ku i= indeksi i strategjisë, dhe j= alternativa.Për secilën nga matricat A dhe B do të ndërtojmë nga një matricë të re p dhe q,ku :
A p = B p =
Ku = probabilitetin e kalimit 1 2, = 23, 32, e njëjta gjë dhe për q.Në mënyrë të përmbledhur pay off ka një vlerë totale që paraqitet me njëformulë matematike në formë:Pay off =Kjo mund të mendohet si kthimi mesatar i firmës tuaj në afat të gjatë në qoftë sekjo lojë përsëritet shumë herë, edhe pse në botën e vërtetë, loja është luajturvetëm një herë.Nëse vektor q është i njohur për ne, atëherë do të zgjidhnim në mënyrë të qartëpi = 1 për rreshtin “i” i cili i korrespondon komponentit maksimale Aq pasi kjomaksimizon fitim ton. Në mënyrë të ngjashme në qoftë se konkurrenti jon njihtevektorin p, ata do të zgjedhin qj = 1për kolonën j e cila i korrespondon  komponentit maksimal e Pt B. Në qoftësekjo lojë do të përsëritet disa herë ne do të mundohemi të  ecim në gjurmët efrekuencës së kundërshtarit Megjithatë çdo lojtar merr informacion në lidhjeme kundërshtarin e e vet në lidhje me lëvizjen, dhe kjo do të duket të jetë njëqasje e arsyeshme për ndërtimin e një modeli simulimi për këtë lojë.Kjo do të thotë se ne mund të përsëritim disa herë këtë shumë dhe mund tëfillojmë një simulim në matlab për të marë përgjigjen e duhur.For i=1,.....n   sim[m,s] = max (A*q)[m,t] = max (B,p)P(s) = p(s) + 1 p=p/sum(p)Q(t) = q(t) + 1 q=q/sum (q)



N=50.000 simulime[p,q] = non zero sum(A,B,50.000)P(2/3, 0, 1/3)q(0, ½, ½)nga tabela dhe probabilietet e kalimit kompjuteri tregon se duhet zgjedhuralternativa me 12$ me p=2/3 në mënyrë që të max pay off, përvec kësaj kemidhe alternativën 12$ me p=1/3.
Metoda bazë Monte Carlo

Në qoftesë kemi një opsion blerjeje europiane me 22$ dhe me një funksion payoff : v(s) = (st -22)+ . Supozojmë se % fillestare është 0% dhe st mund të marrëgjatë kësaj periudhe vetëm 5 vlerat e mëposhtme së bashku me riskun neutralQ. Ky risk jepet në formën e probabilitetit Q[st = s].Ndërtojmë tabelën:S 20 21 22 23 24Q[st = s] 1/16 4/16 6/16 4/16 1/16
Në këtë rast mund të përcaktojmë E (v (st)) të pay off(20-22=- 2(negative, nuk e marrim)EQ (v(st)) = EQ [(st – 22)+] = (23 -22) * 4/16 + (24 – 22) * 1/16 = 4/16 + 2/16 =6/16 = 3/8Një zghedhje alternative në këtë rast do të ishte duke marrë një numër prej1000 vlerash të cilat janë të pavarura në lidhje me shpërndarjen probabilitare Qsi psh:-St = 22, 20, 23, 21, 22, 23, 20, 24,…(të pavarura), atëherë për të gjetur një vlerëreferuese ghejmë një mesatare të pay off.= 1/1000 [(22 -22)+ + (20 – 22)+ + (23 – 22)+ + …..]  = 1/1000 [0 + 0 + 1 +…]



Krahasimi i kësaj mesatareje bëhet nga vlera e vërtetë që bëhet tek E (v(st))# Eështë mesatare jo e drejtpërdrejtë, por në bazë të shumës probabilitarePra, këto simulime mund të përdoren për një numër të madh të dhënash dhenuk ka nevojë për simulim si në rastin e mësipërm me 5 të dhëna.Në qoftë se marrim një numër me 15 të dhëna, duke i grupuar me rradhë st nëbazë të dendurisë së tyre , atëherë mund të zbatojmë si më sipër krahasimin e~ EQ (v(st))Atëherë burimi i parë për një simulim janë pikërisht këto denduri të paraqitura.st 20 21 22 23 24Denduria 0 4 6 4 1
Rasti më i mirë i simulimit janë numrat e plotë (integer). Për ti dhënë përgjigjerasteve kur numrat nuk janë të plotë, hyjnë pseudo numrat.Pseudo numër quhet mbetja që del nga pjestimi I numrit a:m të dy intiger qëshënohet a(mod m) = t, ku  0 < t < m-1Psh. Sa është 7(mod 3) = 1, sepse 7 = 2*3 + 1
Shembull kompjuterikÇfarë ndodh kur hyjmë në =RAND() në një qelizë?
Kur hyjmë në formulën =RAND() në një qelizë, marrim një numër që është po aqi mundshëm të për të marrë vlera në mes 0 dhe 1. Kështu rreth 25% të kohës  ,marrim një numër më pak ose të barabartë me .25; rreth 10% të kohës duhet tëmarrim një numër që është të paktën .90, dhe kështu me radhë. Shohim mëposht se si funksionon një RAND().Shënim kur hapim failin: file RandDemo.xls,Funksioni RAND gjithmonë kryen rillogaritjen e numrit kur informacioni i riështë future në spreadsheet.



I kopjuar kopjuar nga C3 qelizë për C4: C402 formula = RAND (). I quajtur varg eC3: C402 dhënavePastaj, në kolonën F,kemi shënuar mesataren e 400 numrave të rastit(F2celular) dhe më pas përdoret funksioni COUNTIF për të përcaktuar fraksionetqë janë në mes të 0 dhe .25, .25 - .50, 50 dhe .75 dhe .75 dhe 1.

Kur shtypim butonin F9,numrat e rastit, rillogariten. Vëm re se mesatarja e 400numrave është gjithmon pranë .5 dhe se rreth 25% e rezultateve janë në cdointerval të .25. Këto rezultate janë në përputhje me përkufizimin e një numri tërastit. Gjithashtu vëm re se vlera e gjeneruar nga RAND në qeliza të ndryshmeështë e pavarur. Për shembull, në qoftëse numri I rastit I gjeneruar në qelizënC3 është një numër I madh (të themi 99), kjo nuk na tregon asgjë për vlerat etjera të rastit të krijuara.Si mund të simulojmë vlerat e një ndryshore rasti diskret?Supozojmë se kërkesa për një product udhehiqet nga variablat diskret të rastittë mëposhtëmProbabiliteti Kërkesa0.10 10,0000.35 20,0000.3 40,0000.25 60,000



Pyetja është si mund të përdorim simulimin për kërkesën e produktit përshumë herë? Qellimi është që të lidhim cdo vlerë të mundshëme të funksionitRAND me një kërkesë të mundshme për produktin. Detyra e mëposhtmesiguron që një kërkesë e 10,000 do të ndodhë 10% të kohës dhe kështu meradhe.
Kërkesa Random Number Assigned10,000 Më pak se .1020,000 Më e madhe ose e barabartë me .10, dhe më pak se .4540,000 Më e madhe ose e barabartë me .45, dhe më pak se.75.60,000 Më e madhe ose e barabartë me.75.

Discretesim.xlsSimulimi i ndryshoreve diskrete të rastitÇelësi i simulimit tonë është që të përdorin një numër të rastit që të kyç njëlookup nga varg Tabela F2: G5 (quajtur lookup). Numrat rastit të barabartë me0 dhe më pak se .10 do të japë një kërkesë prej 10.000; numrat e rastit më tëmadhe se ose e barabartë me .10 dhe më pak se .45 do të japë një kërkesë e20,000; numrat e rastit më të madhe se ose e barabartë me .45 dhe më pak se75 do të japë një kërkesë prej 40.000; dhe numrat e rastit më të madhe se ose ebarabartë me 75 do të japë një kërkesë prej 60.000. Janë gjeneruar 400 numratë rastit duke kopjuar nga C3 për C4: C402 formula RAND (). Pastaj kemigjeneruar 400 gjyqe apo përsëritjeve të kërkesës së produktit duke kopjuar ngaB3 në B4: B402 e VLOOKUP formulë (C3, Lookup, 2). Kjo formulë siguron që çdonumër të rastit më pak se .10 gjeneron një kërkesë prej 10.000; çdo numër tërastit midis .10 dhe .45 gjeneron një kërkesë prej 20.000, dhe kështu me radhë.



Në vargun F8: F11, kemi përdorur funksionin COUNTIF për të përcaktuar pjesë400 iterations tona duke sjellë çdo kërkesë. Vëm re se sa herë që ne shtypim F9për rillogaritjen e numra të rastit, probabilitetet simuluara janë afërprobabiliteteve tona të supozuara të kërkesës.Sa karta duhet të vendosë të prodhojë një kompani me karta urimi për festën e8 Marsit?Simulimi Monte Carlo mund të përdoret si një mjet për të ndihmuar bizneset tëmarrin vendime më të mira. Supozojmë se kërkesa për kartën e ditës së nënëskontrrollohet nga variablat diskret:
Kërkesa Probabiliteti10,000 .1020,000 .3540,000 .360,000 .25
Karta përshëndetëse shitet $ 4.00, dhe kostoja e ndryshueshme për prodhimin eçdo karte është $ 1,50. Kartat e mbetura duhet të shkatërrohen me një kostoprej $ 0,20 për kartë. Sa karta duhet të shtypen? Në thelb, ne simulojnë çdo sasitë mundshme të prodhimit (10.000, 20.000, 40.000 ose 60.000) shumë herë (tëthemi, 1000 simulime). Pastaj do të përcaktojmë se cila mënyrë jep sasinëmaksimale të fitimit mesatarë mbi 1000 simulime. Në figurën e mëposhtmekemi caktuar emrat në varg në qelizat B1: B11 të qelizave C1: C11. Kemi caktuarnë vargun G3: H6 emrin lookup. Çmimet e shitjes dhe parametrat e kostove tonajanë shënuar në qelizën C4:C6.

fig  Karta përshëndëtëse për festën e nënave.



Pastaj shtojmë një sasi të prodhimit provë (40,000 në këtë shembull) në qelizënC1. Pastaj krijojmë një numër të rastit në qelizën C2 me formulën = RAND ().Siç është përshkruar më parë, ne simulojmë kërkesën për karta përshëndetësenë qelizën C3 me formulë VLOOKUP(rand, lookup, 2). Numri i njësive të shituraështë më i vogli i sasive tona të prodhimit dhe kërkesës. Në qelizën C8,llogarisim të ardhurat tona me formulën MIN (prodhuar, kërkesa) * çmimi përnjësi. Në qelizën C9, është llogaritur kostoja totale e prodhimit me formulënprodhuar * kosto_e_prodhimit/njësi( unit_prod_cost).Nëse ne prodhojmë më shumë karta se sa janë kërkuar, numri i njësive tëmbetura është i barabartë me kërkesën minus prodhimin; përndryshe nuk kaasnjë njësi të mbetur. Ne do të llogarisim koston tonë për nxjerrjen jashtëpërdorimit në qelizën C10 me formulën unit_disp_cost * IF(prodhuar> kërkesa,të prodhuara-kërkesa, 0). Së fundimi, në qelizën C11, ne llogarisim fitimin tonësi revenue-total_var_cost-total_disposing_cost.Ne do të donim një mënyrë efikase për të shtypur F9 shumë herë (le të themi1,000 herë) për çdo sasi të prodhimit dhe të shënojmë fitimin tonë të pritur përçdo sasi të prodhimit. Kjo situatë është e tillë që një tabelë e të dhënave me dykalime vjen për rezultatin tonë. Tabela e të dhënave e përdorur në këtëshembull është treguar në figurën e mëposhtme.

Në vargun e qelizave A16: A1015, kemi futur numrat 1-1000 (korresponduespër 1000 provat tona). Një mënyrë e lehtë për të krijuar këto vlera është që tëfusim  një 1 në qelizën A16, selektojmë qelizën, dhe pastaj, në menynë Edit,



klikojmë Fill Seria. Në kutinë e dialogut Seria, e treguar në figurën emëposhtme, fusim një vlerë 1 dhe heqim në të njëjtën kohë dhe një vlerë 1000.Nën Seria in, klikojmë Columns, dhe pastaj klikojmë OK. Numrat 1 deri 1000do të futen automatikisht në kolonën A,duke filluar në qelizën A16.

Pastaj do të shtojmë sasitë tona të mundshme (10,000,20,000,40,000,60,000)në qelizën B15:E15. Ne duam të llogarisim përfitimin tonë për cdo numërprovë(nga1 deri në 1000) dhe secilën sasi prodhimi. Ne i referohemi formulëspër përfitimin(llogaritur në qelizën C11) në qelizën e sipërme majtas të tabelëstonë të të dhënave(A15) duke futur =C11.Tashmë jemi gati të kalojmë Excel-in në simulim 1,000 klikime në varësi tësecilës sasi prodhimi. Selektojme tabelën (A15:E1014),pastaj klikojmë Tablenë menynë Data. Për të krijuar një tabelë me dy forma të dhënash, neselektojmë çdo qelizë (ne zgjedhim qelizën I14) si qelizën e kolonës hyrëse dhezgjedhim sasinë tonë të prodhimit (qeliza C1) si qelizën e rreshtit hyrës. Kurklikojmë OK, Excel simlon 1,000 vlera për secilën sasi të urdhëruar.Prodhimi i40,000 kartave gjithmone jep përfitimin më të madh, ndaj duhet të jetë zgjedhjae duhur për kompaninë.
Përfundime

Problemet makroekonomike janë thelbi i vendimmarrjes, ndaj ne duhet tëarrijmë në parashikimin sa më të mirë të tyre, në mënyrë të tillë që tëmaksimizojmë fitimet. Modelet matematikore janë modelet më të preferuara,edhe pse në to ekzistojnë gabime të cilat vijnë nga variablat ekzogjen, pra janëtë pashmangshëm.Vlerësimi i parashikimit bazuar në kriterin statistikor është që gabimi iparashikimit të jetë me mesatare zero dhe devijim standard minimal.



Kohët e fundit ekonometria po prezanton mjaft metoda analitike, empirike dhenumerike për të vlerësuar gabimet në parashikim.Simulimi Monte Carlo mat pasigurinë.Metoda Monte Carlo përdoret nga analistët financiar të cilët ndërtojnë modelestokastike që janë shumë më efikaste se modelet tradicionale statike dhedinamike.Qëllimi i këtij artikulli është që me anë të modeleve matematike të arrijmë nëparashikime sa më të mira, sa më pranë realitetit, pra përputhja e vlerës teorikeme atë praktike. Kohët e fundit metodat e matematikës- financiare po luajnë njërolë vendimmarrës në sektorin financiarë dhe jo vetëm.
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Abstract: The present study was first introduced in the form of an oralpresentation at the BASEES/ICCEES European Congress 'Europe: Crisis andRenewal', 5-8 April 2013, held at Fitzwilliam College and Churchill College,University of Cambridge, United Kingdom. As a close collaborator of a numberof international entities observing the political events in Albania, the authorcame across two types of nationalism that differed significantly in subjectivecomplexity: platonic patriotism and aggressive nationalism.  The paper seeks toidentify the type of nationalism displayed by the common people as distinctfrom the nationalistic attitude that is evident in Albania's political elite.  Whileboth groups agree on the aspirations of a 'Greater' or 'Ethnic' Albania, the studyshows that Albanian citizens have mostly historical and cultural motives forsaying 'yes' to a possible unification, but are remarkably against starting adiplomatic conflict with the neighbouring countries over Greater Albania andshow no intent to support initiatives for territorial expansion called for bypolitical groups and individuals. Instead, the nationalism of Albanian peopleappears to be the nationalism of an ideal, belonging more to the category ofplatonic patriotism, which amounts to a collective feeling of ethnic belongingrather than direct and concrete political action.
Keywords: nationalism, national identity, ethnic identity, Greater Albania.

Abstract: Ky studim u prezantua për herë të parë në formë referati nëKongresin Europian të organizuar nga BASEES dhe ICEES me titull EuropeanCongress 'Europe: Crisis and Renewal', 5-8 Prill 2013, i mbajtur në FitzwilliamCollege dhe Churchill College, University of Cambridge, United Kingdom. Sibashkëpunëtore me një sërë entitetesh ndërkombëtare të cilët vëzhgoninzhvillimet politike në Shqipëri, autorja ka pasur rastin të dallojë dy llojenacionalizmi, të cilët kanë ndryshime thelbësore në kompleksitetin e tyre tëbrendshëm: atdhedashuria (ose patriotizmi platonik) dhe nacionalizmi (osepatriotizmi agresiv). Ky studim synon të përvijëzojë llojin e nacionalizmit tëshfaqur nga individët si të dallueshëm nga qëndrimi nacionalist i shfaqur ngaelemente të politikës shqiptare. Një tjetër çështje e eksploruar në këtë studimështë qëndrimi popullor ndaj konceptit të Shqipërisë ‘së Madhe’, apo ‘Etnike’.Nga anketimet rezulton se shqiptarët kanë kryesisht motive historike dhekulturore për të cilat ata i përgjigjen ‘po’ një unifikimi të mundshëm, por, nëkontrast me këtë, ata shprehin një refuzim të fortë ndaj krijimit të një konflikti



diplomatik me vendet fqinje për hir të konceptit të Shqipërisë së Madhe, si dhenuk shfaqin synime për të mbështetur iniciativa të ndërmarra nga grupimepolitike për zgjerim territorial të Shqipërisë.  Nacionalizmi i popullit shqiptarrezulton të jetë i tipit idealist, më mirë i kategorizuar si patriotizëm platonik, icili maksimizohet në një ndjenjë kolektive të një përkatësie etnike dhe nuk iafrohet pragut të aksioneve konkrete politike.
Fjalë kyç: nacionalizëm, idenditet kombëtar, identitet etnik, Shqipëri e Madhe

IntroductionThere is nothing like a family photo to get people to bring out stories of the pastthat may explain attitudes of the present while sitting around and talking aboutthe moment immortalized in the snapshot.  Albania and Kosovo had a veryintense ‘family moment’ starting in January 1999 when the forces FRY andSerbia, acting at the direction of Slobodan Milosevic and others carried out theforced deportation of approximately 740,000 Kosovo Albanian civilians in allareas of Kosovo (War Crimes Indictment against Milosevic and others, 1999).The Kosovar families fled en masse to the neighboring countries of Albania,Montenegro and Macedonia.  Among those three destinations Albania was theone hosting the largest number of refugees (UNHCR, 1999).  The only openpoint on the border between Kosovo and Albania was a village of Kukes districtin Northeast Albania.  This area, including Kukes town, became a large entrypoint for refugees and served as a base of relief operations by severalinternational organizations (Perea, 1999).For this reason, the first interviews took place in Kukes district and thesurrounding villages on both sides of the border with people over 40 years ofage who had either survived the war, or contributed to it.  Meanwhile, otherinterviews were conducted in central and south of Albania with people whohad hosted Kosovo families during the exodus.  It should be noted that, whenthe Albanian families promptly volunteered to host the Kosovo refugees, thecountry was still raw from the 1997 civil war that took 2,000 lives and cost twothirds of Albanian citizens to lose their houses and all their savings to Ponzischemes.  Nevertheless, in the same way they sheltered the Jewish people, theAlbanians acted on one of the fundamental core values that defines theirculture, i.e. the duty of hospitality. The first part of the interview focused 1999exodus to Albania, while the second part involved detailed questions about theparticipants’ attitudes toward the idea of Albania-Kosovo unification.Afterwards, a questionnaire was distributed electronically to members of theintelligentsia belonging to the 18-40 age group entirely focused on the idea ofGreater Albania.  The questionnaire included 27 specific questions as well asroom for further comments from survey participants.The paper will trace the roots of patriotism by investigating the nationformation process and the foundations of the norms and values governing theAlbanian society, which will bring us to understanding the kind of mindsetpeople have when they answer ‘Yes’ to survey questions that ask whether theyagree with the creation of Greater Albania.  The discussion focuses exclusivelyon the perceptions and attitudes of modern Albanians living inside theAlbanian state, although, in order to provide sufficient context, the paper also



contains a few observations about attitudes in Kosovo regarding their ownnational identity.The revival of ethnic identity happened after the Albanian majority in Kosovodeclared independence from Serbia.  Kosovo’s independence also sparked thenow widely spread notion that Albanian-speaking regions belong together andshould unite to create a 'greater' or 'natural' Albania.  One of the mostimportant incentives for the rise of patriotic feelings has been a keen interestshown in the past decade by the telecommunication and publishing businesses.Companies that produce consumer technology—especially those in thestreaming media business involving broadcast and cable television, radio, andnewspaper publishing—viewed nationalism as an opportunity to increase theirprospects by expanding the target market for their product in all the Albanian-speaking regions, including the diaspora.  This initially harmless idea, mostlydriven by a "why not?" attitude rather than based on actual arguments, turnedinto 'the issue of Greater Albania', a regional concern of instability in theBalkans due to a sudden shift that happened while the survey was being carriedout for this study.  As history bears witness, feelings of nationalism can easilytip the balance from being a unifying force to being a dangerous destabilizingfactor in the whole region (Korossy 2007, Moore 2001).  The turn of events didnot happen gradually at all—rather, it materialized unexpectedly the momentin which the innocuous, platonic patriotism turned into an antagonistic, chancypolitical nationalism.  On 29 November 2012, during the festivities marking 100years of Albania's independence, the Albanian prime minister started anaggressive nationalist rhetoric that caused surprise and confusion amongAlbanians and internationals alike.  Before this event, the hope for unificationwas still considered simply as an inclination of communities that perceivethemselves as one cultural group to identify with each other.The question presents itself of whether this sense of national pride, which isrooted in elemental, self-identified traits of the Albanian character, trulyreflects the nationalistic aspirations that other nations perceive as fanatic andextreme.  Throughout Albanian history, members of the political class have longutilized the aspiration for unity as an instrument for coercion and theconsolidation of power.  This result proved easy to achieve as the Albanianpeople are often characterized as a collectivist and family-orientated society.This naturally moderate and accepting temperament unfortunately left thegreater population vulnerable to manipulations.
The Roots of Ethnic IdentityThe concept of greater Albania—also called ‘Ethnic Albania’ and ‘NaturalAlbania’—is an irredentist doctrine which claims the unification of territoriesthat are ethnically, linguistically, and historically related to Albania but arepresently subject to the governments of neighboring countries. The areas beingclaimed as ‘Albanian lands’ include the entire state of Kosovo, the PreševoValley belonging to Serbia, the southern Regions of Montenegro, the westernpart of the Republic of Macedonia, and the northwestern regions of Greece,referred to as Chameria.Originally, the idea of unifying all the territories inhabited by Albanian-speaking people was conceived and achieved by George Kastrioti Skanderbeg,



who, starting in 1443 with an army of volunteer warriors, kept away theOttoman Empire forces for almost 30 years.  The Albanian prince succeeded inbringing together and in keeping united the Albanian tribes of Epirus, Albania,and a Slavic tribe from Montenegro, despite their differences in individualinterests and their cultural divergences.  He consolidated a platform for theunification of the self-determining Albanian tribes based on the common causeof the fight for independence and on the code of honor that was alreadyestablished as a law system observed by all the tribes. He founded anorganization called the League of Lezha (2 March 1444 – ca. 1450), an allianceof Albanian principalities that is regarded as the first unified Albanian nation.The unification was a confederation where every participant principality wasable to preserve its own sovereignty within their people and over theirproperty.  The symbolism on the Kastroti family’s coat of arms, which becamethe Albanian national flag —a double-headed eagle on a scarlet red field— haslong been interpreted as the embodiment of a message of unity, equality, andself-reliance.  This is made plausible especially when viewed in connection tothe fact that, as a skillful political leader, Skanderbeg relied a lot on pre-existingsocial institutions in order to create social cohesion among his people.  Thetwo-headed eagle, although it was a common symbol in heraldry, received aspecific meaning when transplanted into the Albanian historical context,symbolizing the birth of a nation.Skanderbeg became the founding father to the Albanian newborn nation andthe epitome of Albanian nationalism and unification.  Educated at the Turkishmilitary school at Edirne (Adrianople), later earning the rank of Bey in thecourt of Murad II, and eventually promoted to general in the Turkish army,Skanderbeg was an erudite and well-spoken leader.  He was fluent in severallanguages, among which Greek, Arabic, Italian, Bulgarian, and Serbo-Croatian.His studies had most assuredly given him access to rhetoric, literature, andundoubtedly to the teachings of Greek philosophers, such as Aristotle, whotaught Alexander the Great his doctrines of Morals and of Politics.  As the storygoes, in one of his speeches, Skanderbeg used Aesop’s fable “The Bundle ofSticks” (Winter, 1919)—teaching that a single twig breaks easily but a bundleof twigs tied together is strong—so as to illustrate the importance of unity andcooperation to proud, individualistic Albanian princes.Skanderbeg returned to his homeland to separated principalities that wereengaged in disputes among themselves and managed to unite them into what isconsidered as the first form of the Albanian state.  He relied on traditionalbonding mechanisms, namely marriage, godparenthood, and bloodbrotherhood,aimed at extending family ties in order to build strategic alliances between thetribes.  Marriages were arranged strategically in order to appease strifebetween contending leaders.  Godparenthood, which included the ceremoniesof a child’s first haircut and baptism, was used to reconcile feuding families.Brotherhood, performed in a sacred ceremony with the participation of theentire local community because of the tremendous significance of the event,was used to strengthen ties and perpetuate alliances between leaders.  Thetradition of blood-brotherhood consisted in a friendship covenant, usuallybetween men, which allowed the involved parties to consider each other asbrothers and had the entire community regard them as if they had been relatedby birth (Khanam 2005).  According to the traditional law of that time, oncethey had drank from the ceremonial cup of wine, the two brothers were “as



one”, or “one blood”, which means they were family to each other.  Each had totake care of their respective families, but when in need, the covenant partnerswould respond to each other as a brother would.  This is remindful ofAristotle’s definition of friendship as “a single soul dwelling in two bodies”.Connecting Skanderbeg’s extensive mastery of the knowledge of that time tothe traditions he found among his native people, it is reasonable to assume thatthe two-headed eagle on a bold red background probably also representednonetheless than unification under these covenants which turned friendshipinto family ties and weaved a nation.
The Foundation of Values: One Blood, One Language, One NationA core value of the Albanian society is that family is sacred.  Therefore, ifSkanderbeg could bring these tribes to connect with one another with familialties through traditional covenantal institutions, success would then be but amathematical calculation.  In fact, he did succeed in compacting the people. Thenewly established and well-bonded nation survived for almost five othercenturies under Ottoman domination before the proclamation of Albania’sindependence in 1912.  Skanderbeg’s motto “One blood, one language, onenation” survived the centuries and is still a core value in the modern Albaniansociety.By emphasizing the need for unity as one nation, Skanderbeg managed to bringtogether the Albanian princes, succeeded in cultivating a new sense of ethnicbelonging and inculcated a new spirit of national identity that extended beyondthe limits of one’s family and tribe, thus creating the first unified form ofAlbanian nationalism.  This type of newly-formed nationalism was framed byfour cornerstones: a self-sacrificing dedication to the fatherland, a relentlessrepudiation of invasion, a deep loyalty to one’s family, and a sacred duty ofhospitality, all tied together by an unbending moral code. These fourcornerstones laid out the foundation to the cultural norms and values that stillprovide, in a considerable measure, the basis to the national values of theAlbanian modern society.After the death of Skanderbeg (1468), Albania succumbed once more toTurkish domination.  After 410 years, the same principles of national patriotismformed the grounds for a 19th century organization called The League for theDefense of the Rights of the Albanian Nation, otherwise known as The League ofPrizren (1878), whose aim was to create an autonomous administrative unitwithin the Ottoman Empire. The League created a political platform based onfive objectives to defend the Albanian-speaking territories from claims made bySerbia, Montenegro and Greece, to create a vilajet under the jurisdiction of theOttoman Empire, to create a military service responsible for the protection ofvilajet, to develop a system of education that would operate within theAlbanian language using Latin alphabet and to be able to manage the vilajet’sfinances. Although their intentions were not fulfilled as expected, the league didsucceed in sparkling a nation-wide movement that revived the awareness ofthe Albanian people to their ethnic belonging and awakened the spirit ofnationalism. During World War II, in 1941, Albania became the ItalianProtectorate of Albania, which achieved the unification of Albanian lands under



a quisling government (Zolo 2002). After World War II, the anti-Germancoalition returned Albanian borders to the pre-war status.
The Communist NationalismBy the end of the 1990’s, with the collapse of the Union of Soviet SocialistRepublics (USSR) and the totalitarian systems in Central and Eastern Europecountries, Albania was facing a sweeping wave of universal and radicaltransformation that greatly affected the nation’s identity.  Although the way inwhich the Albanian people perceived themselves, the way they perceived othernations, and the way they viewed their new government became to a greatextent different in comparison to what it was during communism, a number ofdeep underlying emotions that usually affect collective decisions still reflectedthe traits of a people that had been kept for too long in isolation and undersubmission.  Sentiments such as the sense of allegiance to leaders and the dutyof love to the country inherited from the communist past had amalgamated tobring forth an attitude of unconditional loyalism that seems to have beenembedded in the collective identity of the nation and was affecting even areasof interest that were naturally personal and private, such as political decisionsand national loyalties.  Astute politicians usually know how to identifyvulnerable points in the cultural fabric of a nation and they also know how tomake efficient use of those weak points.This totalitarian background of Albanians living in Albania has had an amountof influence in shaping their present attitudes and character.  This type ofinfluence somewhat differs from the kind of influence other groupings, such asKosovo Albanians, have had in their nation’s history.  In contrast to Kosovo’shistory that produced the resisting, rebellious, long-suffering and stubbornnature of Kosovars, a struggle that basically proved to be the principal reasonfor their survival, Albania’s history tempered the character of the its citizens tocreate a malleable nation of “good citizens”, susceptible to being led into anystruggle, non-struggle, or entanglement, whether manufactured or not, evenwhen this disadvantages them repeatedly.New York University professor of Albanian origin Shenasi Rama, in his book“Tales of Albanian Transition” (2012) analyzes Albania’s prolonged and bittertransition to democracy arguing that the path the Albanian society wouldfollow after the fall of Communism was to be necessarily determined by one ofthree predominant ideologies, namely Marxism, Liberalism, or Nationalism.Marxism, even in its toned-down, West European form was immediately ruledout and completely unacceptable due to the harsh and oppressive collectiveexperience of living under Enver Hoxha’s brutal totalitarian regime.  Secondly,any type of ideology or form of government based on specific models fromother countries was also unlikely to succeed, due to the complex socialcomposition of the Albanian society, the types of values that were predominantin the community, and the lack of a religious foundation on which to base thesociety’s ethical core.  Apparently, Nationalism was the one ideology that wouldsecure the government a nation of lifelong followers.  Thus, the Communistgovernment, in an attempt to create a unified body of people that would besingle-minded and able to devote themselves entirely to the government’scause and to the rebuilding of the nation, installed a long-running strategy of



forcing people to take job positions in locations that were very distant fromwhere their families lived, in order to decrease the people’s sense of belongingto their smaller communities or family groups.  During its nearly 50-year-oldruling, the Communist government achieved great success in blending togetherthe regional and cultural diversities into a unified nation and in imprinting anationalistic mindset in the culture.  However, a more personal sentiment grewalongside the sense of national identity as a form of a secret, underlyingcounter reaction to the forced family-splitting.  A much more intense sense offamily centeredness and a lifelong identification with the region, village, or cityof birth became even stronger than feelings of nationalism.  For fear ofpersecution, in public, people would strongly defend the idea of ‘no distinctionbased on region, clan, or idea’, but in reality, most of the decisions were madebased on family and friendship relations, thus creating a silently accepted formof two-facedness or double standard in the society, a phenomenon thatprovided the soil that keeps alive the seed of corruption in the modernAlbanian society.
The Modern DichotomyThe 20-plus-year wearying transition to an elusive democracy that remainsconstantly out of their reach after the almost 50-year-long rule of thecommunist regime have caused people to lose trust in the political class andcounter-react by increasing the gap between themselves and the ruling elite.According to a recent survey (European Social Survey) published by the OpenSociety Foundation for Albania in March 2013, 47,8% of Albanians do not feelclose to any of the political parties and 34% of them are not interested inpolitics (OSFA 2013).  In another recent poll published in February 2013 by theKult Foundation, 64% of the respondents to the survey wish Albania andKosovo would unite, but 57% of them think this is not possible (Kult 2013).The survey conducted for this study employed semi-structured interviews anda questionnaire. The results were consistent with the those of the previouslymentioned surveys.  Our findings show that the Albanians welcome aunification with Kosovo (67%), but they also understand very clearly that thepath of pursuing territorial unification, as offered by the political class, would(1) start a war that they are not willing to fight (only 4% of the respondentswould agree to starting a war), (2) end all their chances for EU integration and(3) turn the country back to isolation. Therefore, it can be assumed that twodifferent forms of nationalism have emerged in Albania: platonic nationalismand populist nationalism (Rama, 2012).  There are distinctions between theAlbanian people’s nationalism and the political elite’s nationalism just as thereare distinctions between the concepts of nation and state.According to a number of analysts, often-political interests do not servenational interests: nations are ethnic and cultural communities with concernsof peace, economy, and welfare, while states are political entities with concernsof power, wealth, and status.  This distinction is especially obvious whendealing with former communist countries in Eastern Europe and, specifically,with Albania.  In fact, the Albanians’ public trust in the political institutions isthe lowest in Europe (NDI, 2013).  Also, according to the European SocialSurvey preliminary findings (2013), Albania’s trust index averages 3.0 on a



scale from one to ten, which is the lowest score among the 28 countriessurveyed.  On the other end of the spectrum, of all countries surveyed,including EU member countries, Albania features the highest index of trust insupranational institutions, such as the European Parliament and the UnitedNations.  (ESS 2013).  A country whose people trust their politicians less thanany other country in Europe and relies on international organizations morethan any other nation in the continent could not create a wider gap betweenthemselves and the political elite that rules over them.Such extraordinary extremes call for a distinctly separate type of considerationwhen dealing with each of the two phenomena: (1) nationalism as defined bythe people’s feelings and attitude and (2) nationalism as defined by thegovernment’s political actions.  The Stanford Encyclopedia of Philosophydescribes these two aspects in detail.  On one side, type (1) nationalism standsfor “the attitude that the members of a nation have when they care about theirnational identity”; on the other side, type (2) nationalism stands for “theactions that the members of a nation take when seeking to achieve (or sustain)self-determination” (Miscevic 2010). Type (1) nationalism is seen as closelyrelated to the consciousness of belonging to a nation based on a common origin,a common language, and a common ethnicity or cultural tradition.  Althoughpride is often perceived as the result of personal or collective achievement, thekind of ethnic awareness inherent in type (1) nationalism is accompanied by asense of pride for being born in that specific ethnic legacy, despite it beinginvoluntary.  Type (2) nationalism raises concerns of whether the actions arepart of a self-determination agenda that seeks full unification of the two statesinto one government with complete control over the military, the finances, theinternal and external affairs.While type (1) nationalism, when moderate, is positive and constructive, in thatit creates cohesion and allows people to have an national identity, type (2)nationalism is unnecessary in today’s globalizing world and counter-productive,unless there is threat of invasion or annihilation from an outside force, like inKosovo’s case.  The trajectory of type (2) nationalism leads to creatingstrategies for invasion of power and territorial expansion by colonization ofoccupied lands, because it is guided by political ambitions.  On the other hand,when type (1) nationalism becomes excessive, it turns into ethnocentrism.Ethnocentric feelings of “caring about one’s national identity”, as mentionedearlier, degenerate into a fanatical sense of superiority and self-centerednessand bring into existence ideologies of one’s own ethnicity, nationality or racebeing better than everybody else’s.
Kosovo’s Local vs. Ethnic identityThe declaration of Kosovo’s independence, besides the concerns about thestability of the newborn state, has also raised a debate whether Kosovo will beidentified with its national identity, or with its local identity.  Some scholarsand writers believe that Kosovo, as part of the state creation reform, hasalready created its unique national identity that differs from other ethnicAlbanians living in other states (Murati, 2005), while others argue that thedifferences between the Albanian and the Kosovar culture are not distinctiveenough to allow the creation of a unique identity for Kosovo.  Kosovar historianMehmet Kraja, in his book “Identiteti Kosovar” [Alb. The Kosovar Identity]



(2011) analyzes Kosovo’s historic, ethnic and cultural identity and concludesthat the Kosovar identity is a solid local identity that does not stand inopposition to the Albanian national identity. He insists that “Kosovar identity isa local identity” as opposed to a national identity, because it lacks historical,political and cultural bases to be so (Kraja, 2011).   Scholar and writer MilazimKrasniqi thinks that there is no identity crisis in Kosovo. Instead, its ethnicidentity, its national identity and its cultural identity are nothing less thancomponents of a European identity in a geographical, historical and culturalviewpoint (Krasniqi, 2013).  Overall, scholars agree that in the postmodernperiod, Kosovo’s unique local identity will also be enriched with aspects of theindividual identity and group identity. In addition, they think that theseadditions will not cause the common denominator, the Albanian identity, tochange. Kosovo’s ethnic identity does not oppose its historical and geographicalidentities, nor does it harm Kosovo’s and Albania’s European aspirations.  Otheranalysts believe that the drive of the people toward EU integration will leave noroom for the seeking out of particular national identities.
Research MethodologyThis study was the result of a research project initiated by Ismail QemaliUniversity in Albania with the collaboration of the Peace Corps, a non-profitvolunteer organization run by the United States Government.  The Peace Corpsrepresentative was especially instrumental in arranging the round ofinterviews that took place in Kosovo and liaising directly with the respondentstherein through a local resident that acted as an intermediary.A total of 187 respondents participated in the survey, which consisted ininterviews and a questionnaire. Out of 187 participants, 90 in-depth semi-structured interviews were conducted with Albanian and Kosovar residentsduring the winter of 2012, of which 34 interviewees were Albanian citizensliving in the south west region of Albania, 30 interviewees were Albaniancitizens living in the north and the central region, and 26 interviewees wereKosovar citizens living in Gjakova and the surrounding villages.  Each of theinterviews lasted approximately 30 minutes.  All interviews were conductedface-to-face and were tape-recorded with the permission of the subjects.  Later,the responses were transcribed verbatim and the main ideas, examples anddetails were translated into English and subjected to thematic analysis.  Thefollowing criteria were used in the selection of participants: (1) the respondentmust be 40 years of age and older; (2) the respondent must have beenpersonally involved in the Kosovo armed conflict, either as a direct victim, awitness, or a helper; (3) the respondent must agree to be tape-recorded for theinterview and/or photographed for illustrative purposes.The significant turn of events during the course of the research demanded afurther In addition to the interviews; a 27-question survey was posted onlinevia Google Forms with a 32% response rate (97 returns). An introductory letterwas distributed by electronic mail to 300 potential respondents living inAlbania and abroad. The prospective survey participants were selected basedon the following criteria: (1) the participants are citizens of the Republic ofAlbania, (2) the participants are members of the intelligentsia, includingstudents or academics studying or teaching in universities abroad, (3) theparticipants belong to the 18-45 age group.



The methodological design for this study was qualitative, exploratory andinductive.  The researcher opted for the biographical interpretive researchmethods using oral history techniques, specifically in-depth interviews, as adata collection instrument.  Through a phenomenological approach, which aimsto understand a concept or situation based on the perceptions and accounts ofpersonal experience of the people who have lived through that particularsituation (Smith, 2008), the study attempts to reveal the attitude as well as thereasons for the attitude toward nationalism and the idea of Greater Albania.
FindingsThe attitudes toward nationalism and the idea of a Greater Albania wereexplored by analyzing the responses of adult Albanian ethnics (n=187) bymeans of interviews and a questionnaire. The interviews were conducted witholder adults aged 45-72 years (n=90), while the questionnaire wasadministered to middle-aged and young adults aged respectively 30-44 and 18-29 years (n=108).  The participants selected for the interviews were heads ofhouseholds living on the border between Kosovo and Albania who survived theKosovo war, as well as Albanian citizens living in the central and southernregions who contributed by hosting the Kosovo families that had fled ongoingfighting between the National Liberation Army and the Serbian forces duringthe 1999 Kosovo crisis, in which 1.4 million Kosovar Albanians were forced toabandon their homes, 500,000 were internally displaced, and 850,000 fled thecountry taking refuge in neighboring Albania (Waller, Drezov, and Gökay,2001).The results of the thematic analysis of the transcriptions revealed that theattitudes of the Albanian people are deeply grounded on fundamentaltraditional values, which were defined as the four cornerstones of the Albanianmoral code: a self-sacrificing dedication to the fatherland, a relentlessrepudiation of invasion, a deep loyalty to one’s family, and a sacred duty ofhospitality.



Table 1.  Age groups

Survey Questions Answers Responses
in %1. Do you think Albanians should unite? Yes 67No 33No opinion 02. Would you be willing to start a war againstthe countries that disagree with thecreation of the Greater Albania? Yes 4No 88No opinion 83. Do you think Greater Albania should haveone army? Yes 55No 41No opinion 44. Do you think Greater Albania should haveone government? Yes 48No 47No opinion 45. Do you think Greater Albania should have asingle currency? Yes 70No 28No opinion 26. If yes, which currency? ALL 37EUR 42USD 4No opinion 167. Will the European Union support a GreaterAlbania? Yes 29No 56No opinion 158. Will NATO support a Greater Albania? Yes 30No 49No opinion 219. Will the United States support a GreaterAlbania? Yes 47No 45No opinion 1810. Will the neighbouring countries (Greece,Italy, Macedonia) support a GreaterAlbania? Yes 2No 89No opinion 911. Do you see the integration of ethnicAlbanians from Kosovo into yourcommunity as beneficial? Yes 70No 24No opinion 612. Do you see the integration of ethnicAlbanians from Macedonia into yourcommunity as beneficial? Yes 60No 30No opinion 1013. Do you see the integration of ethnicAlbanians from Montenegro into yourcommunity as beneficial? Yes 60No 27No opinion 1314. Would you look favourably upon the idea ofethnic Albanians (including Albanians from Yes 58No 37



Kosovo, Montenegro, Macedonia, Chameria)having equal voting rights in Albania? No opinion 515. Would you look favourably upon the idea ofethnic Albanians having equal voting rightsin Kosovo? Yes 63No 33No opinion 416. Would you look favourably upon the idea ofethnic Albanians having equal voting rightsin Macedonia? Yes 56No 38No opinion 617. Would you be willing to serve as a guard ata potential military base along the newexpanded border? Yes 24No 59No opinion 18
In fact, the interview responses and the open-ended questions on thequestionnaire asking to elaborate the reasons why they think Albanians shouldunite, a vast majority of the participants responded:
● “Because we are one blood” (Skanderbeg’s motto)
● “Because we speak one language”
● “Because we pledge to one flag” (ethnicity)
● “Because we have family members living on the other side of theborder.” (Only residents of villages next to the borders.)Many respondents would repeat Skanderbeg’s motto like a refrain “Because weare one blood, one language, one nation, of course” as if that was an obviousreason that needed no further explanation.  On the other hand, people whodisagreed with the unification offered the following reasons:
● No hope for EU integration;
● No admission to the Western bloc would lock the country into anotherisolation, probably worse than the communist seal-off;
● A war would start with the neighboring countries and there is nowillingness to start a war
● A number of respondents said ‘no’ to unification while mentioningcounter-reaction against politicians’ populist nationalism as theirreason.

ConclusionsRecent events highlight the timeliness of this study, which provides anempirical check of the differences in nature between the people’s patriotismand the elite nationalism in Albania. The revival of platonic patriotism becametangible through the prompt and personal response of the Albanian populationto the Kosovo families exiled to Albania fleeing the war in 1999.  When the datagathering process was launched, the phenomenon under investigation was stillthe kind of platonic sense of national identity that made Albanians think ofthemselves as part of a cohesive whole.  The brotherly allegiance betweenKosovo and Albania was uplifting for Albanian nationals and welcomed by theinternationals, because it was a unifying force between two countries that were



cheering each other on along the way to European integration, and therefore itwas acting as a stabilizer in the region.  All of that changed when the Albanianprime minister surprised both Albanians and internationals with hisnationalistic remarks which raised a serious threat for a major diplomatic crisisin the region.The study showed that the distinction between the degree of interest shown bytwo of the principal agents in the quest for ethnic unification—on the one hand,the Albanian political parties and, on the other hand, the Albanian citizens—is asharp one.  Even though political parties claim to represent their respectiveportions of the Albanian population, the evidence from this survey and othersurveys conducted recently by reputable international bodies shows that amajority of Albanians prefer to live at peace with their neighbors and areunwilling to follow their political leaders in a war to create a Greater Albania.Therefore, Albanian people’s patriotic feelings can be categorized as a platonictype of patriotism, in contrast to the dangerous, unstable nationalistic type. Thesurvey shows that this attitude stems from the four core values of the Albaniansociety, namely dedication to the fatherland, loyalty to one’s family, repudiationof invasion, and the duty of hospitality. It is, therefore, safe to conclude thatsuch feelings do not lead to starting a war in order to invade territories thatbelong to the neighboring states, as some may suggest.  As history testifies,from the beginning of its journey as a nation, the Albanians have suffered manyinvasions, but they never initiated any wars with the purpose of invadinganother country.In addition, it must be stated that this platonic type of patriotism the Albanianpeople demonstrates is very far from the aggressive nationalism of someAlbanian politicians, who have tried to capitalize on this feeling for politicalgain. The fact that, among all participants surveyed in a European context, theAlbanians are the only nation that would highly prefer to move permanently toanother country if given the opportunity (Gallup Balkan Monitor 2010) showsthat there is no feeling of ethnic superiority to other nations. Such a conclusionis additionally supported by the amount of trust Albanians put onsupranational institutions (European Social Survey 2013), again featuring aconsiderably high index and the highest index among other countries in Europe.Secondly, Albanians have no inclination to fanaticism of any kind.  While manyethnic wars are founded on and fueled by religious extremism, Albania has oneof the highest indexes of religious tolerance, which has often attracted publicacclaim.  For instance, as Stephen Schwartz states in an article with title “HowAlbania's Religious Mix Offers an Example for the Rest of the World” publishedon Huffington Post:  “For their example of cooperation between believers indifferent faiths, and people of no religious affiliation, they deserve thecongratulations of the world in the 100th year of their independence” (TheHuffington Post, 2012).  Thirdly, the survey conducted for this study showedthat 88% of Albanians say ‘no’ to the war for ethnic unification, 4% say ‘yes’and 8% have no opinion.  Included in the majority of those who would not starta war against the neighbors are people living on the border, who have alreadylost family members during the Kosovo war.  Lastly, Ahtisaari’s ComprehensiveProposal for the Kosovo Status Settlement, which has been incorporated intoKosovo’s constitution, will not allow the newborn state to join another countryor part of another country, which means, constitutionally, it is impossible forKosovo to merge its territories with Albania.
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AbstractIn connection with reality and the general perception the Ethno-linguisticphenomena between proverbs in English, Albanian and Greek, givecomprehensive conclusions and findingsarised after an analysis of the synthesisand verification of long life living. As such they have many values and aim toprepare man to lead at work, in conversation, in his efforts as a citizen of aparticular society. That kind of correspondence of proverbs with life, with theproblems of the time, with the environment and its specific conditions, with theconscience and real psychology of the country, shows up for the emphasizedrealistic sense of folk culture in different countrie1s.Besides the definitions in world folk, especially recently, efforts have been madeto the definition of proverbs as a special kind of epic and lyrical creations, whichare distinguished by a rich content, which in itself expresses a certain opinion, atrial clearly, a high rating, a generalization or conclusion drawn by a deepobservation of life and socio-historical experience of the Albanian people andother indigenous neighbors.
Key words: tradition of people; living experience; proverb approach; socio-
linguistic purposes

HYRJE

Në aspektin kronologjik historik termi gnoma i Greqisë Antike, për shembull,shumë shpejt doli nga përdorimi, sepse u zëvendësua me termin latin proverbaose sententia, si ka vepruar në Fjalorin e tij, Frang Bardhi, botuesi i parë i fjalëvetë urta shqiptare, i cili të dy termat i përdori njërin pranë tjetrit, pra në mënyrëparalele. Këta dy terma, paralelisht përdoren përgjatë Mesjetës e më vonë deri
1Panajoti-Xhagolli, Funksioni komunikativ i fjalëve të urta, Tiranë 1983: 162.



edhe sot, por me një dallim se nën ndikimin e letërsisë kishtare, termi proverbmbisundoi mbi termin sentencia. Kështu termi proverb, i cili në fillim shenjonteformat letrare të letërsisë gojore, kurse sentencat ato të traditës së shkruar, pasMesjetës, më vonë, në shekujt XVIII – XX, brenda vetes nisi t’i përfshijë edheaforizmat e thëniet (sentencat), si është rasti me proverbat biblikë të Solomonit.Për proverbat në Greqinë Antike ka qenë i përhapur termi gnoma, kursepërmbledhjet e proverbave, quheshin gnomologji. Të dy termat sot janë jashtëpërdorimit. Në terminologjinë latine proverbat janë quajtur proverbium, difteria,
adagium, adagia dhe sentencium2.Arsyet pse ndodhi kështu janë të thjeshta: në njërën anë ndihet ndikimi iletërsisë kishtare dhe në anën tjetër i studimeve në fushën e gjuhësisë. Për këtëtë fundit, p.sh. fjalët e urta, në aspektin semiotik, nuk paraqesin ndonjë dallim tërrënjësishëm nga aforizmat a thëniet, sepse konsiderohen fjali kuptimisht tëplota; ndërkaq për letërsinë gojore dallimi është i madh, sepse fjalët e urta, si utha më sipërprapa vetes fshehin kontekstin, d.m.th. ndonjë përrallë, legjendë,fabulë, anekdotë apo këngë (lirike ose epike), në kontekst të së cilës përdoretdhe si përfundim i së cilës realizohet. Shumë proverba kanë origjinën e tyre tebesimet popullore, te fetë, përrallat. Proverbi Miun s’e nxinte vërra, hiqte dhe
kunguj pas i përket fabulës popullore; kurse proverbi S’a’ ngushtë nieri deri
n’ditë të vorrit e gjejmë në një këngë kreshnikësh3.Kjo ngjet edhe për faktin e njohur se letërsia kishtare, përgjatë Mesjetës, duke upërpjekur ta afirmojë besimin e ri, bëri zhvlerësimin e parimit të dallimit tëstileve. Midis masave që ndërmori, hapi i parë qe kompromisi midis dy kanalevetë komunikimit artistik të fjalës: dëgjueshmërisë dhe lexueshmërisë4. Kjo ureflektua edhe në rrafshin e krijimit të saj: gojore dhe të shkruar. Kështu letërsiafetare, duke u krijuar sipas modeleve të letërsisë së shkruar, përgjatë Mesjetësdhe më vonë, si edhe sot, duke shenjtëruar shkrimin (Krishti shkroi me gisht në
shkretëtirë)5 afirmoi dëgjueshmërinë, sepse përhapet me anë të gojës, sipasligjësive të përhapjes e të funksionimit të formave të letërsisë gojore.
FUNKSIONE TE DREJTPERDREJTA NE PROVERBAProverbat kanë kuptim e përdorim të drejtpërdrejtë e të tërthortë. Në rastin eparë, në funksion të drejtpërdrejtshmërisë përdoren për ta vërtetuar thënienparaprake, kurse në rastin e dytë, kur janë në funksion të tërthortë artistik,përdoren për t’i tërhequr vëmendjen bashkëbiseduesit t’i përmirësojë veprimete veta. Në këtë mënyrë, ato plotësojnë funksionin e tyre estetik edukativ emësimor.Pra, proverbat përveç kuptimit praktik utilitar njohës e sinkretik, kanë edhekuptimin figurativ, me të cilin përgjithësojnë dhe tipizojnë dukuri të lloj-llojshme jetësore. Për to është karakteristike shprehja e plotë, e përgjithësuar emendimit, e ndjenjës dhe vendosja e porosisë,  e cila bëhet e kuptueshme vetëm
2 Kekez, Josip, Poslovice i njima srodni oblici, Zagreb 1984: 13; Kekez, Josip, Svaki je
kamen da se kuca gradi, Samobor1986: 10-11.
3Sako, Zihni, Proverbat: Historia e Letërsisë Shqipe I, Tiranë 1959: 49.
4Neziri, Zeqirja, Meshari i Buzukut, Logos – 5, Shkup 2006: 106 - 108.
5Curtius, Ernest Robert, Evropska knjizevnost i latinsko srednjovjekovlje, Zagreb
1972: 326.



nga konteksti, në të cilin është përdorur. Kjo edhe është njëra nga prirjet e tyrekryesore për shprehjen e mendimit në mënyrë figurative. Ky parim i lejonproverbit jo vetëm të bëjë përgjithësime të gjera, por në të njëjtën kohë, i jepkarakter polisemik dhe sa më i gjerë, sa më i përgjithësuar të jetë mendimi, aqmë i bukur është kuptimi i figurshëm. Prandaj, proverbat më të bukur janë ataqë kanë mundësi të ofrojnë më shumë se dy e tri mënyra interpretimi.Në pikëpamje të stilit shpesh afrohet me etimologjinë popullore, e cila jogjithmonë është në lidhje të ngushtë me interpretimin joprofesional,parashkencor të fjalëve në bazë të përputhjes etimologjike me fjalën tjetër, si kavepruar Thimi Mitko, i cili emrin e Amerikës e shpjegonte përmes fjalëve tëshqipes “a mer ik”(ha, merr, ik). Është shpjegim jo profesional i kuptimit të fjalë-ve në bazë të afrisë së rastit. Do të ishte e palogjikshme të pranohet shpjegimi iMitkos se Amerika vërtetë ka marrë emrin ashtu si e shpjegonte ai. Teksti ështëndërtuar mbi përdorimin krijues të përputhshmërisë së leksemës e të  ndarjessë saj në rrokje dhe të veprimit të fenomeneve fonetike (në të folmen e Korçës):
elizionit (rënies së tingujve), hiatusit e përngjitjes. Ky shpjegim i Thimi Mitkos6,nuk është i besueshëm, sepse përputhja gjuhësore është e rastit7. Po kështuështë i pabesueshëm besimi se “Kush kalon ylberin, ndërron gjininë” (është eqartë se kjo është e pamundshme).

METODA KOMPARATIVE  SI VLERE NDERKULTURORE MIDIS
POPUJVEMetoda komparative me metodën gjeografike - historike shpjegonte migrimin etë arketipe. Sipas mësimeve të këtilla format parake (paraformat / arketipet)kanë lindur në një pikë të caktuar të rruzullit tokësor dhe prej aty kanë migruargjatë historisë nëpër vende të ndryshme. Pra, historikisht dhe gjeografikishtjanë bartur nga njëri popull në popullin tjetër, ndaj edhe hasen shumëpikëtakime. Kur këtë pikëpamje e ballafaqojmë me metodën poligjenetikefitojmë njohuri të kundërta.Proverbat poetikisht segmentojnë dukuri të ndryshme jetësore nga aspekte tëndryshme, por gjithmonë ato dukuri që përsëriten. Proverbi është fiksion preciz
figurativ, vëren, abstragon dhe tipizon dukuri të ndryshme jetësore. Meqëdukuri të këtilla janë konstanta jetësore dhe tipike, duke iu nënshtruar procesit
të abstragimit shmangin hollësitë lokale dhe kështu krijojnë arsye të mendohetpër realizimin, funksionimin dhe tiparet e tyre ndërkombëtare.Proverbi absolutizon edhe hapësirën edhe kohën, ndaj edhe paraqitenpërputhje në shumë kultura të botës. Këto përputhje janë të shumta, bile edhemë të shumta se sa metoda komparative i ka vërejtur. Kjo metodë, p.sh. nuk kaparë se edhe shembujt të cilët historikisht kanë lidhshmëri me ngjarjet tona, oseme rrethanat tona sociologjike, gjeografike, kulturore, jo rrallë, me formën dhesemantikën e tyre janë paralele me proverbat e popujve të tjerë8.Metoda komparative ka analizuar atë material, i cili nëpërmjet historisë grafikeka qenë më i eksploatuari dhe i cili ka qenë më i afërt me kulturat e huaja, përndryshim nga materiali tjetër që ka mbetur konservativ në mjediset e mbylluraagrafike fshatare. Në të vërtetë, komparativizmi ka lënë jashtë komunikimit të
6 Sako, Zihni (etj. red.), Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar II, Tiranë 1962:
7Neziri, Zeqirja, Epikagojoreshqiptare, Shkup 2010:  266 - 267.
8 Kekez, Josip, Svaki je kamen da se kuca gradi, Samobor1986: 46.



gjithë ata shembuj të cilët nuk janë derdhur në burimin e përbashkët, sikurse qëinterpretimi utilitar ka afirmuar vetëm njësitë edukative krahasimoreparemiologjike dhe jashtë këtij këndvrojtimi ka mbetur opusi më i suksesshëmpoetik9. Është tepër kategorik opinioni i folkloristëve romantikë të shekullit XIX,sipas të cilëve proverbat, si fenomen ndërkombëtar, janë bartur nga një popullnë popullin tjetër. Edhe në këtë gjini të folklorit ndihet prania e ndërsjellë eproceseve letrare, sepse popujt në jetën e tyre të gjatë historike, midis tyre,kanë marrë dhe kanë dhënë shumë nga përvoja e tyre e gjatë jetësore. Prandajdhe është e vështirë të dallosh origjinën e një proverbi të huazuar nga proverbiorigjinal, autokton, sidomos kur ai pëson ndryshimet e veta.Kontaktet ndërkulturore, në këtë drejtim edhe dhënie marrjet midis popujve,sipas studimeve më të reja të teorisë së ndërkulturorësisë, mandej të teorisë së
intertekstit e të teorisë së moçme historike gjeografike, të njohur në shekullin eXVIII, si teori e monogjenezës shpjegohen në mënyra të ndryshme. Ndër to mëkryesorët janë tre faktorë:
(a) dyndja e popujve; (b) jetesa në fqinjësi; dhe (c) përkthimi.
ELEMENTE TE PERIUDHAVE TE NDRYSHME QYSH NGA LASHTESIANë studimet paramiologjike rreth lashtësisë dhe origjinës së proverbave janëzhvilluar pikëpamje të ndryshme. Qasja tradicionale, në vija të trasha, mund tëpërshkruhet si historike krahasimtare. Paremiologët me ndihmën e formularëvetë caktuar gjuhësorë, përpiqen ta përcaktojnë gjenealogjinë e proverbave,thënieve e frazemave mbiburimore dhe formave më të vjetra, madje t’upërcaktojnë prejardhjen gjeografike dhe udhët e migrimit nga njëri popull nëtjetrin10.Në trajtën e tyre të sotme, disa herë edhe në brendi hasim gjurmë të periudhëshelene, romake e bizantine, mandej të periudhës osmane. Tri sundimet e paranuk janë më të reja se shekulli XV, por më të hershme se vendosja e këtijsundimi, koha kur në jetën e popullit shqiptar nisin të depërtojnë elemente tësundimit osman, i cili ndër shqiptarë vendoset pas këtij shekulli. Të kësaj natyrejanë proverbat që rrokin tema të besimeve, si të besimit të krishterë, ashtu edheato ku ka lënë gjurmë feja islame. Nga një krahasim i kujdesshëm që do të bënimmidis proverbave shqiptare dhe atyre arbëreshe të Italisë e të arvanitasve tëGreqisë, do të gjenim gjëra të përbashkëta dhe mund të nxjerrim përfundimin sevjetërsia e disa proverbave tona arrin para shekujve XIV-XV. Rrënjët e lindjes sëproverbave, në disa raste, përkojnë me ato të lindjes së fabulave, legjendave,përrallave e anekdotave e të llojeve të tjera të letërsisë gojore dhe është evështirë të përcaktosh fillesën e krijimit të tyre11.Proverbat dhe origjina e tyre kanë qenë të njohura përmes Lindjes së Mesmeme Librin e madh të Proverbave. Kjo ka shkaktuar kundërshtime midisbesuesve të Biblës dhe Paganëve. Besuesit këmbëngulin në unicitetin hyjnor,
9 Kekez, Josip, Svaki je kamen da se kuca gradi, Samobor1986: 47.
10 Permjakov, Proverbs in mind-theories of proverbs cognitions, Lawrence Erlbaum
Associate, New York 1997: 122-124.
11 Berisha, Ibrahim, Origjina e rinjohjes (The origin of recognition), Prishtinë 1997:
261.



por kjo nuk do të thotë se gjithçka e vërtetë është unike, sepse ideja erelativitetit situacional është e panjohur. Edhe pse Libri i Proverbave biblike,ngjan të jetë një përmbledhje, ekzistojnë pikëpamje se ato janë thënie pa asnjëlidhje të veçantë me librat e tjerë biblikë. Si rrjedhojë kanë lindur një morideklaratash që i konsiderojnë si krijime hibride, sepse ato nuk janë ndonjëligjërim mitik i përrallave apo mbretërve të epokave të ndryshme12.  Dukshëm,Solomoni, grumbulloi shumë prej tyre nga burime të tjera. Ai konsiderohetredaktor dhe autor i disave prej tyre. Atij i përshkruhet merita se është i pari qëu mor me mbledhjen dhe kodifikimin e proverbave. Studiues, si dr Thirtle endonjë tjetër vunë në dyshim autorësinë e Solomonit, duke konsideruar seproverbat ishin mësuar prej mësuesit të tij. Sipas dr Thirtle, në libër ka njëndryshim të përemrit nga veta e dytë për te veta e tretë. Për rrjedhojë proverbatnë vetën e tretë ishin të hartuara nga Solomoni.
o "Γιάτο καρφί έχασε το πέταλο."
o "For (because of) the nail he lost the horseshoe."
o If you don't take care of small problems, they eventually getbigger.Shumë studiues përqafojnë mendimin se Orienti dhe Lindja e Largët janështëpia e proverbave. Kjo sipas teorisë së monogjenezës, e cila kundërshtohetnga teoria e poligjenezës, sipas së cilës secili popull në kushte dhe rrethana tëcaktuara historike ka nevojë për krijimin e formave të pavarura e autonomeshprehëse, semantikisht artistike ose jo, me të cilat ta shprehë qëndrimin e tijndaj realitetit jetësor, pavarësisht se mund të hasen afëri me popuj të tjerë .Qëllimi i shprehshmërisë tradicionale të proverbit, mbështetur në përcjelljen eshkallëzuar, në burimet e lashta, është përpjekur t’i përcaktojë prejardhjen dhekuptimin e fundit të ndonjë forme gjuhësore. Kështu, p.sh. Taylori, në kreun eparë të librit të tij The Proverb, ku merret me origjinën e proverbave, edhe pseështë i vetëdijshëm se është e pamundshme të përcaktohet me përpikmëri dhenë mënyrë precize origjina dhe mënyra e lindjes së ndonjë proverbi, përpiqet t’ivërtetojë burimet e ndonjërit prej tyre. P.sh., proverbin When in Rome, do as the

Romans:: Sipas vendit dhe kuvendi (në një përkthim të fjalë për fjalshëm kemi =
Në Romë, sillu si romak) ai e lidh me anekdotën hipotetike të bisedës midisShën Ambrozit dhe Shën Augustinit, i cili, ky i fundit, kishte vërejtur se romakëtnuk agjërojnë në ditën kur ai e kishte zakon të agjëronte në Milano. Për këtë epyeti Shën Ambrozin. Ky I përgjigjet: "When i am here, I do not fast on the
Sabbath; when i am at Rome, I fast on the Sabbath. To whatever church you come,
observe its practice, if you do not wish to suffer or to create a scandal"::Kur jam
këtu, nuk agjëroj te Sabati, kur jam në Romë agjëroj. Cilës do kishe që t’i
përkasësh, bindju zakoneve të saj, nëse nuk dëshiron të keshë vuajtje ose të nxitësh
skandale.Brenda kësaj tradites tudimore të shprehshmërisë formulative shpeshtheksohet se një numër shumë imadh i modeleve të shprehjeve formulative që Ihasim ndër popuj të ndryshëm evropianë ruhet prejardhja e vetme antike osemesjetare.Në të vërtetë, përkrah ekzistimit të proverbave autonome eautoktone, nuk mund të mohohet se një numër i madh proverbash janë huazimenga burime të ndryshme, të cilat me anë të përkthimit janë përhapur në gjuhë tëndryshme evropiane.Për shembull: T’I shtihet vaj zjarrit::Cil ins Feuergiessen;
12Ecclesiates,Predikuesit 12: 09; Shalom media, Tiranë 2009.



Dora dorën lanë:: Eine Hand wascht die andere. Homeri, Platoni, Sofokliu,Aristofani, Eskili, Euripidi dhe shumë shkrimtarë e mendimtarë të tjerë tëantikitetit helen, në veprat e tyre kanë përfshire proverba. Kështu kanë vepruaredhe shkrimtarë tromakë Plauti, Terenci, Ciceroni,Horaci13.Disa nga proverbat që përshkruajnë njeriun,sjelljen e gjetuninë e tij ndërtiminkompozicional shpesh e kanënë kundërshtim me njëra-tjetrën, sepse shqiptojnëkuptime semantike kundërvënëse. P.sh.:
a. Look before you leap vs He who hesitates is lost:
Hapi sytë para se tëbiesh kundër Ai që heziton është I humbur;Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. vs Αυτός πουδισταζει χανει.
b. A man gets no more than he pays for vs The best thing in life are free:
Njeriu merr atë që paguan kundër Gjerat më të mira në jetë janë falas;Ότιδίνεις παίρνεις vs Τα καλύτερα στηζωήείναι δωρεαν.Një proverb si Harro mushkë Valarenë, se Ali Pashën’ e prenë vendoset mirehistorikisht dhe nuk mund të jetë më ivjetër se viti 1822, kur u vra AliPashëTepelena14. Për të përcaktuar vjetërsinë e proverbave, mund të nashërbejë dhe letërsia e shkruar që u dha jetën disave prej tyre, ose dokumentate librat e shekujve të kaluar. Kështu, proverbat e botuar nga Frang Bardhi janëtë paktën më të vjetra se viti 1635, sepse atëherë duhet të kishte kohë që ishtekrijuar proverbi Ku shkel turku, nuk mbin bar; ose Anëmiku plaks’të bahet kurrë
mik, edhe ndët’u baftë s’bahet i dëreitë15.
BOTA E PROVERBAVE NE PORET E JETES SE NJERIUTProverbat gjenetikisht dhe praktikisht gjithmonë janë të lidhura me kontekstin epërvojës proverbiale, pra me përjetimin e përsëritur narrativ dhe, që ështëtipike për të është se kuptimi që bartet përmes porosisë së tyre poetikegjithmonë është parabolik, figurativ. Stilistikisht shqiptohen në metonimi,aliteracion, sinekdokë, onomatope dhe në mjete të tjera shprehëse. Ato, si u thaedhe më sipër, aq sa janë formë e pavarur dhe autonome, mundësi e rasteminiaturale, po aq janë edhe pjesë përbërëse e një tërësie më të madhe poetikeqë shprehin pasqyrime të përjetuara dhe me parabolikën e tyre, thënë nëterminologjinë e sotme janë metaforë globale16.Mbi të gjitha figurat e shprehjes artistike me të madhe përdoret metafora. Disashembuj të metaforës: Diell me dhëmb; Bebja e syrit. Proverbi në formën evargëzuar njeh ritmin, rimën dhe strukturën e vargut, pra, të gjithakarakteristikat e formave të kënduara të letërsisë gojore, qofshin lirike, qofshinepike. Rima mund të jetë e jashtme ose e brendshme. Veç gjuhës figurative e cilapërdoret edhe në jetën tonë sociale, karakteristikë për proverbat është edhe
13Rohrich, Mieder: Proverbs speak louder than words, Lang publishing, New York
2008: 121-123.
14Sako, Zihni, Proverbat: Historia e Letërsisë Shqipe I, Tiranë 1959: 50.
15Bardhi, Frang, Fjalori latinisht-shqip,ribotuar në Prishtinë 1883: 209.
16 Hamburger, Käthe, Die Logik der Dichtung, Klett, Stuttgart 1957: 13.



konciziteti i theksuar dhe vështirë i ndryshueshëm. Ai arrin deri në atë shkallësaqë proverbi nuk ka zhvillim subjekti a veprimi. Përgjithësimet e situatave nëjetën e përgjithshme dhe nëpërmjet figurës artistike në proverba janë po aqevidente sa tipike. Përshembull: Së keqe shapi derën: If anything can go wrong, it
will; Peshku i madh e ha të voglin: Big fish eat little fish; Mos I bjer fatit me
shkelm (Mos I bjer bukës me këmbë)17: Don’t burn one’s boot; Mos I shiko gunën,
po punën: You can’t tell a book by it’s cover; Frika ruan vreshtin: Care killed the
cat.Një lloj tjetër ndërtohen në formë të dialogut. Të tillat përmbajtjen e tyre e kanënë formë të pyetjes dhe përgjigjes. Në to, dialogu është mjet kompozicional dhestilor. Fiksojnë momente të ndryshme jetësore me anë të dialogut si formë mëshembullore, si në rastet:

– Palokë, të fali pasha!
– Prej shokësh mos u ndasha!18Mund të jetë një varg i thjeshtë i ndarënë dy hemistekë të rimuar. P.sh.: Buk’e hi

e ndë shtëpi; Gjen shesh, bën përshesh; Ferra e nisi, ferra e grisi.Por mund të organizohen edhe në dy vargje:
Bukuria s’është për fis ;

Po kush di e kullandris!;Edhe tristikët nuk janë të rrallë:
Ku hanë e s’apin,

Ku flet e s’të dëgjojnë,
O zot ynë mos të shtiftë!19Në të gjitha këto raste, vargjet dhe sidomos rimat, janë mjete mnemoteknike qëshërbejnë për kujtesën, për t’i mbajtur mend. Sidoqoftë, është me vend të themikëtu që zakonisht me anë të kësaj forme ato bartin idenë e proverbit. Shembujte mësipërm e tregojnë këtë. Ja edhe një shembull me një rimë të brendshme tëqartë: “Nëma e solli, gjëma e mori”.Aliteracioni mund të zërë vendin e rimës, jo vetëm në proverbat me formën evargut, por edhe në ato që kanë formën e një fraze në prozë. P.sh.: Çdo mizë nuk

bën mjaltë; Ngordhi macja, u ngjall miu; Ka të keqen e kalorësit, se i varen këmbët.Shpesh hasen proverba në formë antiteze, kontrasti. P.sh.: Keq me burrë, e keq
pa burrë; Bëri të pjellë e dështoi; Vdis pa të dua.Herë-herë proverbi ka formën e një morali fabule. P.sh.: Në mos gjeça konop
gjetiu, / Po vi pashë e virem te ti; Miun s’e nxinte vëra, hiqte dhe kungullin pas;
Shumë herë edhe dhelpra q’është aqë dinake, zihet për katër këmbësh; Shpinin
ulkun ta pagëzonjën e ay thosh: “Ja dhentë tek an turbullojnë ujët”20.
17Panajoti-Xhagolli, Funksioni komunikativ i fjalëve të urta, Tiranë 1983: 307.
18 Panajoti, Jorgo dhe Xhagolli, Agron (përgatitur), Hyrje: Fjalët e urta shqipe,
Rilindja, Prishtinë 1987: 74.
19Gazulli, N., Fjalorthi i fjalëve të përdoruna në veri të Shqipnis, Tiranë 2005: 49-52.
20Zeneli, P., Fjalor me shprehje të rralla, Tiranë 2000: 241- 243.



Shpesh herë shfaqet dhe ka formën e një rregulli apo të një neni të kanunit tëmaleve. P.sh.: Gusht e gunë; Prilli këndon bilbili; Marsi mbledh lëkurët, shkurti
shkurton urët; Gjaku ujë s’bëhet.Si proverba shpeshherë funksionojnë thëniet, të cilat nga letërsia e shkruarkalojnë lehtë e bëhen popullore. Shumë vargje të Naim Frashërit kanë formë tëproverbit: Punë, punë natë e ditë që të shohim pakëz dritë. Gjithashtu te Th.Mitkoja thënia “Duaj të të duan” duket qartë që vjen nga Shën Agostini Latinisht
(Si vis amari, ama).Απο μακρυά και αγαπημένοι , παρά απο κοντά και μαλωμένοι."

 "From far away and beloved rather than close by and arguing."
 Better to live apart and get along than to live together and argue.Në të tilla raste kemi maksima të cilat kthehen e bëhen proverbapopullore.Fuksionaliteti i proverbave në jetën sociale është i gjithanshëm, porproverbi duke pasur një formë të përgjithshme konkrete, gëzon kështu tëdrejtën e përdorimit në drejtime të ndryshme. Është kjo veçori e përgjithësimitnë proverba, që mundëson përdorimin e të njëjtit proverb në kuptime tëndryshme. Në këtë mënyrë, mendimi figurativ i proverbit zgjeron sferën epërdorimit të tij në disa kuptime.

KONKLUZIONETNga krahasimet e melartme themi se proverbat ne te tria gjuhet anglisht  ,shqipdhe greqisht shfaqen  si një lloj letrar me të cilin shqiptohen gjykime evlerësime të mirëfillta situatash e shfaqjesh, të cilat lindin prej jetës materiale eshpirtërore, prej përvojës shumëshekullore, prej praktikës dhe veprimtarisëpopullore. Ato paraqesin urtësinë e filosofinë e popullit, mendimin epsikologjinë, ndërgjegjen e tij artistike dhe estetike. Në lidhje me realitetin dheperceptimin gjithëpërfshirës ato japin përfundime e konstatime, që rrjedhin pasnjë analize e sinteze dhe verifikimi të gjatë jetësor. Si të tilla kanë vlera tëshumta dhe synojnë ta përgatisin njeriun, ta udhëheqin në punë, në sjellje, nëpërpjekjet e tij si qytetar i një shoqërie të caktuar. Një lidhje e tillë e proverbitme jetën, me problemet e kohës, me mjedisin dhe kushtet konkrete, mendërgjegjen dhe me psikologjinë reale të vendit, dëshmon për sensin e theksuarrealist të folklorit në kultura të vendeve të ndryshme21.Është e rëndësishme të vihet re se interesi për proverbat është shumë i lashtë,sepse ato duke shërbyer si burime për transmetimin e ideve sjellininformacione për të gjithë ata që duan të kenë mbështetje (akses) në traditëndhe njohjen e tërësisë së proverbave më të përdorura në vendin autokton, nërastin tonë Shqipërinë,Greqine e lashte, mandej Anglinë, Amerikën dhe vendet etjera anglishtfolëse. Për këtë arsye dhe për shumë të tjera proverbat janë shumëtë vlefshme për studime me qëllime sociolinguistike. Për qëllimet tona, është erëndësishme të themi se, proverbat përgjithësisht konsiderohen bashkimespeciale frazeologjike. Në këtë kontekst, është thelbësore të nxjerrim në pah që
21 Panajoti-Xhagolli, Funksioni komunikativ i fjalëve të urta, Tiranë 1983: 162.



kërkimet mbi studimin e proverbave nuk kanë dalë vetëm prej frazeologjisë,por edhe prej disiplinave të tjera shkencore, sidomos prej shkencës së letërsisëe veçanërisht prej letërsisë gojore e të folkloristikës.Krahas këtyre përcaktimeve në folkloristikën botërore, veçanërisht kohëve tëfundit, janë bërë përpjekje për përkufizimin e proverbave si një lloj i veçantë ikrijimeve epike apo lirike, që dallohen me një përmbajtje të pasur, e cila nëvetvete shpreh një mendim të caktuar, një gjykim të qartë, një vlerësim të lartë,një përgjithësim apo një përfundim të nxjerrë nga vëzhgimi i thellë i jetës dhe ipërvojës historike-shoqërore të popujve.
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AbstraktTematika e shkallës së hapjes së një ekonomie përmes marrëdhënieve tregtaredhe impaktit të këtij faktori në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të saj është fushëe hulumtuar në shumë literatura. Lidhja teorike mes tregtisë mes vendeve dherritjes ekonomike është një çështje gjerësisht e debatuar në literaturatekonomike. Studime teorike tregojnë për një lidhje komplekse mes dyvariablave (Romer,1990; Matsuyama, 1992). Ky punim është ndërtuar për tëvërtetuar lidhjet statistikore mes rritjes ekonomike të një vendi dhe tregtisë sëhapur të tij, me evidencat e Shqipërisë. Punimi është ndërtuar mbi dy hipoteza-bosht që përmes programit statistikor të përpunimit të të dhënave SPSS, dovërtetohet rëndësia e tyre.
AbstractThe theme of the degree of openness of an economy through trade relations andthe impact of this factor in the growth and development is a explored topic indifferent literature. Theoretical link between trade and economic growth amongcountries is an issue widely debated in economic literature. Theoretical studiesindicate a complex relation between two variables (Romer, 1990; Matsuyama,1992). This paper is built to prove statistical links between a country'seconomic growth and its open trade, with evidence of Albania. The paper is builton two-main hypothesis , through statistical program SPSS data processing willbe proved their importance.
Fjalë kyçe: korrelim tregtar, bilanc tregtar, ekonomi në tranzicion, rritjeekonomike
Keywords: trade correlation, trade balance, transition economies, growth
1 Hyrje



Shqipëria ishte i fundit vend komunist në rajon që pas viteve ´90 hyri nëekonomi të hapur tregu, me marrëdhënie tregtare me shumë vende, ndryshenga vitet e komunizmit, ku vendet me të cilat lidheshin marrëdhënie tregtareishin të diktuara nga politika dhe filozofia e „vllazërisë“ mes vendeve komuniste.Si pjesë e Ballkanit, marrëdhëniet tregtare të Shqipërisë, gjatë periudhës së gjatëtë tranzicionit, reflektojnë zhvillimin ekonomik të saj dhe shkallën e suksesit tëpërshtatjes me mjedisin e ri ekonomik pas viteve ´90. Shkalla e gjerë emarrëdhënieve tregtare janë rrjedhojë e politikave të ndjekura të tregut të lirëpor normalisht reflektojnë edhe shkallën e konkurueshmërisë apo avantazhetkrahasuese të Shqipërisë krahasuar me vendet e tjera të rajonit.Në këtë punim fillimisht do shihet në kohë ecuria e eksporteve, importeve,bilancit tregtar të Shqipërisë për të kuptuar mënyrën se si ekonomia shqiptareështë hapur drejt tregut rajonal e atij global. Vëmendje do i kushtohet edheorganizimit sipas sektorëve të marrëdhënieve tregtare për të kuptuarintensitetin dhe drejtimin e ndryshimeve strukturore në sektorët më produktivëtë ekonomisë. Përmes një analize përshkruese dhe empirike (regresive), dopërcaktohet shkalla e reagueshmërisë së ekonomisë shqiptare nga zhvillimiekonomik i vendeve kryesore, partnerë tregtar të saj, përcjellë përmes zinxhirittregtar.Ka shumë çështje të rëndësishme teorike lidhur me efektet emarrëdhënieve tregtare në zhvillimin dhe rritjen ekonomike të vendeve nëtranzicion të rajonit, gjatë dekadave të fundit. Këto çështje lidhen me(mos)suksesin në manaxhimin e tronditjes së ekonomisë nga ndryshimistrukturor i saj (nga ekonomi e centralizuar komuniste në ekonomi tregu), mehapësirën që lejojnë ose jo marrëdhëniet tregtare një ekonomie, për të ruajturstrukturën e prodhimit dhe tregtisë, etj.
2 Marrëdhëniet tregtare: rishikim i përqasjeve teorikeTeori të njohura ekonomike e kanë trajtuar zhvillimin e marrëdhënieve tregtaremes vendeve- pra shkallën e liberalizimit të tregtisë ndërkombëtare- si njëproçes i nevojshëm dhe i pashmangshëm që nën disa supozime dhe kushterezulton me përfitime të rëndësishme ekonomike (dhe jo vetëm) për vendet(Krugman, 1987). Këto përfitime vijnë nga disa arsye:Së pari, është specializimi i vendeve në degë për të cilat ato kanë një avantazhrelativ konkurrues apo diferenca në disponueshmërinë, produktivitetin apokostot e faktorëve të prodhimit. Normalisht çdo vend specializohet nëproduktet, për të cilat ka kosto të ulta prodhimi dhe importon ato produkte përtë cilat kostot e prodhimit në vend janë të larta. Në këtë mënyrë, rritet efiçiencae ekonomisë, duke transferuar burimet produktive të prodhimit në industrinë eeksportit. Së dyti, ka faktorë të lidhur më tepër me konsumin se sa meprodhimin. Një rritje në standartin e jetesës rrit kërkesën e individëve përmallra të lira importi apo për shumëllojshmëri në konsum (produkte tëdiferencuara importi). Së treti ka faktorë të lidhur me qëndrueshmërinë dhesigurinë në nivel rajonal apo ndërkombëtar. Vendet që kanë vendosurmarrëdhënie tregtare me të tjera, rrallë e përfshijnë veten në konflikte, meqë ka



interesa reciproke në zgjidhjen më paqësore të çdo konflikti. Normalisht sa mëintensive të jetë marrëdhënia tregtare mes dy vendeve, aq më e madhendërvarësia mes tyre, aq më i paktë është probabiliteti i zgjidhjeve jo-paqësoretë konflikteve.Të dyja teoritë, ajo klasike e tregtisë (Teoria Rikardiane) e cila bazohet nëavantazhet relative konkurruese, ashtu dhe ajo moderne neo-klasike (Hecksher-Ohlin), e cila është e bazuar mbi kostot oportune, e konsiderojnë tregtinë mesvendeve me përfitime dhe promovuese të zhvillimit. Mbi këtë bazë teorike janëmbështetur të gjitha përpjekjet për të reduktuar tarifat dhe kufizimet doganoremes vendeve nga Organizata Botërore e Tregtisë (WTO). Gjithashtu dhepërpjekjet e krijimit të unioneve ekonomikë si EFTA (zona europiane e tregtisësë lirë) apo NAFTA (zona e Amerikës së Veriut e tregtisë së lirë), apo disa tëngjashme në Afrikë, Azi janë bazuar në këto teori të njohura nga literaturaekonomike e tregtisë mes vendeve.Megjithatë, perceptimi i përgjithshëm setregtia e lirë mes vendeve sjell përfitime për të gjitha vendet pa përjashtim,është kritikuar gjerësisht. Në nivel empirik, modelet e tregtisë ndërkombëtarejanë kritikuar sepse nuk marrin në konsideratë papërsosmëritë e tregut, efektetkumulative të ekonomive të shkallës në prodhim, apo roli i kostove tëtransportit apo pozicionit gjeografik në lidhjet tregtare (Krugman, 1995).Egzistenca e sistemeve të prodhimit që derivojnë nga forma e konkurrencës sëplotë (monopolet, oligopolet) dhe zhvillimi i ekonomive të brendshme (tëjashtme) të shkallës në proçeset e prodhimit, mund të çojë në marrëdhënietregtare mes vendeve që nuk sjellin zhvillim të balancuar, por mund të derivojënë një proçes që të jetë ekonomikisht vetëm në favor të njërit vend.Praktika ka treguar se mes vendeve me diferenca në zhvillimin ekonomik,vendet më pak të zhvilluara specializohen në produkte që kërkojnë forcëpunëtore apo materiale të rralla, ndërkohë që vendet më të zhvilluara kanëavantazhe në produkte me përdorim intensiv të teknologjisë, kapitalit dhenjohurive. Kështu që liberalizimi i tregtisë mes dy vendeve që kanë nivele tëndryshme zhvillimi do i imponojë vendit më pak të zhvilluar ato forma tëspecializimit që në terma afatgjatë do kufizonin mundësitë e vendit për tëzhvilluar ato degë të prodhimit që karakterizojnë vendet e zhvilluara (Petrakos,2000). Si përmbledhje rezulton se edhe teoria dhe praktika mbështesin së parise tregtia ndërkombëtare mund të jetë e dëmshme për vendet në zhvillim. Ështëe qartë se asnjë vend nuk mund të jetë vet-sufiçient. Rasti i Shqipërisë e izoluarpër katër dekada rradhë, e cila gjeneroi një nivel mungese mes popullsisë, rastky i padokumentuar në asnje vend tjetër komunist të Europës e dëshmon më sëmiri. Izolimi pati kostot e veta.
3 Rishikimi i literaturësLidhja teorike mes tregtisë mes vendeve dhe rritjes ekonomike është një çështjegjerësisht e debatuar në literaturat ekonomike. Studime teorike tregojnë për njëlidhje komplekse mes dy variablave (Romer,1990; Matsuyama, 1992). Nqsvendet partnerë tregtarë janë vende asimetrike (jo me të njëjtin zhvillim),



tregtia mes tyre mund të mos sjellë të njëjtat efekte ekonomike për ta(Grossman, 1991; Young 1991). Gjithashtu literatura ka evidentuar edhendryshime në efektet që sjellin barrierat tregtare dhe volumi tregtar në rritjenekonomike (variabla këto të korreluara mes tyre). Kjo sepse ka dhe faktorë tëtjerë ndikues në këtë lidhje si : faktorët gjeografikë, madhësia e ekonomisë, tëardhurat e individëve. Tabela mëposhtë është një përmbledhje e punimevereferuese:Tabela 3.1: Autorë që kanë studiuar tematikën
Studiuesit Tematika PërfundimetAnderson dheNeary, 1992 Matja e „hapjes sënjë ekonomie“ Indeksi i kufizimit të tregtisë u krijuaduke mbledhur efektet e barrieravetarifore dhe jo tarifore. Jo i vlefshëm përzgjedhje të madhe.Sachs dheWamer, 1995 Matja e „hapjes sënjë ekonomie“ Indeksi= (Importe+ Exporte)/GDPHarrison, 1996 Lidhja mes pjesës sëtregtisë mbi GDP-nëdhe rritjesekonomike U gjet një lidhje positive e fortë mesvariablave.Rodriguez dheRodrik, 2001 Lidhja mes tregtisëdhe të ardhurave U gjet lidhje e rëndësishme statistikore,në regresion u përfshinë edhe variablainstitucionalë dhe politikë.Edwards, 1993 Eksportet përballëimporteve Dy variablat duhet të shihen sikomplementare, jo si alternativa tëndara.Sachs dheWamer,1997 Dendësia epopullsisë dhetregtia e lirë. Vendet me dendësi të lartë tëpopullsisëtentojnë të jenë ekonomi më tëhapura setë tjerat.Lee, 1993;Harrison,1996; Tarifat doganoredhe rritjaekonomike U gjet një lidhje e rëndësishme negativemes variblave.Burimi: Rishikim kritik i literaturës nga autori

3 Ekonomia shqiptare dhe marrëdhëniet tregtareShqipëria u bë vendi anëtar i 138- të me të drejta të drejta të plota nëOrganizatën Botërore të Tregtisë (WTO) që prej vitit 2000. Sipas statistikave,rreth 70% e totalit të exporteve të vendit janë të destinuara për vendet eBashkimit Europian. Ky përqëndrim i tregut e bën vendin shumë të ndjeshëmnga ndryshimet ekonomike të partnerëve të tij tregtarë. Eksportet janë tëpërqëndruara në një numër të vogël sektorësh. Industria fasone zë 1/3 e totalit



të eksporteve, dhe 1/3 tjetër e zë mineralet, gazi, hekuri, çeliku.1 Prej viteshvendi vuan nga një defiçit i gjerë tregtar, me vlerë të importeve sa afërsisht treherë vlerën e exporteve2. Në figurën më poshtë jepet një paraqitje grafikore eecurisë së eksporteve, importeve dhe bilancit tregtar të Shqipërisë nga viti1998-2012. Vihet re një bilanc tregtar negativ gjatë gjithë periudhës, ritmi irritjes së importeve  (piku është arritur në vitet 2008, 2011), ka qenë disa herëmë i madh se ritmi i rritjes së eksporteve  (vlerat më të larta janë arritur në vitet2011-2012).

Figura 3.1: Eksport-Importet e Shqipërisë, në bln $, 1998-2012Burimi : UN ComtradeBilanci tregtar rregjistroi një defiçit  prej 2.9 bln$ në vitin 2012. Tregtia në këtëvit qe në defiçit me të gjitha vendet (shih figurën 3.2).

Figura 3.2: Bilanci tregtar mes vendeve, në bln $,2012Burimi : UN Comtrade
1

www.intracen.org/country/albania-full
2

United Nations Development Assistance Framework for Albania Report ,2006-2010



Ndërkohë indeksi Herfindahl që tregon përqëndrimin e partnerëve të tregtisë,për vitin 2012 për eksportet ishte 0.287  (vlera mbi 0.25 tregon për njëpërqëndrim të lartë, pra një vlerë larg zeros tregon për strukturë eksporti tëvendit nuk është e mirëdiversifikuar) ndërsa për importet kapi vlerën 0.129(vlera nën 0.15 tregon për një indeks të papërqëndruar, struktura e importeveështë relativisht e diversifikuar, nuk është e përqëndruar në një rang të ngushtëtë produkteve). (Për një paraqitje grafikore shih figurën 3.3 mëposhtë).

Figura 3.3: Përqëndrimi i partnerëve të tregtisë, në përqindje kumulative, 2012Burimi : UN ComtradeNdërkohë tabela 3.2 tregon përmbledhtasi partnerët kryesorë të Shqipërisë nëvitin 2012, për importet dhe eksportet.Tabela 3.2: Partnerët kryesorë tregtarë të Shqipërisë, 2012

Burimi: Eurostat, IMF, 2012



Shihet që volumi tregtar më i madh është ai me vendet e Bashkimit Europian, emë pas Turqia, Kina, (vende që po shënojnë ritme të larta të rritjes ekonomike)e vendet e rajonit si Serbia dhe Kosova.
3.1 Analizë përshkruese (grafikore)Një analizë e thjeshtë grafikore mes logaritmit të vlerave të bilancit tregtar ndërvite dhe rritjes ekonomike (të matur në mënyrë indirekte si % e rritjes së GDPpër frymë), tregojnë një lidhje të drejtë mes variablave. Ritmet e ndryshimit tërritjes ekonomike kanë ndjekur ato të ecurisë së bilancit tregtar që gjatë gjithëkësaj kohe ka qenë në defiçit.

Figura 3.5: Lidhja grafikore mes defiçitit tregtar dhe rritjes ekonomike, vitet2000-2012Burimi: të dhënat indexmundi.com, llogaritjet të autoritPërgjithësisht, siç shihet edhe në figurën 3.6 ritmi i rritjes së ekonomisëshqiptare ka ndjekur atë të partnerëve të saj kryesorë tregtarë për periudhën2000-2012. Këto evidenca të thjeshta po tregojnë për një korrelacion të fortëmes ekonomive të vendeve, për shkak të lidhjeve tregtare mes tyre.

Figura 3.6: Ecuria e rritjeve ekonomike për katër vendet, 2000-2011Burimi: të dhënat indexmundi.com, llogaritjet të autorit



3.2 Analiza ekonometrikeEvidencat grafikore ishin vetëm një tregues paraprak për vërtetimin ehipotezave mbi të cilat ngrihet ky punim:
H1:Ka lidhje statistikisht të rëndësishme mes tregtisë së hapur dhe rritjes
ekonomike të një vendi.
H2: Ka lidhje statistikisht të rëndësishme mes rritjes ekonomike të një vendi dhe
asaj të partnerëve të tij tregtarë.Të dhënat për variablat u morën nga : (1) www.indexmundi.com , (2)www.eurostat.com për periudhën 2000-2012 dhe u përpunuan me programinstatistikor SPSS 20.Variablat emërtohen si mëposhtë:DT_AL- defiçiti tregtar i Shqipërisë, e shprehur në mln $, parametër matës itregtisë së hapur.EG_AL - rritja ekonomike e Shqipërisë, e shprehur në % (si ndryshim në % iGDP për frymë)EG_TUR - rritja ekonomike e Turqisë, e shprehur në %EG_CHI – rritja ekonomike e Kinës, e shprehur në %EG_SER – rritja ekonomike e Serbisë, e shprehur në %3
3.2.1 Testet e korrelacionit mes variablaveTabela 3.3 Korrelacioni mes rritjes ekonomike të Shqipërisë dhe bilancit tregtartë saj

Correlations DT_AL EG_AL
DT_AL Pearson Correlation 1 .970**Sig. (2-tailed) .000N 13 12
EG_AL Pearson Correlation .970** 1Sig. (2-tailed) .000N 12 12**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).Burimi: Llogaritje të autorit

3 (vendet janë ndër partnerët kryesorë tregtarë sipas Eurostat,2012)



Siç shihet nga tabela mësipër, ka lidhje të rëndësishme statistikore mes rritjesekonomike të Shqipërisë dhe defiçitit të saj tregtar për 1% nivel rëndësie(koefiçienti i korrelimit Pearson = 0.970**). Ky test vërteton hipotezën 1.
Tabela 3.3 Korrelacioni mes rritjes ekonomike të Shqipërisë dhe asaj tëpartnerëve të saj tregtarë

CorrelationsEG_AL EG_TUR EG_CHI EG_SER
Pearson Correlation EG_AL 1.000 .936 .806 .988EG_TUR .936** 1.000 .752 .942EG_CHI .806** .752 1.000 .763EG_SER .988** .942 .763 1.000
Sig. (1-tailed) EG_AL . .000 .001 .000EG_TUR .000 . .002 .000EG_CHI .001 .002 . .002EG_SER .000 .000 .002 .
N EG_AL 12 12 12 12EG_TUR 12 12 12 12EG_CHI 12 12 12 12EG_SER 12 12 12 12**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).Burimi: Llogaritje të autoritSiç shihet nga tabela mësipër, ka lidhje të rëndësishme statistikore mes rritjesekonomike të Shqipërisë dhe asaj të partnerëve të saj tregtarë më kryesorë(Turqia, Kina, Serbia) për 1% nivel rëndësie. Ky test vërteton hipotezën 2.

3.2.2 Përfundimet empirikeTabela 3.4: Modelet regresive



Modeli Regr. Variablat e varur Variablate pavarur Koef. estand. β Rëndësiae modelit R2 ekorrigjuar Vlera F
1 DT_AL EG_AL ,970** ,000 ,936 161,0982 EG_AL EG_TUR ,011** ,000 ,976 153.16EG_CHI ,0125**EG_SER ,883**Burimi: Llogaritje të autoritEdhe përmes modeleve të regresioneve vërtetohet se ka lidhje të rëndësishmestatistikore mes tregtisë së hapur dhe rritjes ekonomike të një vendi, po ashtu uprovua me evidencat e rastit të Shqipërisë që ka lidhje mes trendit të rritjes sësaj ekonomike dhe atij të vendeve të tjera, partnerë kryesorë tregtarë me të.

4 PërfundimetLidhja teorike mes tregtisë së hapur të vendeve dhe zhvillimit dhe rritjesekonomike të tyre është e dokumentuar në ligjësitë e shkollave të mendimitekonomik, por edhe në punime të autorëve të ndryshëm që kanë lëvruar këtëtematikë.Ka literaturë të gjerë që dokumentojnë ndikimet pozitive të hapjes sëekonomisë përmes marrëdhënieve tregtare dhe zhvillimit të tyre ekonomik.Gjithashtu ka punime që dokumentojnë se këto efekte nuk janë të njëjta përvendet asimetrike në zhvillim. Shqipëria është anëtarësuar në OrganizatënBotërore të Tregtisë në vitin 2000, rreth 70% e eksporteve të saj është edestinuar për vendet e Bashkimit Europian. Shqipëria ka rregjistruar ndër vitedefiçit të lartë tregtar, me një strukturë eksporti jo të mirëdiversifikuar dhe menje strukturë importi relativisht të mirëdivesifikuar.U vërtetuan lidhjet erëndësishme statistikore mes rritjes ekonomike të Shqipërisë dhe rritjeveekonomike të partnerëve të saj kryesorë tregtarë (të rajonit ose jo).
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THE IMPACT OF PEER RELATIONS INTHE ACADEMIC PROCESS AMONGADOLESCENTS
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AbstractThis article briefly discusses the effects of the role of peer and social interactionin adolescent academic achievement. The purpose of this study is an attempt togive a personal contribution in the examination of the role between twodifferent types of relationships between peers; frequent interactions andmutual membership in the group; and the decrease or the increase of thelearning outcomes in terms of academic performance. To accomplish thispurpose, it is formulated the following research question: Is there any effect ofpeer influence on academic achievement in adolescents of ages 12-15 years old?The study is a review of existing literature on the positive and negative aspectsof the influence of peers regarding academic performance.Based on the data, reports and observations, it is shown that there is a need tounderstand the trend of the impact, to face research on social motivation as wellas to conceptualize the impact of peer relations in an appropriate way.Empirical results show that peers create networks which lead to overestimationof the group effects on the traditional model and this causes them to change theobjectives in the academic achievements. Furthermore, it is observed thatadolescents have an increased social motivation which is followed by a decreaseof academic motivation; this consequence causes the demonstrations of theinability in academic areas in school. These results are understandable if theacceptance of the adolescent from the peer group is one of the measurementkeys of positive and negative experiences at school.Future examinations could examine the motivational dynamics which willcontribute to the academic development of sustainable assets and developingan academic identity by allowing in this way the adolescents to use the group ininterest of academic success.  This study serves not only to the family but to theschool and society at the same time. If society and education understand thenegative impact of peer group pressure, are more likely to prevent it and moreprepared to help the adolescent to handle this fact.
Key word: adolescents, friendship, motivation, peer influences, academicperformance
Abstrakt



Ky artikull diskuton shkurtimisht efektet e rolit të bashkëmoshatarëve dhe tëndërveprimit social në arritjet akademike të adoleshentëve. Qëllimi i studimitështë një përpjekje për të dhënë një kontribut personal në shqyrtimin e rolitmes dy llojeve të ndryshme të marrëdhënieve mes moshatarëve(ndërveprimeve të shpeshta dhe anëtarësimit të përbashkët në grup) dhe rëniesapo ngritjes së rezultateve mësimore përsa i përket performancës akademike.Për të realizuar këtë qëllim është formuluar pyetja kërkimore: A ka ndonjë efektinfluenca e bashkemoshatarëve në arritjet akademike te adoleshentëve tëmoshës 12 – 15 vjec? Studimi është një përmbledhje e literaturës ekzistuesembi aspektet pozitive dhe negative të ndikimit të bashkëmoshatarëve në lidhjeme performancën akademike.Bazuar në të dhënat, raportimet dhe vëzhgimet e bëra rezulton se ka një nevojëpër të kuptuar drejtimin e ndikimit, për të ballafaquar kërkimet mbi motiviminsocial si dhe për të konceptualizuar ndikimin e marrëdhënieve të moshatarëvenë mënyrë të përshtatshme.Rezultatet empirike tregojnë se bashkëmoshatarët krijojnë rrjete te cilat cojnënë mbivleresim të efekteve të grupit në modelin tradicional dhe kjo bën që atatë ndryshojnë objektivat e tyre në arritjet akademike. Gjithashtu, konstatohet seadoleshentët kanë nje rritje të motivimit social e cila pasohet nga një rënie emotivimit akademik dhe kjo si pasojë sjell demostrimin e paaftësisë në fushatakademike në shkollë. Këto rezultate janë të kuptueshme nëse pranimi iadoleshentit nga grupi i moshatarëve është një nga çelësat matës të përvojavepozitive/negative të eksperiencës shkollore.Hulumtimet e ardhshme mund të shqyrtojnë dinamikat motivuese të cilat dokontribuojnë në zhvillimin e pasurive akademike të qëndrueshme dhezhvillimin e një identiteti akademik duke lejuar kështu adoleshentët të përdoringrupin në interes të suksesit akademik. Ky studim i shërben jo vetëm familjesdhe shkollës, por edhe shoqërisë. Nëse shoqëria dhe edukimi kuptojnë ndikiminnegativ të presionit të grupit të bashkëmoshatarevë, kanë më shumë gjasa përta parandaluar atë dhe të jenë me të përgatitur të ndihmojnë adoleshentin nëpërballje me këtë fakt.
Fjalet Kyç: adoleshent, shoqëri, motivim, presioni i bashkëmoshatarëve,performancë akademike
Introduction

Understanding the way that social interactions affect the academic achievementis very important for parents, educators and the education system as a whole. Inparticular, academic achievements and corresponding levels of educationalattainment tend to predict the average income of an individual which arenecessary to ensure the life. Given this, the elimination of the negative effects ofpeer academic achievement represents an important contribution to educationreform. Academic performance is an important indicator of school success. It isnot only associated with high school completion, but also the ability tosuccessfully take into adult roles, to achieve economic self-sufficiency, and tobecome a productive member of the community (Hodgkinson, 1991; U.S.General Accounting OfGce, 1993).Extensive literature emphasizes that peer group influences social and academicdevelopment and that these influences are transformed into a startup of formaleducation (Anthony Pellegrini, 1992). Influences and motivations for all sorts ofbehaviors of adolescents, including study habits and academic personaldevelopment, do not come only from their peers, but also by their parents,



teachers and others with whom they establish contacts (Kathryn Wentzel,1998). But, because of the time that many adolescent spend every day with hisfriends or her coevals the impact can be substantial.Studies on the impact of peer orientation and group rates in adolescents are alens with which to examine the academic achievement. From another point ofview, previous studies have investigated the impact of peer rejection onacademic achievement. Research shows that peer rejection at all time points (inthe present and in the past) have negative effects on school attendance, and inexternal or inner behavioral problems (DeRosier, Kupersmidt, and Patterson,1994).
Conceptual issues in the assessment of the effects of peer groupEffects of peer group academic performance are also examined through (Brockand Durlauf, 2001) and Moffitt (2001), who stress in particular the impact onthe educational context. This is particularly true in classrooms and schools,where researchers have increasingly recognized that academic achievementmay be affected by social concerns (Juvonen, 2006; Juvonen & Wentzel, 1996;Urdan & Maehr, 1995). In fact, research shows that students’ peer relationshipsmay be associated with adaptive school outcomes, especially during periods ofdistress, such as transitioning to a new school (Connell & Wellborn, 1991;Juvonen, 2006; Juvonen & Wentzel, 1996; Ladd, 1990; Wentzel, Barry, &Caldwell, 2004).What this literature does not make clear, however, is when and why some peerrelationships promote achievement, whereas others encourage disinterest and,in some cases, obstruct optimal achievement (Blumenfeld, 1992; Dweck, 1996;Graham, 1996; Graham, Taylor, & Hudley, 1998; Juvonen, 2006; Juvonen &Cadigan, 2002; Juvonen, Graham, & Schuster, 2003). Despite relationships withother areas of adolescent functioning, peer influence is more likely to affectacademic functioning abilities in adolescence. Research studies in the field ofrelationships among peers and academic achievements show that the effect ofpeer orientation in academic achievement is to be taken into account. Extremeorientation toward peers, involving willingness to ignore parents’ rules,schoolwork, and one’s own skills for the sake of popularity, has been linked togreater problem behavior in seventh, tenth, and twelfth grade and loweracademic achievement in seventh and tenth grade (Fuligni, 2001).
Academic achievement and peer influence

Peer influence on academic outcomes gradually becomes more dominant.Harris (1998, 2002) and Rowe (1994) maintained that peer groups have aneven stronger influence than that of parents, although that extreme position hasbeen refuted by other researchers (Berk, 2005).Doing part in peer groups is a key stage of development and creation ofadolescent identity (Santor, 2000). Many see their peers as role models. Thesemodels can be a source of motivation or lack thereof.There are two kinds of models, the positive and the negative: Positive models,refer to individuals who have achieved outstanding success and are widelyexpected to improve others to pursue excellence and similar negative patternsthat refer to individuals who have experienced disaster and is widely expectedto motivate people to take steps necessary to avoid similar unpleasant result(Lockwood dhe Kunda, 2002). Also, we can say that it is the pressure of their



peers which can lead teens to unhealthy and unsafe behaviors and in theiracademic achievements.Peer pressure may be defined as the insistence and encouragement of the sameage group individuals to make or force the individual to do something (Santor,Messervey & Kusumakar, 2000). Pressure coevals is associated with wrongdecisions, rebellion and humor fluctuations, which will lead to a poor academicperformance, because of the fact that adolescents are not cooperative in theprocess of learning outcomes and as a result their school results fall weakly.(Sharry, 2004). Contrary to popular belief, not all peer influence is negative.Spending more time with peers does not always translate into trouble (Lingren,1995). Positive peer influence on academic performance depends on adolescentself-identity, self-esteem and self-reliance.The peer group is a source of affection, sympathy, understanding, and a placefor experimentation. It is always possible for parents to talk with schoolcounselors and professionals to help with the problem. Allen, Porter,McFarland, Marsh, and McElhaney (2005) report that adolescents who werewell-liked by many peers displayed higher levels of ego development andsecure attachment, as well as better interactions with their best friends. It wasfound that associating with friends who have a positive affect toward schoolenhanced students’ own satisfaction with school, whereas associating withfriends who have a negative affect toward school decreased it (Ryan, 2000).Less motivated or disengaged students, on the other hand, “are passive, do nottry hard, and give up easily in the face of challenges” (Skinner & Belmont, 1991).From a social competency perspective, it is likely that students who havedifficulty establishing themselves in a peer group may also have academicdifficulties in school (Wentzel, 1991). While the differences are more observedbetween adolescents that are neglected and those who are rejected. Wentzeland Asher (1995) find that socially neglected early adolescents may fare betterthan average in terms of academic achievement.Experiencing peer rejection can produce heightened anxiety (e.g., worry overbeing teased or left out) which interferes with concentration in the classroomand impedes children's acquisition and retention of information (Nansel,Overpeck, Pilla, Ruan, Simons-Morton, & Scheidt, 2001; Sharp, 1995). Thisfinding emphasizes the importance of which elements are most important inaffecting the academic arrivals. However, the percentage of teenagers friendswith academic orientation itself is not predictive of academic achievement(Fuligni, 2001). This may be an evidence of lack of peer influence academicachievement, or a need to investigate other aspects of friendship beyond thesimilarity in academic success (Fuligni, 2001).
Motivation and Academic PerformanceExpectations of others and the climate surrounding adolescent determines theirwillingness to learn and when these two are not motivating it leads in pooracademic performance (Mullins, 2005). Maintaining high motivation affectspsychological and social functioning and facilitates academic performance andpositive perception of the school (Gilman & Anderman, 2006). The perception ofpeer support is positively related with school outcomes and adjustment (Buhs &Ladd, 2001), academic motivation (Altermatt & Pomerantz, 2003; Furrer &Skinner, 2003; Wentzel, McNamara-Barry, & Caldwell, 2004) and prosocialbehaviours (Wentzel, 2004). As Kamil (2003) points out, “Motivation andengagement are critical for adolescent readers.



If students are not motivated to read, researches shows that they will simplynot benefit from reading instruction”. In general terms, student motivationrefers to a student's willingness, need, desire and compulsion to participate in,and be successful in, the learning process (Bomia, 1997). Adolescents will takeon the task of learning better only if they have sufficiently compelling reasonsfor doing so. When students feel that they are cared for and treated with respectby their teachers and peers, they are more likely to develop greater confidencein their academic abilities (Goodenow, 1993; Murdock & Miller, 2003).Students' sense of academic self-concept influences how they behave, how theyfeel, and how they think—the three dimensions of engagement (Eccles, 2009),and indeed, student confidence in personal academic ability has been shown topredict level of school engagement and task involvement ( Eccles & Wigfield,2002; Schunk, 1996). Students who experience emotional support andmotivation from teachers and peers are more likely to attach greater value tolearning in school (Roeser, 1998).
Friendship selection as a source of influenceFriendship refers to a close, mutual and voluntary relationship. Friends havebeen described most often with respect to their qualities and functions(Newcomb & Bagwell, 1996; Parker & Asher, 1993). It has been shown thathaving friends promotes individuals’ well-being and academic success (Hartup& Stevens, 1997; Wentzel, 2004) and buffers against maladjustment (Bukowski,1996; Hodges, Boivin, Vitaro, & Bukowski, 1999; Laursen, Bukowski, Aunola, &Nurmi, 2007). Friendship interactions are particularly important with regard tosocial integration because adolescent are more likely to stay in school whenthey feel comfortable and connected to other adolescent with similar interestsand aspirations (Tinto 1975).This phenomenon of similarity among friends is known as homophily and isseen on a variety of characteristics, including academic characteristics (Altermattand Pomerantz,2003; Kindermann2007; Prinstein and Dodge 2008; Ryan 2000). Inaddition, studies have reported that having a good friend or companion whoappreciates your academic achievements, serves as a positive factor to achievemotivation. They also tend to be engaged in and even excel at academic tasksmore than those who have peer relationship problems (Rubin, Bukowski, &Parker, 2006; Wentzel, 2005). In this regard, the selection of friendship servesas a purpose to achieve academic development (Resnick, Ireland, & Borowsky,2004).By choosing to associate with particular peers, adolescents select a socialcontext which exposes them to a particular set of values, behaviours, andopportunities. Whether or not students select friends with similar academicgoals, they may become more similar over time via socialization. Peers are "thesingle most potent source of influence," affecting virtually every aspect ofdevelopment—cognitive, affective, psychological, and  behavioral (Astin, 1993).Student interaction with friends can positively influence overall academicdevelopment, knowledge acquisition, analytical and problem-solving skills, andself-esteem (Kuh 1993).It has been pointed out that peer selection and influence from peers arecomplementary processes that work together to produce the adolescent’s socialcontext. Adolescents acquire friends who are similar to them, and they alsoappear to acquire new friends who are rather similar to their old friends (Caspi,1993). Based on the prevailing view in the existing literature on friends andacademic adjustment (Altermattand Pomerantz 2003; Brown, 2008;



Kindermann 2007; Ryan2000), we hypothesize that selection processes occuramong friends for achievement of the goals.
ConclusionsThe purpose of the literature review is not only to understand the impact ofcoevals regarding academic performance and socialization among teenagers,but also a form of analysis which serves as a research and practice for thefuture. Wentzel and Caldwell (1997) provide further evidence that students’relationships with peers are an important influence on their scholasticachievement. Clearly emerges from the literature that the relationship withclassmate in fact, has a relatively strong impact on the daily functioning of theadolescent’s academic performance.The summary of literature also stresses that there are a variety of studiesalready carried out in relation to this area, which have some discrepanciesbetween them, but that may be due to the diversity of samples used, andvariability assessment of the instruments construction or representation ofmultidimensional studies.  In this study it is emphasized simultaneously that theinfluence of peer academic performance is not always negative. Groups wherethey belong are necessary for the growth and development of adolescents, andtherefore the teens should be encouraged to make positive choices about peersand work to combat their negative impacts.Given the relationship between peer group acceptance and academicperformance, schools and society must carefully consider policies that restrictstudents from participating in sports and social activities that encouragerelationships with peers because of poor academic performance. Studiessuggest that children who actively participate in social activities with peersfeeling healthier than more isolated children (Vilhjalmsson, 1994).From the study it seems clear that socialization in groups is not a fad or a trend,but it is a necessity to stay. For this reason, the impact of coevals will be aphenomenon to be studied over time. Helping adolescents to navigate in theirsocial environment during school is a key to improving their academicfunctioning both concurrently and into the future. We know that as peerproblems become more chronic or severe, adolescent's risk for later negativeoutcomes, including academic failure, significantly increases (DeRosier, 1994).Schools should deemphasize competitive and individualistic work and promotecooperation (Ames, 1992; D. W. Johnson, 1970). Cooperative goal structuresrequire that students interact while working on academic assignments, thusbuilding relationships while making academic progress.As the results, the more successful students are in building positive peerrelationships, the more likely these students are to achieve. It is alsorecommended that additional research examine the influence of peer groupacceptance on the academic performance of adolescents in the context of otherpotential influences, including the nature of relationship, the academic culturein at home, and the support and encouragement that students receive fromteachers at school.
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AbstraktNjë rend kushtetues, në një sistem demokratik, legjitimon përfaqësimin politiknëpërmjet zhvillimit të një proçesi të rregullt zgjedhor dhe nëpërmjet krijimit tëvullnetit politik të popullit mbi bazën e një diskursi politik. Legjitimiteti ipërfaqësimit politik kushtëzohet nga diskursi politik i elitës pjesë e subjektevenë proçeset zgjedhore, ky dialog publik bën të mundur informimin për tëardhmen. Përfaqësuesit kanë detyrimin të vihen në shërbim të sovranit të tyre, icili më pas do të japë dhe verdiktin përfundimtar, shpërblimin, rizgjedhjen nëproçesin e ardhshëm zgjedhor, ose ndëshkimin, zëvëndësimin me konkurrentëte tyre. Karakteri legjitim i partive politike do të përfshijë në vetvete principetmbi të cilat duhet të ngrihen dhe formohen organizatat politike në mënyrë që tërealizohet një përfaqësim politik i shoqërisë bazuar mbi drejtësinë dhe ligjin.Studimi do të sjellë një analizë konceptuale, shoqëruar me problematikën qëevidentohet në shoqërinë shqiptare, perceptimin që bën klasa politike përsovranin e tyre, në artikulimin e popullit dhe sendërtimin e komunikimitndërmjet tyre. Duke iu referuar imperativit kategorik të Kantit, “vepro në atëmënyrë që ta trajtosh njerëzoren, qoftë tek vetvetja apo tek njerëzit e tjerë,duke e parë në të gjitha rastet, si një qëllim dhe asnjëherë thjesht si një mjet”, dotë kuptojmë rëndësinë e raportit përfaqësues-shoqëri. Elita duhet ta trajtojëshoqërinë si qëllim dhe jo si mjet, në shërbim të interesave të tyre dhe jointeresave personale.
Fjalët kyçe: legjitimitet, përfaqësim politik, parti politike, diskurs politik.

AbstractThe constitutional order, in a democratic system, legitimizes politicalrepresentation. Through the development of a fair election process and throughthe creation of political will of the people on the basis of political discourse. Thelegitimacy of political representation is conditioned by the elite politicaldiscourse entities participate in electoral processes, this public dialogue makesit possible for future information. Representatives have an obligation to put inthe service of their sovereign, who will then give the final verdict, rewards,reelection in the upcoming elections, or punishment, replacing with theircompetitors. Legitimate character of political parties will include in itself theprinciples on which it should be raised and formed political organizations. Inorder to achieve a political representation of society based on justice and  law.The study will bring a conceptual analysis, coupled with the issues evidenced inAlbanian society. The perception that makes political class for their sovereign,the people articulate and realization of communication between them. Referring
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to Kant's categorical imperative, "Act in such a way that you treat human, eitherto themselves or to other people, to see in all cases, as an aim and never merelyas a means" to understand the importance of the report society-representatives.The elite should treat society like an aim and not like a instrument,  in service ofpeople interests and not personal interests.
Keywords: legitimacy, political representation, political parties, politicaldiscourse.
1. Hyrje

Koncepti i përfaqësimiPërfaqësimi politik personifikon shërbimin që ofron një kategori e caktuarindividësh, kundrejt masës, që është tërësia e komunitetit. Organizatat politikedisponojnë funksion legjitimues, nëpërmjet ndërmjetësimit dhe lidhjes që atovendosin ndërmjet qytetarëve, grupeve shoqërore dhe sistemit politik. Partitëpolitike ndihmojnë në sanksionimin e rendit politik në vetëdijen e qytetarëvedhe grupeve shoqërore. Analiza e këtij punimi të shkurtër do të mbështetet nëpërcaktimin e hipotezës e cila jep lidhjen biunivoke shkakësore midis variablittë varur dhe të pavarur. Në rastin tonë variabli i varur do të ishte legjitimiteti ipërfaqësimit politik i cili kushtëzohet nga disa elementë që janë variablat epavarur të tillë si: a) konkurrenca e ndershme e partive politike në proçesetzgjedhore duke shmangur financimet e jashtëligjshme. b) Përfshirja e publikutnë dialogun me partitë politike, shoqëruar më klimë politike pozitive nëproçeset zgjedhore.Një rend shtetëror apo ushtrimi i pushtetit është legjitim nëse përputhet mepikëpamjet mbi drejtësinë dhe barazinë, si dhe me vlerat dhe normat etnike tëbazuara në to, të cilat në bashkësitë njerëzore, mbi të cilën shteti ushtronpushtetin e tij, njihen si të përgjithshme. Çdo rendi shtetëror i nevojitetjustifikimi legjitim, sepse ai pushtetin e tij e ushtron dhe e mbron me ndihmën enjë minimumi të pëlqimit të qytetarëve të qeverisur, e jo vetëm përmesdetyrimit dhe terrorit. Në demokraci pushteti është legjitim nëse ushtrohet ngapopulli dhe është në pajtueshmëri me vullnetin e shumicës së popullsisë, kjo dotë thotë që ushtruesit e pushtetit mund të zgjidhen dhe të kontrollohen ngapopulli në mënyrë direkte apo indirekte për një kohë të caktuar. Pushtetiushtrohet në pajtim me parimet e kushtetutës, para së gjithash me parimet elegalitetit, ndarjes së pushtetit dhe të vlefshmërisë së të drejtave të njeriut.1Kur trajtojmë konceptin e përfaqësimit na lindin pyetje në lidhje me atë se çfarëdo të përfaqësohet, çfarë përfaqësojnë deputetët në kuvend, të gjithëpopullsinë? Vetëm popullsinë e cila i ka votuar ata? Po në rast se në një zonë kupjesa dërrmuese kanë votuar majtas përfaqësohen në parlament nga njëdeputet i djathtë, a do të mund ta përfaqësojë në bazë të interesave të sovranitdeputeti i djathtë këtë zonë? Personalisht do të mbështesja idenë e John StuartMill sipas të cilit deputetët në parlament nuk përfaqësojnë as partinë e tyre asvotuesit e veçantë që i kanë dhënë votën por të gjithë kombin shqiptar, padallime ideologjike, krahinore, pa dallim feje dhe gjinie.Kemi disa lloje të ndryshme përfaqësimi ku autorja amerikane Jane Mansbridgei evidenton ato nga pikpamja empirike. i) Përfaqësimi premtues, përfaqësimi qëmundëson llogaridhënien, sipas të cilit përfaqësuesit premtojnë dhe iadedikojnë mandatit të tyre mbajtjen e këtyre premtimeve. ii) Përfaqësimi
1 Krasniqi, A. (2007). Partitë Politike. Nocione politike. Shënime.
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parashikues, i referohet pritshmërive të votuesve duke modifikuar premtimet etyre. iii) Përfaqësimi xhiroskopik, përfaqësuesit i referohen parimeve dheqëndrimeve të tyre dhe jo pritshmërive, ata rrotullohen rreth boshtit të tyre, kjovlen për ata politikanë që shikohen si njerëz të mirë dhe votohen pa paturparasysh se cili është program i tyre. iv) Përfaqësimi surrogate, përfaqësuesitnuk kanë asnjë lidhje me elektoratin e tij por përfaqësojnë një grup të caktuarshoqëror si psh një deputet rom i cili mbron interesat e romëve.2Partitë politike që luajnë rolin kryesor në përfaqësimin politik duhet të mbrojnëvlera dhe parime të përgjithshme, si drejtësia, respekti për qytetarin dheshoqërinë, përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien. Punimi do të zhvillohet duketrajtuar fillimisht partitë politike si gate keepers në proçesin e formimit tëvullnetit politik. Nuk mund të analizojmë legjitimitetin e përfaqësimit politik patrajtuar nocionin e drejtësisë në kompleksitetin e saj, trajtimin e drejtësinë sikusht për përfaqësimin politik të qytetarëve dhë së fundmi problematika qëparaqet mungesa e dialogut politik dhe rëndësinë që ka zhvillimi i diskursitpolitik.
2. Partitë politike si gate keepers në proçesin e formimit të

vullnetit politik

Gjithkush ka të drejtë të marrë pjesë në qeverisjen e vendit të tij, drejtpërdrejt ose
me anë të përfaqësuesve të zgjedhur lirisht. Gjithkush ka të drejtë të hyjë në
shërbimet publike në vendin e tij. Vullneti i popullit është baza e pushtetit
shtetëror; ky vullnet duhet të shprehet në zgjedhje periodike dhe të lira, të cilat
duhet të jenë të përgjithshme dhe votimi i barabartë, si dhe me votim të fshehtë
ose sipas proçedurës ekuivalente të votimit të lirë.3

Deklarata Universale e të Drejtave të NjeriutDefinicioni për partitë politike është i qartë dhe i kuptueshëm, autorë tëndryshëm kanë dhënë përkufizimet e tyre të cilat arrijnë në një konceptim përpartitë politike. Partitë politike janë grupime të mëdha individësh, të bashkuarvullnetarisht ndërmjet tyre, të cilët i bashkon një ideal, një qëllim, që ështëfitimi i pushtetit, kontrollit të ligjshëm të qeverisjes nëpërmjet proçesitelektoral. Partitë politike ndikojnë në formimin e vullnetit politik dhepërfaqësimin e popullit në organet e zgjedhura të pushtetit. Në udhëzimet eOSBE për rregulloren e partitë politike jepet ky përkufizim për partitë politike“Një parti politike është një shoqatë e lirë e personave, një nga qëllimet e të cilitështë marrja pjesë në menaxhimin e çështjeve publike, duke përfshirë këtu edheprezantimin e kandidatëve për zgjedhje të lira dhe demokratike".4 Për të dhënënjë përkufizim konkret, zyrtar do të përmëndim nenin 1 të ligjit për partitëpolitike në shqipëri sipas të cilit: “Partitë politike janë bashkime vullnetare të
shtetasve mbi bazën e ideve, të bindjeve e të pikëpamjeve ose të interesave të
përbashkëta politike, të cilët synojnë të ndikojnë në jetën e vendit nëpërmjet
pjesëmarrjes në zgjedhjet dhe përfaqësimit të popullit në organet e zgjedhura të
pushtetit”.5 Partitë politike si organizatë politike janë të bazuara në një ideologji,
2 Hasimja, E. (2008). Teoritë e demokracisë. Shënime.

3 The Universal Declaration of Human Rights. Art 21.
4 OSCE/ODIHR, Venice Commission.  (2011). Guidelines on Political Party Regulation.
Poland: POLIGRAFUS. Fq, 20.
5 Ligj Nr. 8580, datë 17.2.2000. “Për Partitë Politike” Republika e Shqipërisë. Neni 1.
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në një program të caktuar, në synime, ideale, interesa të ndryshme ngakonkurrentet e saj, në individë të cilët kanë të njëjtin mendim se si duhet tëqeveriset shteti, çdo anëtar i cili e gjen veten në përputhje me idealet, interesat,aderon në radhët e saj.Në çdo sistem politik, kur flasim për demokraci moderne do të flasim edhe përpluralizëm partiak, pluralizmi partiak është baza e shtetit shqiptar. Këtë vlerëmadhore për ndërtimin e një shteti demokratik, kushtetuta e Republikës sëShqipërisë e shpreh në nenin 3 të saj, “Pavarësia e shtetit dhe tërësia e territorit
të tij, dinjiteti i njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, drejtësia shoqërore, rendi
kushtetues, pluralizmi, identiteti kombëtar dhe trashëgimia kombëtare,
bashkëjetesa fetare, si dhe bashkëjetesa dhe mirëkuptimi i shqiptarëve me pakicat
janë baza e këtij shteti, i cili ka për detyrë t’i respektojë dhe t'i mbrojë”.6 Karakteridemokratik i sistemit politik shqiptar, liria e veprimit dhe organizimit të tyreështë shprehur gjithashtu edhe në nenin 3 të ligjit për partitë politike. Partitë
politike shqiptare janë pjesë e një sistemi të lirë e demokratik qeverisës në vend.
Krijimi dhe veprimtaria e tyre është e lirë dhe e garantuar nga Kushtetuta.7Elementi bazë që mundëson përfaqësimin e popullit janë mekanizmatstrukturorë, të njohura ndryshe si partitë politike, grupet e interesit, shoqatat,masmedia etj, të cilat shërbejnë si kanalet e komunikimit ndërmjet dy skajeve,elitës dhe shoqërisë. Në krye të piramidës do të qëndrojnë partitë politike, siarsenali më i plotë i përfaqësimit të vullnetit politik të popullit. Partitë politikesi gate keepers krijojnë një lidhjen të fortë jetike ndërmjet shtetit dhe shoqërisëcivile, qytetarëve dhe organeve kushtetuese midis institucioneve shtetërore dhegrupeve të interesit që veprojnë në shoqëri. Ekzistenca e tyre bën të mundurformësimin e vullnetit politik, pasi populli mund ta ushtrojë pushtetin e tij siSovran, vetëm në mënyrë të organizuar dhe të strukturuar. Partitë politike
marrin pjesë në formimin e vullnetit politik të popullit në të gjitha fushat e
jetës publike dhe kryesisht nëpërmjet: a) ndikimit në krijimin e opinionit publik
dhe të edukatës politike; b) nxitjes së pjesëmarrjes aktive të shtetasve në jetën
politike dhe evidencimin e aftësimit të shtetasve për të marrë përsipër përgjegjësi
publike. 8 Partitë politike ofrojnë kuadrin e nevojshëm që qytetarët tëkategorizohen në përputhje me interesat dhe pritshmëritë e tyre, nëpërmjetprogrameve, përkatësisë dhe idealeve që mbron një parti politike e caktuar. Përtë kuptuar më qartë pozicionimin e partive politike si ndërmjetës dhebacgroundin në të cilën ato ndodhen shohim figurën e mëposhtme.

6 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 1998. Neni 3.
7 Ligj Nr. 8580, datë 17.2.2000. “Për Partitë Politike” Republika e Shqipërisë. Neni 3.
8 Ligj Nr. 8580, datë 17.2.2000. “Për Partitë Politike” Republika e Shqipërisë. Neni 2.
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Figura 1.

Partitë politike nuk janë aktorët e vetëm ndërmjetësues midis shtetit edheshoqërisë, por ndryshe nga grupet e interesit, iniciativat qytetare, media etjpartitë politike luajnë një rol të dyfishtë. Roli i tyre i legjitimuar nga zgjedhjetpër afrimin e interesave të qytetarëve pranë institucioneve shtetërore dhe roli iformimit të vullnetit të përgjithshëm në organet shtetërore. Partitë politike sigatekeepers mbajnë në funksion qarkullimin e vazhdueshëm të komunikimitpolitik, si forcë shtytëse për transmetimin e kërkesave. Ato luajnë rol tërëndësishëm në formimin e vullnetit të popullit dhe formimin e vullnetitshtetëror duke qëndruar ndërmjet dy sferave. Kur diskutojmë dhe pohojmëlidhjen e ngushtë që ekziston ndërmjet partive politike dhe formimit të vullnetittë popullit duhet patjetër të sqarojmë që partitë politike nuk janë elementët evetëm dhe sundues të këtij proçesi ata nuk e kanë monopolizuar situatën. Nëformimin e vullnetit politik ndikojnë edhe shoqatat apo grupet e interesit, pordiferenca është se ato nuk mund ta legjitimojnë pushtetin  e tyre në mënyrë tëngjashme me partitë politike.Për një funksionim dhe ushtrim të veprimtarisë së tyre është e rëndësishmeedhe mënyra e organizimit të partive politike. Në lidhje me organizmin e partivepolitike neni 9 i kushtetuës së Republikës së shqipërisë shpreh se: Partitë
politike krijohen lirisht. Organizimi i tyre duhet të përputhet me parimet
demokratike. Partitë politike dhe organizatat e tjera, programet dhe veprimtaria
e të cilave mbështeten në metoda totalitariste, që nxitin e përkrahin urrejtjen
racore, fetare, krahinore ose etnike, që përdorin dhunën për marrjen e pushtetit
ose për të ndikuar në politikën shtetërore, si edhe ato me karakter të fshehtë janë
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Kanale komunikimi

Diskursi
politik

Shteti
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Ligjshmëri

Përfaqësim
politik
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të ndaluara sipas ligjit. Burimet financiare të partive, si dhe shpenzimet e tyre
bëhen kurdoherë publike.9Rëndësia e organizmit sipas parimeve demokratike shoqërohet edhe mefinancime të ligjshme të tyre, pasi një element i rëndësishëm që kërcënonlegjitimitetin e qeverisjes dhe që nxit rënien e besimit publik është financimi ipaligjshëm i partive politike. Një fenomen ky shumë i përhapur dhe prezent nëdemokracitë europiane. Përcaktimi i ligjshmërisë, apo se çfarë konsiderohet eligjshme është e përcaktuar në legjislacionet kombëtare dhe e ndryshme nëvënde të ndryshme. Të ardhurat janë të paligjshme kur ato mund të vijnë ngaorganizata, qeveri apo kompani të huaja me qëllime tendencioze, nga krimi iorganizuar, nga të ardhura të parregjistruara dhe të paligjshme. Partitë politikesi person juridik disponojnë pasuritë për ushtrimin e aktivitetit të tyre dheburimet financiare të tyre përbëhen nga:1. Kuotat e anëtarësisë;2. Çdo pasuri e fituar në mënyrë të ligjshme;3. Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike e socialkulturore;4. Ndihma financiare në masën e caktuar në buxhetin e shtetit, tëmiratuar me ligj nga Kuvendi Popullor.10Partitë politike janë të llojeve të ndryshme, ato ndryshojnë nga njëra-tjetra përnga mënyra e organizimit, tipologjia, ideologjia së cilës ato i përkasin etj. Po t’ireferohemi partive politike në shqipëri ajo që do të dilte në pah do të ishte sepër një vënd të vogël si shqipëria numri i partive politike do të ishte shumë imadh. Po të bëjnë një analizë të partive politike si subjekteve në proçesetzgjedhore do të shohim se në zgjedhjet e fundit në 2013 do të merrnin pjesë 68parti duke përfshirë edhe 1 parti e kthyer me vendim të kolegjit, PESh. Parti tëcilat ndoshta të ndryshme nga programet e tyre politike por jo shumë tëndryshme nga pikpamja ideologjike dhe mbrojtjes së idealeve, dhe kjo përfshinedhe dallimet e spektrit politik të majta dhe të djathta. Ku përherë e më tepërdallimet ideologjike homogjenizohen, dallimet e identitetit të partive politikepërafrohen, duke shmangur përfaqësimi i një shtrese të caktuar të popullsisë,element bazë i teorive politike dhe duke u futur në kategorinë e quajtur “catch
all parties” (parti gjithpërfshirëse) të prirura drejt koalicioneve duke kërkuaredhe mbështetjen e të gjithë shoqërisë dhe jo ndonjë klase apo grupi të veçantëshoqëror.Në mënyrë që partitë politike t’i shërbejnë dhe funksionojnë në një sistemdemokratik dhe në mënyrë që ato të rezultojnë të suksesshme në qëllimet e tyreduhet të mbështeten dhe përbëhen nga funksione dhe parime. Funksionet epartive politik janë përcaktuar ndryshe nga autorë dhe kërkime të ndryshme,një studim i Fondacionit Konrad Adenauer Stiftung11 ka përcaktuar gjashtëfunksione kryesore të partive politike. Le të njihemi me këto koncepte dukeparë tabelat e mëposhtme.

9 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 1998. Neni 9.
10 Ligj Nr. 7491, datë 25.07.1991. “Për Partitë Politike” Republika e Shqipërisë. Neni
18.
11 Hofmeister, W. and Grabow, K. (2011). Political Parties Functions and
Organisation in Democratic Societies. Konrad Adenauer Stiftung. Singapore. Fq, 16.
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Figura 2.                                                                       Figura 3.

3. Drejtësia dhe diskursit politik, kusht për përfaqësimin politik
të qytetarëveSipas Rouls një shoqëri është e rregulluar mirë në qoftëse është e ndërtuar dhevepron sipas parimeve të drejtësisë “drejtësia është virtyti i parë iinstitucioneve sociale”. Rëndësinë që shpalos drejtësia dhe respektimi i ligjit embron më mirë Sokrati i cili megjithëse e dinte se ishte dënuar padrejtësisht ibindej ligjeve të qytetit të tij. Ai thoshte se ligjet janë nëna dhe babai im dhe seekzistencën e vet ai ia dedikonte polisit dhe ligjeve.12 Dekarti po ashtu nëveprën e tij “Bisedë për Metodën” thekson rëndësinë e bindjes së ligjeve dhezakoneve të vëndit tij.13 Koncepti dhe rëndësia e drejtësisë janë themelore përshtetin demokratik dhe për të drejtat e njeriut, pa një sistem të drejtësisëkurrsesi pushtetin nuk do ta kishte populli dhe përfaqësimi do të legjitimohej

12 Hersh, Zh. (1993). Habia filozofike. Tiranë: Dituria. Fq, 17.
13 Dekart. (1997). Bisedë për Metodën. Tiranë: Elena Gjika. Fq, 23.
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nga diktatori. Kur thuhet se pushteti është i popullit, përcaktohet një konceptpër burimet dhe për legjitimitetin e pushtetit. Në këtë aspekt pushteti ështëlegjitim vetëm kur jepet nga poshtë, vetëm nëse është një shprehje e vullnetit tëpopullit.14Një shtet ligjor në një sistem demokratik është kusht që përfaqësimi iqytetarëve të realizohet mbi bazën e premisave që vet qytetari cakton.Themelet e legjitimitetit nuk japin vërtetësi, japin një të drejtë. Populli kagjithmonë të drejtë jo në kuptimin që nuk gabon kurrë, po në kuptimin që ai kagjithmonë të drejtën të gabojë dhe se e drejta për të gabuar i takon atij që gabonpër vete, në dem të vet.15 Në rast se populli shqiptar gabon në zgjedhjen epërfaqësuesve kjo është përgjegjësia e tij (popullit) që i ka zgjedhur, dhe dëmete asaj zgjedhje do vazhdojnë deri në zgjedhjet e reja. Pikërisht për këtë arsyeklasa politike duhet të punojë nëpërmjet dialogut, informimit, bisedimeve meqytetarët dhe t’u sigurojë atyre transparencë dhe ligjshmëri, për zgjedhje tëdrejta në të ardhmen.Siç e përmëndëm edhe më sipër pa drejtësi nuk ka përfaqësim legjitim, parespektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, të drejtën e votës, të shprehjes,zgjedhje të lira dhe të ndershme, lirinë e veprimit të medias etj, nuk do të kishtepërfaqësim të legjitimuar. Shoqëria shqiptare një shoqëri që ka përjetuarndryshime drastike në sistemin politik, një shoqëri e cila mund të themi se ështënë momentet e fundit të një tranzicioni të gjatë dhe problematik. Një shoqëri ecila disponon kuadrin ligjor të nevojshëm, klasën politike të maturuar porproblematike, pjesmarrje të popullsisë në zgjedhje por jo në raportin 100%.Përveç problemeve të tjera që mund të ketë shoqëria shqiptare, ajo çalon edhenë komunikimin ndërmjet elitës dhe shoqërisë, në diskursin politik.Diskurs është i ndikuar nga klima politike, niveli i klimës politike kushtëzonedhe nivelin e diskursit politik. Duke iu referuar raporteve të organizatavendërkombëtare, shpeshherë në të kaluarën vëndi ynë karakterizohej nga njëklimë politike me nivele të larta të armiqësisë partiake. Nivel i ulët idiskutimeve publike për çështje thelbësore, dhunë episodike në periudhën parae pas-zgjedhore dhe konflikte partiake për rezultatet zyrtare që u përhapën simetastaza në konfliktin e gjatë politik ndërmjet qeverisë dhe partiveopozitare.16 Për më tepër Institutit Demokratik Amerikan (NDI) në Deklaratënpër Misionin e Vlerësimeve parazgjedhore në Shqipëri përcaktoi se klimapolitike shqiptare karakterizohet nga elementët e mësipërm në ciklet zgjedhorepara zgjedhjeve të fundit në Shqipëri (2013). Sepse së fundmi ndjesia edallueshme e publikut për t’u përfshirë më shumë në dialogun me partitëpolitike, dhe si rezultat treguesit premtues se partitë politike po përfshijnëdiskutimet e politikave në fushatat e tyre, kanë nxitur një klimë politike mëdinamike se sa në ciklet e kaluara.17Ligjërimi politik është ai i cili formon ndërgjegjjen politike të popullit, kulturënpolitike, pjesmarrjen dhe angazhimin e tij në politike, si rrjedhojë e këtijformimi shpesh herë opinion publik në shqipëri e percepton klasën politike si tëpapjekur politikisht kjo si rrjedhojë e ligjërimit politik  ndaj palëve, akuza tëndërsjellta fyerje, jo bashkëpunim etj. Analisti Bendi Kajsiu thekson se shoqëriashqiptare paraqet krizë të përfaqësimit e cila vjen si pasojё e faktit se secila ngady partitё kryesore e artikulon “popullin” nё raport me njё kёrcёnim qёtrupёzohet nga kundёrshtari politik, çka prodhon edhe nivel tё lartё konflikti.
14 Sartori, G. (1998). Ç’është demokracia. Tiranë: Dituria. Fq, 22.
15 Sartori, G. (1998). Ç’është demokracia. Tiranë: Dituria. Fq, 23.
16 NDI.Deklaratë misioni i vlerësimit parazgjedhor në shqipëri. Mars 22, 2013
17 Ibid
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Kjo bёn qё qytetarёt tё tjetёrsohen nga proçesi dhe partitё politike duke e bёrёedhe mё tё vёshtirё pёr kёto tё fundit tё pёrfaqёsojnё subjektet ekzistuese apotё sendёrtojnё subjekte tё reja. Sa mё pak shoqёria dhe grupe brenda sajartikulohen nёpёrmjet procesit politik apo partive politike, aq mё shumё atoformёsohen nё kundёrshtim me to. Pёr pasojё ligjёrimi anti-politik.18 Partitëpolitike dhe liderët janë protagonistët kryesorë për të formuar në mënyrëdinjitoze diskursin politik i cili informon qytetarët të bëjnë zgjedhjen e duhurdhe të legjitimojnë përfaqësimin.Partitë politike mund të nxitin besimin publik në proçesin zgjedhor duke udhënë mundësi votuesve që të bëjnë zgjedhje të informuara. NDI jeprekomandime për mënyrën se si duhet të veprojnë partitë politike. a) Partitëpolitike duhet të komunikojnë me njëra-tjetrën në mënyrë konstruktive, përmesdebateve neutrale, të moderuara dhe forumeve të tjera të ngjashme, të nxjerrinnë pah dallimet mes tyre për sa i përket politikave thelbësore dhe çështjevepolitike, dhe të heqin dorë nga fjalimet dhe sjelljet e tjera që denigrojnëkundërshtarët dhe ulin besimin e publikut te procesi politik. b) Partitë politikeduhet të zgjerojnë dhe të thellojnë komunikimin e politikave të tyre te qytetarëtnë mënyrë që t’u japin një vizion se si mund të minimizohen pengesat socialedhe ekonomike dhe të rriten mundësitë. c) Partitë politike nuk duhet të ofrojnëpërfitime materiale të drejtpërdrejta për qytetarët në këmbim të votës.
4. KonkluzioneKy punim nxjerr si problematikë ekzistencën apo jo të një përfaqësimi tëligjshëm dhe sa më dinjitoz të shoqërisë, popullit shqiptar në instancat më tëlarta të shtetit. Kjo problematikë mund të eleminohet vetëm me mbarëvajtjen edy sferave të veçanta, një është ajo e elitës, përfaqësuese e popullit dhe tjetraështë sovrani, masa e shoqërisë. Konkluzionet e rëndësishme në të cilat kaarritur ky studim është evidentimi i faktorëve të cilët do të mundësojnë ose dotë cënojnë përfaqësimin e ligjshëm të popullit. Identifikimi i këtyre faktorëve nabën të kuptojmë se çfarë është e rëndësishme për arritjen e një përfaqësimipolitik të legjitimuar. Faktorët që garantojnë dhe bëjnë të mundur përfaqësiminpolitik të vullnetit të popullit do t’i klasifikojmë në disa grupime në varësi tëfushës të cilët ata i përkasin.Një grupim do të përmbledhë faktorë që do t’i referohen sferës së elitës, thelbi itë cilës do të jenë organizatat politike. Përfaqësimi do të realizohet vetëm nësedo të kemi:

- Ekzistencën e një sistemi demokratik
- Ekzistencën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme
- Ekzistencën e financimeve të ligjshme të partive politike
- Standarde demokratike në proçeset e fushatave elektoraleKjo përsa i përket organizatave politike dhe proçeseve zgjedhore, pra drejtësiaqë duhet të mbartin në vetvete veprimet e asaj pjese të shoqërisë e cilakategorizohet si elitare dhe përgjegjëse për të ardhmen e shoqërisë.Në një grupim tjetër do të jenë ato faktorë të cilat do të përfshijnë shoqërinë,sepse pa përkushtimin dhe ndërgjegjësimin e shoqërisë vullneti i tyre nuk do tëvihej kurrë në zbatim. Që një përfaqësim politik të jetë sa më legjitim është enevojshme ekzistenca:
- E nje diskursi politik, dialogu ndërmjet palëve
- E vetëdijes politike të popullsisë shqiptare
- Shoqëria civile aktive dhe vepruese

18 Kajsiu, B. Kriza e Pёrfaqёsimit: I Gjithё Faji ёshtё i Politikёs.
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- Pjesmarrje, angazhim dhe reagim i shoqërisë
- Komunikim politik ndërmjet dy sferave të shoqërisë, elitës dhe masës
- Artikulim i interesave të shoqërisë mbi përgjegjshmërinë dhellogaridhënien që duhet të karakterizojë vendimmarrësit.Por grupimi më i rëndësishëm do të jetë ai i përfshirjes së parimeve tëdrejtësisë dhe shtetit ligjor. Faktorët më të rëndësishëm që duhet të ekzistojnëjanë ata faktorë që i referohen ekzistencës së drejtësisë, ligjit, për këtë arsyeështë e rëndësisshme ekzistenca e:
- Një sistemi të drejtësisë i cili mbron të drejtat e njeriut
- Një sistemi të drejtësisë i cili mbron të drejtat politike
- Një sistemi të drejtësisë i cili mbron dhe garanton të drejtën e votësPër t’i dhënë temës rëndësinë e merituar e mbyllim duke pohuar se

legjitimiteti ekziston atëherë kur ai vjen vetëm nga poshtë.
5. BibliografiaBerlin, Isaiah (1996): Idetë filozofike të shekullit XX dhe katër ese për lirinë,Onufri, Tiranë, përkthyes Bashkim Shehu.Budge, I. “Electoral volatility: Issue effects and basic change in 23 post-wardemocracies”  1.” Electoral Studies 1(2). 1982Dahl, R. (2005). Poliarkia – pjesëmarrja dhe opozita. Tiranë: Pegi.Dalton, R. J. (2002). “Political cleavages, issues, and electoralchange.” Comparing democracies 2.Dekart. (1997). Bisedë për Metodën. Tiranë: Elena Gjika.Hasimja, E. (2008). Teoritë e demokracisë. Shënime.Hersh, Zh. (1993). Habia filozofike. Tiranë: Dituria.Hofmeister, W. and Grabow, K. (2011). Political Parties Functions andOrganisation in Democratic Societies. Konrad Adenauer Stiftung. Singapore.IDEA / “Handbook “Funding of Political Parties and Election Campaigns”http://.idea.int/publications/funding_parties/index.cfmIkonomi, L. (2010). Filozofia e së drejtës. Tiranë: Onufri.Kajsiu, B. Kriza e Pёrfaqёsimit: I Gjithё Faji ёshtё i Politikёs.Kitschelt, H. (2010). “The Comparative Analysis of Electoral and PartisanPolitics: A Comment on a Special Issue of West European Politics.” est EuropeanPolitics 33(3)Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë.Krasniqi, A. (2007).  Partitë Politike. Nocione politike. Shënime.Krasniqi, A. (2009). “Zgjedhjet në Shqipëri 1991-2008”, Tiranë.Krasniqi, A. (2010) “Zgjedhjet dhe administrimi zgjedhor në Shqipëri”. Tiranë:AFR/AIIS.
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FJALORI DHE NDIKIMI I TIJ NËMËSIMIN E GJUHËS ANGLEZE
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Abstract

Vocabulary is one of the three main elements in a certain language (words,pronunciation, and grammatical content). Therefore, it is important to arguehow influentialisteachinginstructedvocabulary in education and more preciselyin our classes.Taking in consideration the new tendencies, which give priority to the idea thatthe spontaneous form of learning vocabulary is the key to success in enhancinglanguage awareness, questionnaires and surveys show that, instructedvocabulary teachingis in the top position.
Abstrakt

Fjalori është një nga tre elementët bazë të çdo gjuhe (fjalëve, shqiptimit dhepërmbajtjes gramatikore). Gjithsesi, është e rëndësishme të evidentojmëmësimdhënien e udhëzuar të tij, në tërësi, sidomos në klasë.Duke marrë në konsideratë, prirjet e reja, të cilat mbështesin idenë se i mësuarirastësor i fjalorit, është çelësi i suksesit në përsosjen e vetëdijesimit gjuhësor,çështjet dhe analizat e bëra, i japin mësimdhënies së udhëzuar të fjalorit, rolin erëndësisë së veçantë.
Keywords: Vocabulary, spontaneous, instructed, strategies, effective,students, survey, languageawareness..
Mësimi i rastësishëm dhe i udhëzuar i fjaloritShumë studime janë bërë mbi përkufizimin e të mësuarit të fjalorit në mënyrërastësore. Nation (2001;232),1 i referohet të mësuarit të rastësishëm pa njëqëllim specifik, si strategji për të mësuar fjalorin. Një person mund të zhvillojë
1Nation,I. S. P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge:
Cambridge University Press
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aftësinë e përvetësimit të fjalorit duke u futur në kontakt me gjuhën dheveçanërisht me pjesët e leximit. Meara e vendos mësimin e fjalorit në kategoritë ndryshme. Në opinionin e tij, i mësuari rastësor është produkt i të mësuaritkrejt tjetër nga ai i të mësuarit të udhëzuar, i cili hartohet nga mësuesit apo ngavet studentët.Disa e përkufizojnë mësimin rastësor të fjalorit, si diçka që mësohet pa i dhënërëndësinë e duhur anës gramatikore apo gjuhësore dhe duke u përqendruar teformat komunikuese të përgjithshme, pa specifikuar forma të veçanta. Ngakëndvështrimet e përmendura më parë, i mësuari rastësor i fjalorit mund tëpërcaktohet si  metodë e të mësuarit nga leximi, dëgjimi, i foluri apo i shkruari,ku vëmendja kryesore e studiuesve të gjuhës fokusohet në informacionet epjesëve apo të gjithë tekstit. Kjo metodë përfshin mësimin nga i lexuari aktiv,marrjen pjesë në biseda, dëgjimin e historive, shikimin e filmave, prashfrytëzimin e të gjitha mundësive të kontaktit me gjuhën, si në klasë dhe jashtësaj.(Nation 2001;232).Nga ana tjetër mësimi i fjalorit, i udhëzuar nga mësuesi është formatradicionale. Elliot e quan atë, metodë të planifikuar të mësimit të fjalorit, eshënjuar për të përzgjedhur detyrat e planifikuara më parë nga mësuesi.Ndërsa (Schmid 2000-120)2 demonstron se ai është një formë e të mësuarit tëpërcaktuar më parë, që kryesisht e përqendron vëmendjen te informacioni qëdo mësuar. Megjithëse ai përcakton mundësitë më të mëdha për përvetësimin etij, si formë e vështirë e të mësuarit, pasi bazohet në anën mekanike.Por në vazhdim të kësaj, fjalori i mësuar në klasë ka në qendër mësuesin. Ethënë në përgjithësi, mësimi iudhëzuar i fjalorit është një metodë që përdormjete që kanë të bëjnë direkt me mjete e mësimit të kuptimit të fjalëve, qëmund të jenë fjalorë, lista fjalësh të shkruara apo shpjegime të drejtpërdrejta tëfjalorit. Ka një marrëdhënie të caktuar  midis mësimit të udhëzuardhe atijrastësor të fjalorit.Të dy, si i mësuari i fjalorit në mënyrë të qëllimshme ashtu dhe ai rastësor kanëavantazhet dhe kufizimet e veta. I mësuari rastësor i fjalorit ndodh me atogrupe njerëzish që kanë njohuri të avancuara të gjuhës, ndërsa i mësuari iudhëzuar këshillohet në ata që janë fillestar në mësimin egjuhës.(Laufer&Hulstijn 2001,1-26)3. Megjithëse i mësuari rastësor i fjaloritbesohet të jetë më efikas, ushtrimi i vetëm i tij në klasë bëhet i vështirë pasikërkonshumë kohë dhe për rrjedhojë përdorimi i tij bëhet i ngadalshëm egradual.Aktualisht çdo klasë e mësimit të gjuhës i përdor të dyja format, duke i parë atotë pandashme. Nuk mund të ndjehesh i plotësuar në mësimdhënien e fjaloritnëse ke realizuar vetëm një aspekt të mësimit të tij. Ashtu siç funksionontradicionalisht, në fillim mësuesi jep fjalët e reja, më pas i shpjegon ato nëgjuhën amtare dhe pas kësaj ai jep ushtrime të caktuara për të parë aplikimin ekëtyre fjalëve në situata praktike. Këto hapa janë kategorizuar si forma tëmësuarit, të qëllimshme të fjalorit. Mësuesit i lënë studentët të bashkëpunojnëme njëri-tjetrin, me qëllim që të përdorin fjalët e mësuara dhe kjo formë
2Schmitt, N. (2000). Vocabulary in language teaching. Cambridge: Cambridge
University Press.
3Laufer, B., &Hulstijn, J. (2001). Incidental Vocabulary Acquisition in a Second
Language: the Construct of Task-induced Involvement. Applied Linguistics,



3

konsiderohet si i mësuari rastësor i fjalorit. Sipas vëzhgimeve në situata reale,mësuesit  i përdorin të dyja format në mënyrë të ndërgjegjshme apo edherastësisht.Po kështu ka një marrëdhënie midis mësimit rastësor të fjalorit dhe faktorëverastësor dhe të qëllimshëm. Te studiuesit e gjuhës së huaj mungesa ekontakteve me anglisht folësit bënë që ata të ndjejnë mangësi të progresit tëtyre në këtë proces dhe nganjëherë kjo gjë bëhet shkak i mos suksesit të tyre nëgjuhën përkatëse. Mënyra më e mirë është  kontakti me njerëzit që e kanëanglishten gjuhën e tyre amtare, pra në rrethana praktike. Megjithatë shumicaprej tyre nuk e kanë këtë mundësi. Në këto kushte palët e interesuara, në rastinkonkret mësuesit dhe studiuesit e gjuhës duhet të krijojnë vetë mundësitë, tjeraduke punuar shumë me tekste që të jenë të ekspozuar ndaj fjalorit dhe marrjessë njohurive, me larminë e fjalëve të reja dhe përdorimin e tyre në kontekste samë të gjëra.Krashen (1989,440-464)4 thekson dhe beson në idenë që për ti dhënë forcën eduhur mësimit të fjalorit, duhet të merremi më shumë më tekste që mbartininteres, janë të kuptimshëm dheme të tillë tekste të zëvendësojmë pjesëtgramatikore. Në pohimet e Krashen(1989,440-464) gjejmë rëndësinë që ai i jeppikërisht teksteve të kuptimshëm dhe atyre që ngjallin interes në mësimin egjuhës së huaj. Pra, pa kuptimin e plotë të termave të fjalorit, procesipërvetësimit të gjuhës nuk mund të ndodhë. Ai rekomandon që një fjalor ilarmishëm dhe i gjerë duhet tu vihet në dispozicion studiuesve të gjuhës, meqëllim që ata te ecin drejt perfeksionimit të saj.Krashen(1989,440-464)5 në sugjerimin e tij pedagogjik këshillon që studiuesite gjuhës duhet të bëjnë vetë lexime të konteksteve të ndryshme, pasi kjoinfluencon direkt si një lloj i mësuari rastësor. Pas disa studimeve që (Swain2005,471-474)6 bëri në klasa të ndryshime të mësimit të gjuhës së huajtheksojë idenë, që faktorët e jashtëm që nxisin kuptueshmërinë janë më tërëndësishëm në përvetësimin e fjalorit se sa faktorët e brendshëm, që do tëthotë që, me gjithë rëndësinë që kanë faktorët e brendshëm të udhëzuar ngamësuesit, ato nuk janë të mjaftueshëm për perfeksionimin e përvetësimit tëfjalorit.Hipotezat mbi faktorët e jashtëm të kuptueshmërisë, orientojnë studiuesit egjuhës që të mos ti japin rëndësinë e duhur anës sintaksore të gjuhës, por tërendin pas njohjes të kuptimit. Megjithatë, kur studentët flasin ata duhet tëpërpiqen të modifikojnë shprehitë e tyre, që të bëhen të kuptueshëm përbashkëbiseduesin. Pikërisht gjatë këtij procesi, ata mund të mësojnë fjalorin,duke përfshirë kuptimin, gramatikën, pra në formën e të mësuarit rastësor.Nëse studiuesit e gjuhës duan të fitojnë profesionalizëm, duhet të praktikojnëmë shumë vetveten në përdorimin e formave të ndryshme foljore, nëmundësinë e kooperimit me të tjerët në formë bisedash. Patjetër që studiuesit
4Krashen,,S., 1989. We acquire vocabulary and spelling by reading: Additional
evidence for the input hypothesis. Modern Language Journal
5Krashen,,S., 1989. We acquire vocabulary and spelling by reading: Additional
evidence for the input hypothesis. Modern Language Journal
6Swain, M. (2005). The output hypothesis: Theory and research. In E. Hinkel (Ed.),
The hand book of research in second language teaching and learning (pp. 471-483).
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
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mund të perfeksionohen më shpejt në një gjuhe të dytë, nëse ata do të kenëmundësi ta praktikojnë atë me folës që e kanë këtë gjuhë amtare.Ka edhe një lidhje midis të mësuarit rastësor të gjuhës me fjalorë dhe tëmësuarit të pavarur. Sipas saj, studiuesit janë autodidakt, me një qëndrimpozitiv për atë që bëjnë, plotësisht të ndërgjegjshëm, me një kapacitet përreflektim dhe me një gatishmëri për t´u vetë menaxhuar. Me fjalë të tjerastudiuesi autodidakt di çfarë të mësojë, si të mësojë, kur të mësojë dhe tëmarrë përgjegjësi për atë që bënë. Vetë menaxhimi është një proces konstruktivdhe aktiv, ku studiuesit vendosin objektiva për arritjet e qëllimit që i kanë vënëvetes, përpiqen të monitorojnë veten, njohuritë e tyre, të motivohen dhepërshtaten në shërbim të tij. Zakonisht janë gjashtë karakteristika kryesore tëmësuarit të pavarur sipas (Hedge 2000,76)7 Studiuesit duhet të dinë:1. Të shfrytëzojnë të dy variantet e të mësuarit brenda dhe jashtë klasës2. Të përballen me informacionin.3. Të kenë një mendim kritik dhe aktiv për mësimin4. Të mos kufizohen vetëm në një tekst të dhënë, por të vlerësojnë dhe tëzgjedhin tekstin e duhur për tu thelluar më shumë.5. Të përshtatin strategjitë e mësuara  për të përmirësuar efektet.6. Të jenë të aftë të organizojnë kohën dha ta bëjnë atë sa më efektive.Marrëdhëniet midis të mësuarit rastësor dhe bashkëpunimit në aktivitetet nëklasë janë të rëndësishme. Për një kohë të gjatë teoritë e bashkëpunimit nëklasë kanë qenë produktive.  Piaget 1999:159)8 ka qenë i bindur që mësimi igjuhës së huaj varet shumë nga bashkëpunimi i realizuar si në një situatë reale.Kjo do të thotë që zhvillimi i të kuptuarit njohës ndërtohet në një kooperimmidis studiuesit dhe gjërave që mund të shikohen.Një tjetër linguist Vigotsky (1978,The Development of Higher PsychologicalProcesses 123)9 insiston në marrëdhëniet midis personave. Ai del nëpërfundimin që gjuha zhvillohet kryesisht nga një bashkëpunim shoqëror midisnjerëzve në një ambient favorizues e mbështetës, që i nxit studiuesit drejt njëperfeksionimi të mëtejshëm të saj. Sipas teorisë së tij, bashkëpunimi përfshin tëgjitha bisedat e zhvilluara midis studiuesve e të tjerëve në situata të caktuara.Megjithatë për shumicën e studiuesve të gjuhës së huaj kjo mundësi është epakët (bashkëpunimi me folës të kombit përkatës) kështu që mundësia e tyre evetme është bashkëpunimi brenda klasës, dëgjimi i të tjerëve, debati për çështjetë ndryshme, ndarja e mendimeve me ta etj. Përmes këtij lloj bashkëpunimistudentët rrisin mundësinë e zgjerimit të fjalorit, kur ata dëgjojnë apobisedojnë me njëri tjetrin. Bashkëpunimi mbetet  kryesor në zgjerimin enjohurive të fjalorit në një gjuhë të huaj. Janë dy lloj bashkëpunimesh në klasë,mësues–student dhe student-student. Këto bashkëpunime realizohen në katërforma kryesore (Lightbown & Spada (1999,116-128).10

7Hedge Teaching and learning in the language classroom 2000
8Piaget, Jean. "The Language and Thoughtof the Child." Ed Martins Fontes
Pedagogy. 1999.
9 L. S. Vygotsky The Development of Higher Psychological Processes, 1978
10Lightbown, P. And Spada, N. (1999) How Languages are Learned. NewYork:
Oxford University Press. Second Edition.
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1. Si fillim merren reagimet për gabimet. Kur studentët bëjnë gabimegjatë komunikimit, ata reagojnë ndaj bashkëbiseduesit. Specifikohetgabimi i konstatuar dhe bashkëbiseduesi ja vë në dukje folësit, duke ekorrigjuar atë menjëherë.P.sh. :” i readed a bookyesterday”. Koha eshkuar e read  është read,përsëri dhe kjo i vihet në dukje folësit.Ndryshimi ka të bëjë me ndryshimin e të gjithë ligjëratës të folësit dukeshmangur tërësisht gabimet. P.sh.:
Whatyoulikebest?
What do youlikebest?
Yes ,What do youlikebest?2. Procesi i sqarimit ndodh kur ligjërata e folësit nuk është kuptuar pasi,folësi në ligjëratën e tij bënë gabime dhe kështu dëgjuesi bënëkorrektimet dhe riformulon atë.P.sh. “i ´ve been to Londonforfifteentime”( kemi të bëjmë me gabim të shqiptimit)Më fal.. Fifty..?
Fifteen” (rregullon shqiptimin)3. Ndërhyrja metalinguistike rregullon gabimet në ndërtimin gramatikor,duke ju referuar natyrës së gabimit ose përkufizimit të fjalës nëpërputhje me fushën leksikore.P.sh. :” i visit myfriendyesterday”Çfarë gabimi është vendosja e foljes në kohën e shkuar?.Edhe lënia epatheksuar e shkronjave ka rolin e saj në keqkuptimet apo keqinterpretimet.

o Së pari dëgjuesi merr informacionin e komplet ligjëratës.
o Së dyti ai përdor pyetjen për të saktësuar informacionin.
o Së treti ai i kërkon folësit te riformuloj pyetjen, i ndihmuar edhe nga aivet. P.sh.:

“Youhavebeen in Londonforfifteentimes” (shqiptim jo shumë i saktë)Me falni,sa herë ju keni qenë në Londër?
fifteen (shqiptim i qartë)4. Përsëritja i referohet dëgjuesit  për të specifikuar gabimin e folësit dhepër të marrë informacionin e saktë. Kur dëgjuesi ngulmon nëse është
“fifteen” apo “fifty” kjo është pjesa e diskutueshme. Kjo ndodh kurbashkëbiseduesit nuk e kuptojnë dot njëri tjetrin. Gjate këtij procesi,studiuesit mund të marrin informacion plotësues, për të plotësuarnjohuritë e tyre me fjalor rastësor  Ky diskutim  mund të shfaqet në dyforma: diskutim që kërkon të shmangë gabimet në bisedë dhe diskutimqë ka për qëllim riparimin e ligjëratës kundodh gabimi. Të dy këto llojediskutimesh mund të bëhen si bashkëpunim i dy bashkëbiseduesve. Kyrregullim i dyanshëm e ka zanafillën te forma e dytë e diskutimit, qëështë ai rastësor dhe jo i udhëzuar.P.sh.:

a. The companyneedsfunds to continue
b. What do youmean by FUND
c. Money
d. OkKëtu A përmend fjalën “funds” dhe B rezulton që nuk e kupton.  Pikërisht ngadiskutimi me partnerin, B kërkon të dije kuptimin e fjalës në rrethanarastësore.
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Bashkëpunimi në klasë përfshin  pyetje që ne mund ti ndajmë në dy grupe,pyetje të drejtpërdrejta (të pa parapërgatitura) dhe pyetje të ditura ngamësuesi ose të përgatitura më parë.(Lightbown&Spada 1999.116). P.sh.mësuesi i pyet studentët se çfarë është sporti i tyre i preferuar, si një happarapërgatitor për temën e sporteve që vijon. Kjo pyetje, mbart një përgjigje tëditur më parë nga mësuesi. Kjo natyrë pyetjesh zakonisht bëhet për tëpërforcuar njohuritë dhe  përfshin përmbajtjen dhe informacionin e mësuar, tëtilla si koha, vendi, personazhet etj. Dhe së fundi janë komentet  metalinguistike që kanë të bëjnë me linguistikën në vetvete. Ky studim nuk ka përqëllim këtë.
Cilat fjalë dhe çfarë duhet të jepet në procesin e mësimdhënies?

Pika më kryesore në mësimin e fjalorit është përzgjedhja e fjalëve nga mësuesipër ti dhënë për diskutim. Është e lehtë për mësuesin ti thjeshtëzojë disa fjalëdhe ti çojë ato në një nivel më të ulët për t’ia sjellë më pranë studentëve dhe mëpas të mund ti përpunojë përsëri dhe ti çojë në nivele me abstrakte. Kështu nekemi mundësi ta përdorim me shpesh dhe në kontekste të ndryshme fjalën. Porgjithmonë ka zgjidhje për ne, pra mund të vendosim cilat fjalë të përdorim,kush e kanë shpeshtësinë më të lartë të përdorimit dhe sa shpesh përdoren atonga folësi. Veçanërisht fjalët që janë më të përdorshme nga të rinjtë dhe që jushkojnë më për shtatë moshës së tyre, duhet t´ju mësohen domosdoshmërisht.Në ditët tona tekstet mësimore i japin njohuritë të përqendruara në terma tëveçanta, ku secila mbart fjalorin e veçantë përkatës për të. P.sh. nëse tema ka tëbëjë me kafshët edhe fjalori që i referohet atyre apo edhe në tërësi të gjithaseksionet e tjera që lidhen më të do të kenë të bëjnë me gjëra që lidhen me to, siushqime, lloje apo gjini të tjera kafshësh. Fjalët që kanë kuptim të veçantë duhettë shmangen nga mësimdhënia në këtë fazë, pasi më shumë mund tëkonfuzojnë sesa të mësojnë.Studentëve është e nevojshme tu mësohet në fillim kuptimi i fjalëve e pastaj anae tyre gramatikore, lidhjet me fjalët e tjera apo edhe fjalë formimet. Vëmendje iduhet dhënë shqiptimit  edhe gërmëzimit. Studenti duhet të dallojë shqiptimine fjalës dhe gërmëzimin e saj (Ur 1996, p60)11. Gjithashtu gramatika e termavetë reja ka nevojë të mësohet ngastudentët, përsëri në varësi të çfarë niveli janë.Ata duhet të mësohen të respektojnë disa rregulla të gramatikës përkatëse.P.sh. kur ju mësojmë emrat, ata duhet të mësojnë format gramatikore që lidhenme to p.sh.: shumësin, njëjësin , të rregullta, të parregullta (girls-girl) (mouse-
mice). Kur u mësojmë foljet ndoshta ne duhet t’ju mësojmë atyre kohën etashme e të shkuarën (veçanërisht nëse folja është e parregullt) si dhe nevojëne ndryshimit të rrënjës.Për mendimin tim është e rëndësishme, që studentët të dinë kuptimet edrejtpërdrejta të fjalës dhe sigurisht formën e saj gramatikore. Studiuesve tëgjuhës ndonjëherë kjo i duket sfiduese dhe ndonjëherë shkurajuese, për faktinqë shumë fjalë mbartin më shumë se një kuptim. Në këtë aspekt është mirë qëata të dinë sinonimet e fjalëve p.sh. (smart–inteligent) por edhe antonimet
(rich–poor), lidhjen e fjalëve të të njëjtës sferë si shkollë, mësues, pushim, mjete
11PennyUr. 1996 a course in language teaching
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mësimore, mbasi ato kanë lidhje me arsimin. Unë mendoj se njohja e fjalës dhee kuptimit të saj shkojnë paralel.
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AbstraktiModeli i lidershipit është konsideruar një element thelbësor për përgjegjësinëdhe pozicionin e oficerëve detare. Kjo për shkak të mjedisit të vështirë, tëashpër dhe të ndërlikuar të punës që industria detare paraqet në ditët e sotme,gjë që i bën detyrat e oficerit detar të vështira për të menaxhuar dheadministruar. Nën dritën e këtyre dhënave, ky studim do të fokusohet nëelementet e modelit të lidershipit të cilat duhet të karakterizojnë një oficer të ridetar në ditët e sotme, duke analizuar këndvështrime të ndryshme në lidhje mepërkufizimin e konceptit të lidershipit, polemikat mbi teoritë e lidershipit dhemodelet e lidershipit në kuadrin e pozicionit të oficerëve detarë. Në këtëkontekst, autorët e studimit janë të mendimit se çdo model lidershipi pasqyronelemente pozitive dhe njëkohësisht negative; prandaj, efektiviteti i modelit tëlidershipit varet nga kërkesat dhe problematikat e situatës konkrete,veçanërisht në sektorin detar, i cili karakterizohet nga një mjedis i ashpër punenë anijet tregtare dhe pasagjere.
AbstractLeadership model is considered an essential element for the responsibility, dutyand role of young maritime officers. This is due to the difficult, harsh andcomplex working environment that the maritime industry represents innowadays, which makes the duties and tasks of maritime officer harder tomanage as well as to administer. In light of these considerations, this study willfocus on the maritime management level and leadership models which mustreflect a young maritime officer today, by analysing first the diverseperspectives in connection to the leadership definition, the controversy over theleadership theories and leadership in light of maritime officers’ position. Theauthors are of the oppinion that each leadership style has its weaknesses andstrengths; therefore, the effectiveness of the leadership style depends mainly onthe demand of the situation, particularly in the maritime working sector -characterized by a harsh and complex environment.
Fjalët kyçe: Lidershipi, menaxhim detar, modeli i lidershipit detar, oficerëdetarë.
Hyrje



Një armatë delesh e drejtuar nga një luan është më e mirë se një armatë luanësh e
drejtuar nga një dele. Aleksandri i Madh (Jane, 1915)Kjo thënie e vjetër dhe mjaft e njohur thekson në mënyrë të dukshme rëndësinëe madhe që paraqet modeli dhe kapaciteti i lidershipit në menaxhimin dheadministrimin e burimeve njerëzore. Sipas studiuesve, udhëheqësit nukkomandojnë në përsosmëri, por ata ndërtojnë përsosmërinë (Clark, 2008); dhekjo arrihet nëpërmjet ndërtimit të një procesi ekselent që udhëheqësi të jetë isuksesshëm në përmbushjen e objektivave organizative. Duke marrë nekonsideratë elementet e mësipërme, qëllimi i këtij hulumtimi është që tëanalizojë cështjen nëse ekziston një qasje e përshtatshme e lidershipit përoficerët detarë në fushën e industrisë detare. Në këtë drejtim, fillimisht do tëdiskutohen perspektivat e ndryshme në përcaktimin e modelit të përshtatshëmtë lidershipit. Në vazhdim do të shqyrtohet cështja lidhur me polemikat qëmbizotërojnë mbi teoritë e lidershipit dhe së fundi, do të ketë një analizë mbimodelin e lidershipit duke marrë parasysh funksionin e oficerëve të rinj detarë,sikurse edhe për kapitenin e anijes, oficerin e parë dhe oficerët e tjerë qëpunojnë në bordin e anijes. Studimi do të përfundoj me disa vërejtje dhesugjerime të konceptuara në formën e konkluzioneve.

Pikëpamjet e ndryshme në lidhje me përkufizimin e lidershipitPërcaktimi i përkufizimit të lidershipit është themelore për kryerjen e njëvlerësimi të plotë të elementeve pozitive dhe negative që karakterizojnëmodelin efikas të lidershipit. Në këtë kontekst, lidershipi përkufizohet nëmënyra të ndryshme nga autorë dhe studiues të ndryshëm. Kështu, Bryman(1986) sugjeron se lideshipi përfshin një proces të ndikimit social në të cilin njëperson i drejton anëtarët e grupit drejt një qëllimi të caktuar (f.2). Hunt (1986)pohon se lidershipi është kapaciteti për të mobilizuar në kuadër të njëkonkurrence apo konflikti konkret nevoja të mundshme për një vartës, pra njëmarrëdhënie e stimulimit të ndërsjelltë dhe inkurajimi që mundëson kaliminnga një situatë e caktuar anarkie në një angazhim dhe rezultat pozitiv tëmarrëdhënies (p.238). Koontz & Weihrich (1990), i referohen lidershipit si artinqë influencon njerëzit që ata të përpiqen me dëshirë dhe përkushtim në drejtimtë arritjes së qëllimeve të grupit (p.344). Ingstrup & Crookall (1998), ekonsiderojnë lidershipin një faktor të rëndësishëm në formimin dhefunksionimin e një organizate, komunikimin dhe zbatimin e strategjive të reja, sidhe në ndërtimin e karakterit të korporatave (fq.52-53).Për më tepër, Dixon (2003), nënvizon se lidershipi është aftësia për të ndikuarnë qëndrimet dhe sjelljet e të tjerëve për të arritur objektivat e organizatës dukepërdorur maksimalisht aftësitë e tyre njerëzore (p. 95). Kohët e fundit, autorë tëtjerë pohojnë se me lidership  nënkuptojnë aftësinë për të krijuar atë që vartësitnë fakt duan të bëjnë (Platow at al, 2007). Richard nga ana tjetër (2007),pretendon se lidershipi ekziston për të bindur vartësit të punojnë së bashku nëmënyrë efektive për të arritur vizionin e përbashkët moral (p. 17). Në çdo rast,përkufizimi i paraqitur në studimin e Bellefontaine (2008a), dmth "lidershipipërmban si koncept zotërimin e një game të gjerë të aftësive duke krijuarmundësi sa më të mëdha për të mësuar, për të drejtuar, dhe për të arriturqëllimet e tyre" (p.3), mund të përkufizohet si gjithëpërfshirës, pasi përfshihen



elemente thelbesore si përkushtimi, dija, dhe arritja e qëllimit konkret, dukepasqyruar si rezultat thelbin dhe elementet bazë të një modeli të përshtatshëmtë lidershipit.
Polemika mbi teoritë e lidershipitStudimet e mëparshme të lidershipit jane bazuar kryesisht në përpjekjet estudiuesve të fushës për të identifikuar tiparet më të përshtatshme qëudhëheqësit duhet të zotërojnë (Dixon, 2003). Kështu, teoria cilësore, dukenxitur mendimin se lidershipi është një aftesi e lindur, ka për qëllim tëidentifikojë tiparet fizike dhe mendore si dhe personalitetin e personit(Armstrong dhe Dawson, 1996), si pamja, inteligjenca, përshtatshmëria,agresiviteti, vetëbesimi, këmbëngulja, iniciativa, dhe bashkëpunimi (Koontz &Weihrich, 1990). Në vitet e mëvonshme kjo teori pati përmirësime tëkonsiderueshme duke përfshirë brenda disiplinës së saj detyrat që duhet tëpërfundojë një lider, faktorët që ndikojnë në situatën mes udhëheqësit dhevartësit, si dhe tiparet e personalitetit të vartësve (Hunt, 1986). Megjithatë, nëvitet 1960 u themelua teoria progresiste e cila ishte kryesisht e bazuar nëkërkimet e Fielder (1967). Kjo teori nxjerr në pah qasjen se të bëhesh një liderkërkon jo vetëm atribute personale dhe personalitete, por edhe një ndërveprimaktiv mes këtyre elementeve dhe situatave të ndyshme tranzicioniale.Në vitet 1980 u themelua teoria transformuese, e cila e vendos theksin teemocionet, vlerat, etikën dhe nevojat e vartësve, si dhe me përcaktimin eqëllimeve konkrete afatgjata (Northouse 2004), ndërsa në vitet në vijim ukrijua teoria ndërvepruese duke u fokusuar kryesisht në menaxhiminorganizativ (Richard, 2007). Gjithësesi, duke u bazuar në elementet emësipërme mund të theksohet se emëruesi i përbashkët i të gjitha këtyreteorive është se udhëheqësit efektiv kanë karakter të mirëformuar, vendosmëridhe njohuri të cilat e ndihmojnë të përballoj në mënyrë efikase situata tëndryshme (Platow et al, 2007). Nga diskutimi i mësipërm duket se ekzistojnëpolemika dhe diversitet mendimi ndërmjet studiuesve lidhur me përkufizimin elidershipit. Duke marrë parasysh këto problematika, mund të konkludohet seteorisë cilësore i mungon qartësia dhe mbështetja akademike në shpjegimin epërkufizimit të lidershipit, sepse është e vështirë për të gjithë udhëheqësit tëposedojnë tërësinë e tipareve pozitive karakterizuese, ndërsa nga ana tjetër jo-udhëheqësit mund të zotërojnë shumicën ose të gjitha prej tyre. Po ashtu,paqartësia mbizotëron edhe për të gjitha qasjet e lartpërmendura në lidhje mekonceptualizimin e disa aspekteve të procesit të lidershipit; sesi këto qasje eshpjegojnë lidhjen midis modeleve dhe situatave të ndryshme, si dhe; mungesëne aplikimit të elementeve praktik (Northouse, 2004). Për më tepër, fuqia evërtetë e lidershipit nuk i atribuohet vetëm udhëheqësit, por vjen gjithashtuedhe nga sinergjia e njerëzve dhe vartësve që punojnë së bashku drejt njëobjektivi të përbashkët (Richard, 2007).Në çdo rast, mendimi i autorëve është se teoria e modelit të lidershipit isugjeruar kryesisht nga autorë të tillë si Blake dhe Mouton, Dixon, Reddin,Harshey, Koontz & Weihreich dhe e analizuar dhe shpjeguar në mënyrë efikasenga Bellefontaine, ndoshta pasqyron mekanizmin më të mirë përmes të cilitanaliza e modelit të lidershipit të përshtatshëm për mjedisin e punës në fushëne detarisë të oficerëve detarë, dhe marrëdhëniet e këtij pozicioni konkret me



menaxhimin e burimeve njerëzore mund të kuptohet më mirë. Për qëllimin ekëtij hulumtimi, do të analizohen katër modelet themelore të lidershipit në bazëtë aplikimit të modelit të autoritetit autokratik, demokratik, laissez faire, dhepaternaliste (Bellefontaine, 2008b).Në qasjen autokratike, udhëheqësi shihet si një person i cili urdhëron dhe pretpajtueshmëri (Dikson, 2003); ai është dogmatik dhe pozitiv, dhe udhëhiqet ngaaftësia për të dhënë shpërblime dhe njëkohësisht ndëshkim (Koontz & Weihrich,1990). Duke përcaktuar se çfarë do të bëhet, nga kush, në çfarë kohe dhe nëçfarë mënyre (Armstrong dhe Dawson, 1996), ky model i lidershipit i jepudhëheqësit pavarësi të madhe për udhëheqjen, por krijon de-motivimin dhetjetërsim të karakterit të personelit vartës (Bellefontaine, 2008b ). Për më tepër,ky përafrim është konsideruar si një frenues i performancës dhe jo si njëmotivues, dhe efikasiteti i tij është i kufizuar në raste emergjente dhe nëndryshime radikale (Richard, 2007).
Udhëheqësi demokratik konsultohet me vartësit për veprimet dhe vendimet dheinkurajon pjesëmarrjen e tyre (Koontz & Weihrich, 1990). Ai udhëhiqet ngapërpjekjet pozitive për të nxitur një mjedis bashkëpunimi ku të gjithë anëtarët eekipit mund të arrijnë potencialin e tyre më të lartë (Clark, 2008), duke krijuarkështu një mënyrë të re në të cilën fuqizimi, risia dhe liria për të vepruar janëkarakteristikat kryesore (Northouse, 2004). Pjesëmarrja në grup në vendosjen eobjektivave dhe hartimin e strategjive është thelbësore në këtë model(Armstrong dhe Dawson, 1996), sepse ndihmon në motivimin dhe angazhimin,por në të njëjtën kohë konsiderohet problematik sepse ai mund të vonojëprocesin e vendimmarrjes (Bellefontaine, 2008b).
Modeli tolerant i lidershipit është përafrimi ku udhëheqësi u ofron vartësve njëshkallë të konsiderueshme të pavarësisë, duke i lënë ata të caktojnë objektivat etyre dhe të zbulojnë mënyrat e tyre për arritjet e tyre (Dikson, 2003). Një ngaatributet e këtij përafrimi është se lideri mund të delegojë autoritetin dhedetyrat ndaj vartësve (Ingstrup & Crookall, 1998). Udhëheqësi në këtë modelmund të jetë një koordinator i cili ofron informacion thelbësor ndaj vartësve,dhe çfarë është më e rëndësishme, ai vepron si një pikë kontakti me ambientin ejashtëm të grupit të punës (Koontz & Weihrich, 1990).Përsa i përket modelit paternalist të lidershipit Bellefontaine (2008b) saktësishtvëren se udhëheqësi vepron si një “figurë kryefamiljari” në lidhje me vartësit etij. Ai punon për të ndihmuar, për të udhëhequr, për të mbrojtur dhe për tëmbajtur pasuesit e tij, të punojnë së bashku si anëtarë të një familje (Peterson2008). Përveç kësaj, udhëheqësi në këtë lloj lidershipi promovon një mirëbesimtë plotë ndërmjet vartësve të cilin ai e motivon me shpërblime dhe disandëshkime (Dixon, 2003). Udhëheqësi paternalistë merr vendime dhe mban nëkontroll të ngushtë politikat e organizatës, por në të njëjtën kohë mund tëkonsultohet, duke lejuar komunikimin me shkallët më të larta dhe perspektivatnga vartësit e tij (Bellefontaine, 2008b).
Lidershipi në këndvështrimin e pozicionit të oficerit detarNjë model i lidershipit efektiv është thelbësor për pozicionin e oficerëve detarëtë cilët operojnë në bordin e anijes. Që në fillim të detyrës së tyre, shumica eoficerëve të rinj detarë, që nuk kanë eksperiencë, dhe përgjithësisht duket njëtendencë e tyre për të treguar një sjellje të ashpër ndaj vartësve të tyre, që i çon



ata të drejtojnë me një dorë të hekurt, duke komanduar me pajtueshmëri dhebindje pa marrë parasysh punën e vartësve dhe kushtet shëndetësore, nivelin elodhjes, ose mendimet e tyre në lidhje me çështje të rëndësishme. Ndonjëherëndëshkimi në bordin e anijes konsiderohet mekanizmi më i përshtatshëm për tëbërë vartësit të përputhen edhe për detyrat jashtë fushës së tyre të kopetencave,të tilla si urdhërimin e një detari të lodhur i cili ka punuar për njëzet orë rreshtnë bordin e anijes për të bërë punë shtesë. Delegimi i autoritetit për pjesën mëtë madhe të kohës është i ndaluar nga oficerë të rinj detarë, edhe kur kjo lejohetnga rregulloret, dhe vetëm komunikimi hierarkik me vartësit në përgjithësiështë i lejuar.Edhe pse oficerët detare, si udhëheqës, duhet të karakterizohen në përgjithësinga një tip autokratik i udhëheqësit, përsëri sjellja e oficerëve të rinj detarëpërgjithësisht konsiderohet një autokraci e papërshtatshme dhe joefektive;sepse, në bordin e anijes nuk është vetëm zyrtari i lartë që duhet të shihet siudhëheqës, por edhe oficerët me shkallë hierarkike më të ulët, kadetët dhemarinarët duhet të demonstrojnë një lidership efikas në qoftë se anija në tërësiduhet të funksionojë normalisht (Richard, 2007). Për më tepër, siç vërenEisenhower, ju nuk duhet të udhëhiqeni duke qëndruar me çekan mbi kokën enjërëzve - ky është sulm, jo udhëheqje (Lewis, 2006). Richard (2007) po ashtupohon se sjellja e ashpër duhet të shmanget nga një udhëheqës i mirë, dhe që nëvend të kësaj, njohja, respekti dhe inkurajimi duhet të promovohet në mesin eanëtarëve të ekuipazhit. Përveç kësaj, udhëheqja e shkëlqyer varet kryesishtnga bashkëpunimi i vazhdueshëm dhe mbështetja, delegimi i suksesshëm iautoritetit, dhe bazuar në efektivitetin e komunikimit. (Platow at al, 2007;Ingstrup & Crookall, 1998).Për nje lidership të mirë tipare të tilla si pjekuria, takt, drejtësia, integriteti,besimi, guximi, vullnet i mirë, dhe sinqeriteti duhet të jenë elementet themelorembizotëruese (Clark, 2008). Bellefontaine (2008c) vë në dukje se stabilitetiemocional dhe inteligjenca, si dhe pasioni, janë tipare kryesore për njëudhëheqje superiore. Në këtë kontekst, Koontz & Weihrich, (1990) ekonsiderojnë të rëndësishme të kuptuarit themelor të njerëzve, dhe theksojnëse udhëheqësi zhvillohet si përbërës themelor i lidershipit (p.345). Së fundmi,Northouse (2004) pohon se udhëheqësit e mirë respektojnë dhe u shërbejnë tëtjerëve, për të ndërtuar një bashkëpunim të mirë, dhe për të promovuarpaanshmërinë. Në këtë drejtim, mund të theksohet se të gjitha këto tipare tërëndësishme janë thelbësore për modelin e lidershipit të oficerëve detarë.Megjithatë, nga diskutimi i mësipërm, duhet të merret në konsideratë mendimise ndoshta nuk ekziston një model i përsosur i lidershipit i cili mund të jetë ipërshtatshëm për të gjitha llojet e situatave. Prandaj, efektiviteti i modelit tëlidershipit varet nga kërkesa e situatës; veçanërisht, në mjedisin detar të punësnë anije, që nënkupton rrezik të lartë për aksidente, motit të ashpër dhe kushtete punës, përgjegjësitë shtesë, rritjen e nivelit të lodhjes dhe stresin, si dheizolimin social. Dhe kështu, qasja autokratike e udhëheqjes "mund të jetë vetëmkur vendimet e duhura duhet të bëhen shpejt dhe me vendosmëri; si dhe kurekziston mungesa totale e disiplinës midis vartësve. Nga ana tjetër, mendimimbizotërues është se qasja demokratike mund të jetë më e përshtatshme përnjë udhëheqje te mirë (Dixon, 2003), por në situata të ndryshme "mund të jetë ipaefektshëm ndaj vendimmarrjes së shpejtë (Bellefonten, 2008b). Në mënyrë tëngjashme, pavarësisht faktit se qasja tolerante e lidershipit mund të përafrojëtipare efektive të nevojshme për një udhëheqje të mirë, përsëri kjo përqasje



mund të ofroj drejtim dhe disiplinë minimale, veçanërisht, për situata tëjashtëzakonshme dhe të rrezikshme.
KonkluzioneSi rezultat, ekzistojnë mendime të ndryshme ndërmjet studiuesve në-përcaktimin e modelit të lidershipit të përshtatshëm për do situatë. Në çdo rast,përkufizimi i sugjeruar nga Bellefontaine në studimin e tij mbi menaxhimin eburimeve njerëzore është konsideruar më gjithëpërfshirës dhe efikas, për shkakse ajo përfshin komponentët thelbësorë të lidershipit dhe përmban thelbin esubjektit. Përveç kësaj, teori të shumta të lidershipit të propozuara nga shumëhulumtues çojnë në konkluzione të paqarta dhe konfuzion dhe ndoshtapolemika të mëdha ekzistojnë ndërmjet studiuesve në analizimin, përcaktimindhe vlerësimin e artit të lidershipit.Në këtë këndvështrim, teoria e modelit të lidershipit në bazë të "përdorimit tëautoritetit” i cili konsiston në qasjen paternaliste, autokratik, demokratik, dhetolerante, pasqyron ndoshta mekanizmin potencial nëpërmjet të cilit analizatmbi modelin e lidershipit të oficerëve të rinj detarë dhe marrëdhëniet elidershipit me menaxhimin e burimeve njerëzore mund të kuptohet më mirë.Përvoja e punës ndërmjet oficerëve të rinj detarë reflekton një stil autokratik tëudhëheqjes, i cili nga diskutimi i mësipërm është konsideruar i paefektshëm dhei pafrytshmëm. Së fundi, cdo model lidershipi zotëron dobësitë dhe pozitivitetete tij. Prandaj, efektiviteti i modelit të lidershipit varet nga kërkesa dhe kriteret e
situatës, veçanërisht në sektorin detar – i cili karakterizohet nga një mjedis iashpër dhe i rrezikshem i punësimit.
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AbstraktPushteti vendor kushtëzon mbarëvajtjen e shtetit dhe të demokracisë në tërësi.Konsolidimi i shtetit ka ecur paralelisht me reformat e rëndësishme politike tëkarakterit administrativ-territorial. Nëse bëjmë një retrospektivë tëveprimtarisë së shtetit shqiptar, kuptojmë se aktet e para që sanksiononin nëmënyrë të detajuar ndarjen administrative dhe kompetencat e organevepërkatëse, kishin një qasje perëndimore edhe pse ky proçes reformimi ështërealizuar një shekull më parë. Shqipëria synon të ecë me të njëjtat standarte sivendet e përparuara evropiane, ndaj ajo ka implementuar Kartën Evropiane tëAutonomisë Lokale. Është diskutuar gjerësisht për domosdoshmërinë e ndarjestë re administrative-territoriale.Kjo reformë duhet të konsiderohet si njëinstrument për të adoptuar më mirë raportin ndërmjet qytetarit me territorinku jeton, me administratën, si dhe me proçesin e decentralizimit të pushtetitvendor. Qëllimi i këtij punimi është vlerësimi i impaktit që do të sjellë nëshoqërinë shqiptare reforma e re, kriteret mbi të cilat u hartua dhe hapat që undoqën deri në finalizimin e saj.
Fjalët kyçe: reformë administrative, decentralizim, kushtetutë, pushtetivendor
Abstract

The local government does condition the ongoing of a state and the overalldemocracy. The  consolidation of a country has always been going along withthe important political reforms of administrative -territorial nature. If we couldtake a look back at the albanian state's activity , we would realise the very first



acts that sanctioned in a detailed way the administrative division and thecompetences of its own organs had a western approach even though thisreformation was done a century ago. As Albania intends to move at the verysame standards as the most advanced countries do, it has implemented theeuropean card of the local independence. It has been largely discussed about thenew administrative - territorial divison. This reform has to be considered as anintrument in order to adopt a better relationship between the citizen and itsown territory and administration as well as the decentralisation process of localgovernment. This work's objective  is to evaluate the impact that the newreform will have on the albanian society, criterions on which it has been drawnand the steps that have been taken to its finalisation.
Keywords: administrative reform, decentralization , constitution, localgovernment
1. Hyrje

1.1 Një vështrim në retrospektivë mbi organizimin dhe ndarjen
administrative të pushtetit vendorShteti i pavarur shqiptar e ka filluar veprimtarinë e tij, përmes ligjeve përorganizimin e pushtetit vendor, gjë që dëshmon konceptet e klasës politike tëkohës, për rëndësinë e organizimit të qeverisjes vendore në shtet. Një nga ligjete para të tij, “Kanuni i përtashëm i administratës civile të Shqipërisë”, i miratuarmë 22 nëntor 1913, përfaqëson edhe një nga aktet më të rëndësishme që dolinga qeveria e Vlorës. Për here të parë, ai sanksionoi me hollësi ndarjen e readministrative të Shqipërisë dhe rregulloi kompetencat e organeve përkatësesipas përvojës perëndimore, larg nga praktikat e vjetra turke.1 Në bazë të këtijligji, Shqipëria ndahej në prefektura, nënprefektura dhe krahina, të cilatdrejtoheshin përkatësisht nga prefekti, nënprefekti dhe krahinari. Pranë tyrevepronin dhe këshillat, të cilët ishin organe të zgjedhura nga populli.2Kushtetuta sanksionon si njësi bazë të qeverisjes vendore, komunat e bashkitë.Ato janë padyshim shprehja më e qarte institucionale e autonomisë lokale qëpromovon ajo. Autonomia e tyre do të mbetej një fiksion i thjeshtë juridik, nësenuk do të organizoheshin në formë demokratike. Ligji që rregullon veprimtarinëe pushtetit vendor, sanksionon ekzistencën e organeve të zgjedhura, të cilatoperojnë në një juridiksion të përcaktuar. Organet përfaqësuese të njësive bazëtë qeverisjes vendore janë këshillat, të cilat zgjidhen me zgjedhje tëpërgjithshme, të drejtpërdrejta dhe të fshehta.3 Organi ekzekutiv i bashkisë ose i

1Omari L, Anastasi A, (2008)“E DrejtaKushtetuese”, ABC, Tiranë, faqe 331
2Omari L, Luarasi A (1998)”Historia e Shtetit dhe së Drejtës në Shqipëri”, Luarasi,
Tiranë, faqe 71
3Neni 109/1, Ligji nr.8652, datë 31.07.2000”Për organizimin dhe funksionimin e
QeverisjesVendore”, FletoreZyrtare nr.25, viti 2000.



komunës është kryetari, i cili zgjidhet drejtpërdrejt nga populli në mënyrën eparashikuar në paragrafin 1 të këtij neni4, pra me votim të përgjithshëm dhe tëfshehtë.
2. MetodatPër realizimin e këtij punimi kam aplikuar metoden cilësore, e cila ështësiguruar nga burime dytësore, kryesisht  libra, nga një vështrim i detajuar mbilegjislacionin kushtetues shqiptar si dhe nga studimi analitik i revistaveperiodike të hartuara nga Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit, qëkanë në objektin e trajtimit të tyre ndarjen administrative-territoriale. Njërëndësi të konsiderueshme kanë raportet dhe rekomandimet e realizuara ngagrupet e interesit, në të cilat pasqyrohen projektet5 dhe alternativat se si duhettë realizohet kjo reformë.
3. Riorganizimi administrativ-territorial në periudhën pas viteve

‘90 dhe domosdoshmëria e rishikimit të hartës territoriale të
venditRishikimi i ndarjes administrative të Shqipërisë, është konsideruar si njëambicje e madhe. Përpjekjet për të ndryshuar hartën e njësive vendore, kanëfilluar një dekadë më parë. Sistemi administrativ në vitin 1990 përbëhej nga 26rrethe, 539 fshatra të bashkuar, 67 qytete dhe 2848 fshatra. Në vitin 2000kishim 36 rrethe dhe në vitin 2001, u bashkuan në 12 qarqe. Shqipëria përparareformës kishte një sistem administrativ të përbërë prej 12 qarqe, 65 bashki308 komuna dhe më shumë se 3000 fshatra. Këto të dhëna na shërbejnë për tëkuptuar se pavarësisht nga ndryshimi i motiveve politike, rishikimi i ndarjesadministrative është një proçes i vazhdueshëm.Nga ndryshimet e thella demografike të pas viteve ’90, rezulton se më shumë se1/3 e komunave dhe bashkive kanë humbur deri në gjysmën e popullsisë.Raporti mes territorit dhe njeriut ka ndryshuar thellësisht në pjesën më tëmadhe të vendit dhe organizimi administrativ nuk është një raport strikt, porpërkundrazi, një raport elastik, që merr parasysh, në rradhë të parë, lëvizjen elirë, shkaqet dhe pasojat e saj.6 Sa më e vogël të jetë njësia vendore aq më tëlarta dhe të pamotivuara janë shpenzimet administrative që paguhen dhe sa mëe madhe është njësia, aq më e ulët, përgjithësisht është kostoja e shërbimevepër frymë.

4Neni109/2,3, Ligji nr. 8652, datë 31.07.2000”Për organizimin dhe funksionimin e
QeverisjesVendore”, FletoreZyrtare nr. 25, viti 2000
5 Studim për Shoqatën e Komunave të Shqipërisë, (Dhjetor 2012) “Reforma
Territoriale në Shqipëri”, Projekti nr.122210310
6 Revistë periodike, (2002) “Pushteti Vendor”Gentgraphic, Tiranë, faqe 8



Kur synohet rishikimi i ndarjes territoriale të vendit, të gjithë duhet tëanalizojmë problemet me të cilat do të shoqërohet ky ndryshim. Reforma mundtë realizohet vetëm përmes një njësie vendore të fortë, solide dhe të pranuarnga komuniteti.7Intensiteti i debatit politik ndikon në masë jo të vogël edhe nëmënyrën dhe mekanizmat që do të nevojiteshin për adoptimin e çdo reforme nënjë shoqëri me demokraci përfaqësuese. Në rastin e reformës territoriale, e cilalidhet ngushtësisht me balancat elektorale, acarimi i klasës politike e bën atëedhe më të kushtueshme, si dhe rrit riskun për zbatimin e saj.
4. Projektet dhe hapat e ndjekur në kuadrin e finalizimit të

reformës administrative- territorialeFillimisht, rishikimi i ndarjes territoriale në Shqipëri u iniciua në një klimë tëfavorshme, ku vullneti politik për reformat e rëndësishme ekzistonte, madje, nedisa raste ishte konkretizuar. Kjo bëri që të skicohej një proçes i drejtpërdrejtë,ku qeveria në bazë të një studimi mbështetur mbi të dhënat e vitit 2002 dheduke respektuar kërkesat kushtetuese dhe ligjore për konsensus komunitar, tënxirrte një hartë të rishikuar administrative, e cila pas diskutimeve politike, tëmiratohej në parlament përpara zgjedhjeve vendore 2003. Nevoja përrishikimin e ndarjes administrative-territoriale nuk është kundërshtuarasnjëherë si nga forcat politike, ashtu dhe nga ekspertë të pavarur të fushës.8NëKonferencën Ndërkombëtare të Decentralizimit, mbajtur në maj 2003, u arrit nëpërfundimin se rishikimi i ndarjes administrative-territoriale duhet të bëhej paszgjedhjeve vendore të vitit 2003.  Gjithashtu u pranua që për garantimin ereformës, proçesi do të shtrihej në afatin dy vjeçar, ku të kombinoheshinbashkimi i njësive vendore nëpërmjet forcës së ligjit, me vullnetarizmin qënjësitë vendore të zgjedhin rastin për bashkim. Ky model u pranua dhe uadaptua edhe nga ekspertë të Këshillit të Evropës, që e kishin ndjekur dhe ishinpjesë e proçesit që në fillim. Kështu lindi nevoja për një ligj rregullator për tëgarantuar proçesin drejt ndarjes së re.9Nëse analizojmë përmbajtjen e tij, kuptojmë se qëllimi është përcaktimi ikritereve që nevojiten për vlerësimin e efektshmërisë së njësive vendore që dotë suprimohen, përcaktimi i kushteve të domosdoshme për riorganizimin endarjes administrative-territoriale të Republikës së Shqipërisë, si dhe
7 Me iniciativën e qeverisë së kohës, dy komuna, ajo e Bushatit dhe e Barbullushit
në Shkodër, u bashkuan me vullnetin e komuniteteve dhe të zgjedhurve vendor,
duke respektuar identitetin e tyre kulturor e historik. Ky bashkim u realizua me më
shumë se 90 vota në Parlament, nga 84 të nevojshme.
8Cuçi B, (2003) Koment “Pse një ligj rregullator” Botim i Ministrisë së Pushtetit
Vendor dhe Decentralizimit, Gentgraphic, Tiranë, faqe 20
9Projekt-Ligji “Kriteret dhe kushtet që do të ndiqen për riorganizimin e ndarjes
administrativo-territoriale të Republikës së Shqipërisë”



instrumentet dhe afatet kohorë që nevojiten për realizimin e këtij qëllimi.10 Meinteres për t’u trajtuar janë kriteret për shkrirje dhe kriteret për të vlerësuarzgjidhjen alternative për bashkim. Njësia vendore do të të quhet e paefektshmekur popullsia e njësisë vendore është nën shtatë mijë banorë.11Ndërsa kriteret për bashkim të detyrueshëm të njësive vendore të paefektshmekonsistojnë në faktin se bashkimi nuk duhet të ndikojë te kufijtë aktual tëqarqeve, popullsia e njësive vendore të bashkuara duhet të jetë mbi shtatë mijëbanorë, ndërsa distanca e vendbanimeve periferike nga qendra e njësisëvendore duhet të jetë më pak se njëzetë kilometra. Njësitë që bashkohen duhettë kenë lidhje tradicionale historike-gjeografike.12Me qëllim nxitjen e bashkimitvullnetar të njësive vendore gjatë proçesit tranzitor të reformës, njësitë vendoreqë bashkohen vullnetarisht do të subvencionohen nga shteti nëpërmjet:a.Rritjes së grantit të pakushtëzuar në masën 10% nga shuma e llogaritur sipaskushteve të vitit paraardhës për njësinë vendore përkatëse, për tre vjet rresht,pa cënuar shumën e grantit për njësitë e tjera.b.Prioritetit në shpërndarjen e grantit të kushtëzuar për investime, duke bërë tëdetyrueshëm financimin e njësive vendore që paraqesin vullnet për bashkim,me këto fonde.c.Investimeve direkte të qeverisë, duke oorientuar investimet për përmirësimine infrastrukturës kombëtare, në zonat që do të preken nga riorganizimiterritorial vullnetar.13
4.1 Reforma administrative-territoriale e vitit 2014 në ShqipëriProgresi i Shqipërisë si kandidate për në Bashkimin Evropian, i ka zgjeruar edhemë tepër objektivat që lidhen me fuqizimin e pushtetit vendor. Ndryshimetdemografike dhe reformat në kuadër të decentralizimit të ndodhura në këtonjëzetë vitet e fundit, tregojnë se rregullimi ligjor i ndarjes administrative nuk ipërshtatet shumë realitetit me të cilët përballen njësitë vendore. Kjo parë në dykëndvështrime, si në rastin e njësive vendore që janë përballur më një zhvillimekonomik, urbanistik dhe rritje të konsiderueshme të popullsisë ashtu dhe nërastin e njësive të tjera të vogla, kryesisht në zona malore ku popullsia ështëzvogëluar dhe nuk ka pasur zhvillime domethënëse.Komisioni i posaçëm parlamentar për reformën administrative-territoriale kaparaqitur pesë variantet e hartës së re për ndarjen administrative territoriale.Varianti i parë i propozuar përcakton ndarjen e hartës në 30 njësi, varianti i
10Neni 1 i Projekt-Ligjit “Kriteret dhe kushtet që do të ndiqen për riorganizimin e
ndarjes administrativo-territoriale të Republikës së Shqipërisë”
11 Neni 3 i Projekt-Ligjit “Kriteret dhe kushtet që do të ndiqen për riorganizimin e
ndarjes administrativo-territoriale të Republikës së Shqipërisë”.
12 Neni 4 i Projekt-Ligjit “Kriteret dhe kushtet që do të ndiqen për riorganizimin e
ndarjes administrativo-territoriale të Republikës së Shqipërisë”
13 Neni 5 i Projekt-Ligjit “Kriteret dhe kushtet që do të ndiqen për riorganizimin e
ndarjes administrativo-territoriale të Republikës së Shqipërisë”



dytë propozon ndarje në 39 njësi, varianti i tretë në 47 njësi, i katërti në 75 njësivendore, kurse i pesti dhe i fundit në 63 njësi. Objektivi është krijimi i njësivefunksionale që të kenë në të njëjtën kohë edhe lidhje sociale, ekonomike,historike e kulturore me njëra-tjetrën. Ofrimi i shërbimeve të plota dhefunksionale publike, si dhe distanca mes territorit ishin kritere të tjera, të cilat umorën në konsideratë.14Në kushtet aktuale të Shqipërisë, pas marrjes së statusit të vendit kandidat nëBE, ishte i domosdoshëm një reformim në kuadrin e rritjes së cilësisë. Pyetjashtrohet nëse u zgjodh alternativa më e mirë e mundshme dhe nëse kjo reformëdo ta realizojë aspiratën e vendit tonë për një menaxhim më të mirë të territorit,për shërbime më cilësore dhe për ezaurimin e një sfide të karakterit politik, qënëse rezulton e suksesshme, me shumë gjasa do e lehtësojë afrimin drejtEvropës. Pavarësisht se harta e re administrative-territoriale me 61 bashki,është tashmë e miratuar, vlen të konsiderohen dhe përpjekjet e subjekteve tëndryshme, që shpesh herë ishin oponentë dhe kritikë të projektit të miratuar.
4.2 Rekomandimet nga grupet e interesit për një reformë efikase dhe
kritikat ndaj variantit finalShoqata e Komunave, si oponente dhe kritike e projektit final, paraprakishtkishte miratuar një paketë rekomandimesh për institucionet qëndrore:Si rekomandim i parë që do të kontribuonte në suksesin dhe rezultatet eqëndrueshme të një reforme administrative–territoriale, do të ishte arritja ekonsensusit politik në parim për këtë reformë. Ky konsensus do të lehtësonteproçesin e realizimit të reformës dhe do të nxiste më tej përfshirjen ekryetarëve të komunave dhe bashkive, të cilët nuk do të ndikoheshin ngaqëndrimi i partive politike ku ata aderojnë. Nisja e reformës administrative kasynim të përmirësojë kapacitetin e qeverisjes vendore, përmes një ristrukturimitë komunave dhe bashkive brenda kufijve të qarkut. Synimi për të ruajturgjysmën e njësive vendore aktuale,15është një hap i rëndësishëm drejtdecentralizimit politik dhe administrativ që nevojitet. Ky numër do të ishte inevojshëm që njësitë vendore të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre sipaslegjislacionit shqiptar, duke respektuar kulturën, traditën dhe historikun etyre.16Reforma territoriale duhet të krijojë hapësira për marrjen e masave paraprakepër t’i paraprirë proçesit, duke lënë vend për fleksibilitet dhe preferenca sipaskushteve lokale në një kombinim me vendimarrjen në nivel qëndror.  Për këtë
14Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, Bledi Çuçi ka deklaruar se këto janë pesë
variantet që ne propozojmë dhe sigurisht që jemi të hapur të diskutojmë me
komisionin të gjitha variantet, në mënyrë që ai të ketë hapësirën e duhur për të
marrë parasysh  më të mirin.
15Afërsisht 160 njësi të qevesisjes vendore
16Rekomandime të Shoqatës së Komunave për Reformën Territoriale, Miratuar në
Komitetin Drejtues të ShKSh, në mbledhjen e datës 25 prill 2013



arsye ne propozojmë që procesi i reformës të jetë i ndarë në dy faza vullnetaredhe të detyrueshme. Fazë e parë vullnetare, do të përfshinte miratimin ngaparlamenti të udhëzimeve qëndrore duke përcaktuar dhe rezultatin epërgjithshëm.  Ky hap do të pasohej nga një periudhë dy vjeçare për konsultimetlokale në bazë qarku dhe bashkimet vullnetare mes komunave dhe bashkive.Propozimet për ndryshime në hartën administrative në çdo qark duhet të vijnënga Këshillat e Qarqeve, në bashkëpunim me Prefektin. Qytetarët duhet tëinformohen dhe të përfshihen në proçes.Gjatë kësaj faze, qeveria qendrore duhet të sigurojë iniciativa nxitëse financiarepër të inkurajuar pjesëmarrjen vullnetare, për shembull, alokimi i transfertavetë kushtëzuara dhe granteve konkurruese për njësitë e bashkuara. Synimi do tëishte bashkimi vullnetar i një numri të konsiderueshëm njësish në kohë përzgjedhjet vendore të 2015. Periudha deri në zgjedhjet e ardhshme vendore(2019), do të mundësojë rregullimin me ligj për njësitë që nuk do të bashkohen.Ato do të kenë kohë dhe do të jetë faza e dytë e proçesit të reformës.  Nëse do tëketë një angazhim për një reformë administrative deri në 2019 do të bënte qëfaza e parë të ishte më rezultative.17Këto rekomandime të Shoqatës së Komunave nuk u çmuan të arsyeshme tëishin pjesë e reformës së miratuar. Gjithsesi, për nga argumentimi, plotësia e tëdhënave studimore dhe lobimi që bënë në institucionet mediatike, mendoj, se ekanë ndihmuar komisionin parlamentar dhe grupet e punës së çdo rangu, për tëtreguar seriozitet dhe kujdes të veçantë në miratimin e variantit përfundimtar.
5. Decentralizimi dhe autonomia vendore në kuadrin e integrimit

evropian

Proçesi i decentralizimit është një proçes shumë kompleks dhe i vështirë.Ritmet dhe tendenca e zhvillimit të tij është nga treguesit më të rëndësishëm tëtransformimit të shoqerisë së centralizuar në një shoqëri vetëzhvilluese dheshumëdimensionale. Ecuria e këtij proçesi është një tregues i përparimit apongadalësimit të ndryshimeve të domosdoshme të vendit. Për realizimin estrategjisë së decentralizimit është jetike që përfaqësuesit e pushtetit qendrortë kuptojnë se kalimi i kompetencave dhe përgjegjësive në organet e qeverisjesvendore, krijon më shumë mundësi që shërbimet t’i ofrohen njerëzve, qëkontrolli i tyre mbi përdorimin e taksave dhe fondeve, të jetë më idrejtpërdrejtë.18 Organet e qeverisjes vendore në këtë proçes kanë një rol kyç.Decentralizimi nuk duhet të kuptohet thjesht si kalim kompetencash dhe tëdrejtash, por si marrje përsipër e përgjegjësive dhe detyrimeve që këto organenuk i kanë patur më parë. Pra, kjo nënkupton përballje me kërkesat e
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komunitetit, të cilat deri në momentin e marrjes së kompetencave, i përcilleshinpushtetit qëndror. Objektivat dhe detyrat në zbatim të strategjisë sëdecentralizimit mbeten ende një sfidë e qeverisjes qëndrore dhe vendore, njëstandart, i cili duhet të jetë në përputhje me aspiratat e Shqipërisë në kuadrin eintegrimit në Bashkimin Evropian. Decentralizimi duhet të synojë gjithashtuaksesin e komunitetit në politikat vendimmarrëse si dhe rritjen e efektivitetit tëqeverisjes vendore. Në thelb ky proçes ka impakt në të gjithë komponentët ejetës duke përfshirë ndërtimet19, transferimin e pronave të paluajtshme tështetit në njësitë vendore20, transferimn e shërbimit të ujësjellës-kanalizimevenë pronësi të qeverisjes vendore21 dhe një sërë shërbimesh të tjera.
5.1 Autonomia vendore në përqasje me standartet evropianeNë themel të legjislacionit shqiptar u vendosën standartet e arritura ngabashkësia ndërkombëtare, me adoptimin e Kartës evropiane të autonomisë
lokale, miratuar në 1985. Parimet e saj, që i detyrojnë shtetet të respekojnëautonominë dhe pavarësinë e pushtetit vendor, u shndërruan në parime bazë tështetit shqiptar. Autonomia e organeve të qeverisjes vendore nuk është vetëmnjë autonomi administrative. Ajo paraqitet si autonomi politike, normative dhefinanciare. I rëndësishëm është fakti se autonomia u njihet në mënyrë tëbarabartë të gjitha njësive vendore, sipas niveleve të tyre. Nga pikëpamja polito-administrative, organet e pushtetit vendor janë të pavarura në ushtrimin efunksioneve të tyre. Ato nuk kanë varësi politike nga ndonjë organ tjetërshtetëror. Prefekti, si përfaqësues i Këshillit të Ministrave, ka karakterbashkërendues me organet vendore, por jo karakter epror. Pra, është një organ ingarkuar kryesisht me kompetenca kontrolli ndaj qeverisjes vendore.22Autonomia normative shprehet në faktin se organet e të gjitha njësive tëqeverisjes vendore nxjerrin vendime, urdhra dhe urdhëresa. Të drejtat dhefunksionet e tyre janë të rregulluara më hollësisht nga ligji. Karakteri territorialpërbën aspektin më thelbësor të tyre. Aktet e tyre kanë fuqi detyruese për tëgjitha subjektet që jetojnë dhe veprojnë brenda njësisë territorial që përfaqësonorgani përkatës. Ndërsa, autonomia financiare konsiderohet si një nga aspektetmë të rëndësishme të autonomisë vendore, por njëkohësisht edhe si një ngaaspektet më problematike e delikate. Ajo përbën një garanci, jo vetëm përrealizimin e asaj vetë, por edhe për arritjen e autonomisë politike, normativedhe administrative. Kushtetuta përcakton se njesitë e qeverisjes vendore janëpersona juridikë dhe kanë buxhet të pavarur.23 Në praktikë njësitë vendore
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kanë kaluar vështirësi për krijimin e hallakve pranë bashkive dhe komunave, qëdo të realizojnë grumbullimin e taksave dhe tarifave vendore.24
PërfundimeDomosdoshmëria kombëtare e një reforme administrative është pika kukonvergojnë qëndrimet e të gjitha forcave politike, për të mundësuarmirëadministrimin e pushtetit vendor dhe kryerjen me efikasitet të shërbimevendaj qytetarëve. Pika në të cilën shumë prej tyre ndahen, konsiston nëprojeksionin numerik, duke e lidhur këtë pashmangshmërisht me zonat eardhshme elektorale, me përllogaritjet dhe me interesat e ngushtë politikë. Nëkëtë punim jam munduar të trajtoj rëndësinë e kësaj reforme, që ka një impaktthelbësor në shoqërinë tonë. Mendoj se kjo reformë i duhet Shqipërisë sepsekushtet aktuale diktojnë ndjekjen e politikave më bashkëkohore.Në këtë kuadër, disa prej faktorëve që sollën këtë reformë konsistojnë tendryshimet demografike, mosefiçenca e administatës së mëparshme, mungesa ecilësisë së shërbimeve të ofruara, pamjaftueshmëria profesionale si dhe synimipër të përqasur standartet vendase me kërkesat dhe standartet e BashkimitEvropian. Ndarja territoriale është një instrument për të ndërtuar një raport tëdrejtë në tre komponentë: mjedis gjeografik, popullsi, zhvillim ekonomik. Njëpjesë e konsiderueshme e njësive vendore nuk i plotësonin parametrat enevojshme për t’u vetëqeverisur, duke u bërë frenuese për zhvillimin ekonomike social të vendit në përgjithësi. Fragmentizimi i skajshëm i territorit ndikoi nëformimin e njësive vendore me popullsi shumë të vogël. Rrjedhimisht, reformaterritoriale administrative e vitit 2014 ishte një hap i domosdoshëm për vendintonë, pasi përmes saj garantohet potencialisht dhe realisht decentralizimi iqeverisjes vendore.
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Abstrakt

Hyrje “Nevoja e pacientit” është një koncept dinamik që ndryshon me kalimin ekohës dhe me përparimin e sëmundjes. Nga shumë studime del se nevojat
kryesore të pacientëve të hospitalizuar janë: besimi, komunikimi, informimi,edukimi, vetë-kujdesi dhe suporti.
Materiale dhe metodat Ky eshte nje studim transversaltal, deskriptiv. Tëdhënat u mblodhën për nivelin e realizimit të nevojave bazë të pacientit. Kystudim u realizua, në Spitalin Rajonal të Vlorës, në periudhën kohore 15 majderi në 15 qershor 2013, ku u përfshinë pacientë prej këtyre reparteve. Upërdorën pyetësorë të strukturuar prej të cilëve u morën informacione mbi tëdhënat e përgjithshme të pacientëve dhe opinioni që kishte pacienti mbikujdesin infermieror që realizohej tek ai.
Rezultatet: Femra ishin 63 ose 48% dhe meshkuj 67 ose 51%. Numri më imadh i pacientëve kanë qenë me semundje të aparatit tretës 29.8%. Më pasvijnë sëmundjet e brendëshme me 17.7%, me sëm. kardiake ose 14.4%, metrauma të ndryshme ishin  13% e pacientëve. Tek pacientët që kanë paturvështirësi respiratore, familjarët kanë kryer ndërhyrjet për përmirësimin efrymëmarrjes në 46.6%, kurse infermieri është kujdesur për 52.1% tëpacientëve. Pacientët që nuk realizonin dot lëvizjen, ndihmoheshin në 61,3% tërasteve prej familjarëve, 28.2% prej infermierëve dhe 2.4% prej sanitarëve.Infermieri ka ndërhyrë për të lehtësuar dhimbjen “shpesh” në 28.7% të rastevedhe “gjithmonë” në 27.8% të pacientëve. Në 55.7% të rasteve, temperaturën emat infermieri dhe në 18.3% e mat familjari. Pacientët kanë “mjaftueshëm”besim 45.8% e tyre dhe “shumë besim” 38.2% e pacientëve. Vetëm 9.9% kanë“pak besim’ dhe 4.6% kanë “aspak besim” në punën e infermierit.
Konkluzionet: Infermieri kryen më shumë teknikat e terapisë. Të gjithaprocedurat e tjera zënë një peshë shumë të vogël në përditshmërinë e punës sëinfermierit.
Fjalët kyç: pacientë, infermierë, nevoja bazë, vlerësim.
Abstract

Introduction The need of the patient is a dynamic concept that changes overtime and with disease progression. From many studies it appears that the major



needs of hospitalized patients are: trust, communication, information,education, self-care and support.
Materials and methods This is a transversal and descriptive study. The datawere gathered for the evaluation of the level of performance based on patientneeds. This study was conducted in Vlora Regional Hospital, in the period 15May to 15 June 2013. Were used structured questionnaires and were takeninformation for the general data of patients and the opinion that the patient hadfor the level of the fulfillment of the nursing care.
Results Females were 63 or 48% and men 67 or 51%. The largest number ofpatients, 29.8% was with the digestive tract deseases. Then come the internaldiseases by 17.7%, with cardiac deseases were 14.4%, with various traumawere 13% of patients. In patients who have had respiratory difficulties, familymembers have conducted interventions to improve breathing in 46.6%, whilenurses took care for 52.1% of patients. Patients, who could not realize themovement, were assisted in 61.3% of cases from relatives, in 28.2% of casesfrom nurses and 2.4% from cleaning staff.The nurse has intervened to alleviate the pain "often" in 28.7% of cases and"always" in 27.8% of patients. In 55.7% of cases, temperature is measured bythe nurse and in 18.3% family member measures it. Patients have "enough" oftheir trust and 45.8% "much trust" 38.2% of patients. Only 9.9% have "littlefaith" and 4.6% have "no trust" in the work of the nurse.
Conclusions The nurse conducts more therapy techniques. All otherprocedures occupy a very small weight in the daily work of the nurse.
Key words patients, nurses, basic needs, evaluation.
Hyrje

“Nevoja e pacientit” është një koncept dinamik që ndryshon me kalimin e kohësdhe me përparimin e sëmundjes. Gjithashtu thuhet se “nevojat e pacientëve”ndryshojnë në përputhje me traditat shpirtërore dhe kulturore të pacientëve.Shumë studime treguan se nevojat kryesore  të pacientëve të hospitalizuar janë:besimi, komunikimi, informimi, edukimi, vetë-kujdesi dhe mbështetja (suporti).Në këtë kuptim, mos realizimi i “nevojave të pacientëve” të hospitalizuar ushronnjë ndikim negativ në rezultatin e sëmundjes dhe imponon një barrë të madhefinanciare për Sistemin Shëndetësor Kombëtar në secilin vend. Hulumtimet efundit kanë konfirmuar dëshirën e pacientëve dhe dëshirën që ata kanë për tëmarrë pjesë në kujdesin e tyre. Rëndësia e të kuptuarit të vlerësimit të nevojavetë pacientëvetë hospitalizuar, duhet të nxisin profesionistët e shëndetit për tësiguruar kujdes efikas për pacientët. [1]Sipas Maslout, sjellja njerezore mund të shpjegohet si një motivim për tëkënaqur nevojat. Ai i organizoi nevojat njerëzore në pesë kategori: nevojatfiziologjike, nevojat e sigurisë, nevojat e dashurisë dhe përkatësise, nevojat përvlerësim dhe për vetëaktualizim. Nevojat bazë janë fiziologjike (ushqimi, pijaetj) dhe psikologjike (nevojat për siguri, dashuri, perkatësi dhe vlerësim). [2]Funksioni unik i infermierit është që të ndihmojë individin e sëmurë nëkryerjen e aktiviteteve që kontribuojnë në shëndetin apo rikuperimin e tij (osenë një vdekje të qetë) në mënyrë për të ndihmuar ata që të arrijnë pavarësinë samë shpejt të jetë e mundur, një aktivitet që individi do ta kryente pa ndihmë nëqoftë se do te kishte forcën, vullnetin ose njohuritë e nevojshme. [3]
Materiale dhe metoda



Ky eshte nje studim transversaltal, prospektiv, deskriptiv, kuantitativ. Të dhënatu mblodhën për nivelin e realizimit të nevojave bazë të pacientit. Ky studim urealizua në tri pavione të Spitalit Rajonal të Vlorës, SRV, përkatësisht nëPavionin e Patologjisë, Kirurgjisë dhe Terapisë Intensive në periudhën kohore15 maj deri në 15 qershor 2013. Në këtë studim u përfshinë pacientë prej këtyrereparteve te cilët iu nënshtruan intervistave dhe pyetësorëve specifikë. Upërdorën pyetësorë të strukturuar. Mostra për kete studim konsistoi në 131pacientë, të ndarë sipas pavioneve si më poshtë;  P. Patologjisë 55 pacientë, P.Kirurgjisë 54 pacientë, RTI 22 pacientë. U përfshi një nr. më i vogël i pacientëvenga RTI për vetë specifikat e sëmundjeve që këta pacientë paraqisnin (njëgjendje të rëndë shëndetësore të pacientëve dhe një nr. më i ulët i shtretërve nekëtë shërbim).Nga pyetësori u morën informacione mbi të dhënat e përgjithshme tëpacientëve si mosha, gjinia, gjëndjen e përgjithshme të pacientit, motivin eshtrimit, sëmundjet që e shoqëronin, pavionin e shërbimit, dhe opinioni qëkishte pacienti mbi kujdesin infermieror që realizohej tek ai, si: niveli indërhyrjes së infermierit në rast të problemeve respiratore, në  realizimin eushqyerjes, në eleminimin (urimin), ndërhyrjet për përmirësimin e dhimbjes,matjeve të temperatures, realizimin e lëvizjeve të pacientit, realizimin ehigjenës në kushte spitalore dhe mbi besimin  që kanë pacientët tek ndërhyrjete infermierit.
Rezultatet

Të dhënat statistikore për shpërndarjen e moshës së pacientëve

N Valid 129
Missing 2
Mean 49.3721
Std. Error of Mean 1.67050
Median 50.0000
Std. Deviation 18.97328
Variance 359.985
Range 74.00
Minimum 9.00
Maximum 83.00

Percentiles 25 34.500050 50.000075 65.0000Sipas tabelës shihet se mosha në këtë studim është plotësuar si opsion nga vetëpacientët dhe në këtë rast është njësi skalare. Në tabelën e mësipërme janëpërcaktuar njësitë e dispersionit të moshës, si mesatarja 49.37vjec, mesorja=50, percentilet, kufiri i sipërm 83 vjec dhe i poshtëm 9 vjec, deviacioni standart18.97328 dhe varianca = 359.985.



Figura 1 Paraqitja grafike e shpërndarjes sipas gjinisëNga grafiku i më sipërm shohim se nga131 pacientë që janë marrë në studimgjithsej (ku 1 prej tyre nuk është përgjigjur pyetjes për gjininë), shpërndarjarezulton e tillë:Femra ishin 63 ose 48%Meshkuj 67 ose 51%

Figura 2 Grafiku i shpërndarjes së pacientëve sipas patologjive në shtrimNga grafiku i mësipërm shohim se numri më i madh i pacientëve kanë qenë mesemundje të aparatit tretës gjithsej 39 ose 29.8%. Më pas vijnë sëmundjet ebrendëshme me 23 pacientë ose 17.7%, 19 ishin pacientë me sëm. kardiake ose14.4%. Me trauma të ndryshme ishin 17 pacientë ose 13%,



Figura 3 Grafiku i shpërndarjes së pacientëve sipas pavioneve.Nga sa paraqitet në grafik shohim se nr. më i madh i pacientëve të marrë nëstudim është në pavionin e kirurgjisë, 55 ose 42 %. Në patologji janë marrë 54pacientë ose 41.2%. Në RTI (reanimacion) janë marrë 22 ose 16.8%
Tabela 2 Procedura, ku ka asistuar infermieri

Procedura_Asistuar_InfermieriFrequency Percent ValidPercent Cumulative Percent
Valid NdryshimPozicioni 27 20.6 20.9 20.9Shoqerimin neTualet 6 4.6 4.7 25.6Ushqyerje 6 4.6 4.7 30.2Terapi 85 64.9 65.9 96.1Higjenen 3 2.3 2.3 98.4Ekzaminime 2 1.5 1.6 100.0Total 129 98.5 100.0
Missin
g

2 1.5Total 131 100.0



Figura 4 Paraqitja grafike sipas procedurës për të cilën është asistuar prej
infermieritNga të dhënat e tabelës dhe grafiku shohim se tek pacientët, infermieri kryenmë shumë teknikat e terapisë me 64.9% dhe ndryshimin e pozicionit të tësëmurit në 20.6% të rasteve.Të gjitha procedurat e tjera zenë një peshë shumë të vogël në përditshmërinë epunës së   infermierit. Infermierët zënë një kohë të madhe vetëm për realizimine terapisë.
Tabela3 Paraqitja e të dhënave për praninë e vështirësisë respiratore *
dhe kush ndihmoi në përmirësimin e frymëmarrjes

Kush_Ndihmoi_Frymemarrjen
Familj

ari
Infermi

eri
Tjete

r
Total

Veshtiresi
në

Frymemar
rje

Po Count 34 38 1 73% ëithinVeshtiresi_Frymemarrje 46.6% 52.1% 1.4% 100.0
%%Kush_Ndihmoi_Frymemarrjen 89.5% 97.4% 6.7% 79.3%

% of Total 37.0% 41.3% 1.1% 79.3%
Jo Count 4 1 14 19% ëithinVeshtiresi_Frymemarrje 21.1% 5.3% 73.7

%
100.0

%%Kush_Ndihmoi_Frymemarrjen 10.5% 2.6% 93.3
%

20.7%

% of Total 4.3% 1.1% 15.2
%

20.7%

Tot
al

Count 38 39 15 92% ëithinVeshtiresi_Frymemarrje 41.3% 42.4% 16.3
%

100.0
%%Kush_Ndihmoi_Frymemarrj 100.0

%
100.0% 100.

0%
100.0

%



en% of Total 41.3% 42.4% 16.3
%

100.0
%

Figura 5 Paraqitja grafike e të dhënave për praninë e vështirësisë
respiratore dhe kush ndihmoi në përmirësimin e frymëmarrjesNga të dhënat e tabelës dhe grafiku më sipër shohim se tek pacientët që kanëpatur vështirësi respiratore, familjarët kanë luajtur një rol të rëndësishëm nëndërhyrjet për përmirësimin e frymëmarrjes në 34 pacientë ose 46.6%, kurseinfermieri është kujdesur për 52.1% të pacientëve.
Figura 6 Grafiku dhe tabela e të dhënave për ndihmën që ka dhënë
infermieri në ushqyerjen e pacientit.

Grafiku i mësipërm pasqyron shpërndarjen e gadishmërisë që ka paturinfermieri për të dhënë ndihmën pacientit në ushqyerje.Kështu nga 131 pacientë, 130 i janë përgjigjur pyetjes dhe prej tyre rezulton se72 ose 55% nuk janë ndihmuar asnjeherë në ushqyerje nga infermieri, 14



pacientë ose 10.7% e kanë marrë “rrallë” ndihmën nga infermieri, 30 pacientëose 22.9% janë ndihmuar ‘ndonjëherë’ në ushqyerje prej infermierit, 11pacientë ose  8.4% janë ndihmuar “shpesh” nga infermieri për të realizuarushqyerjen. 2.3% e pacientëve janë ndihmuar “gjithnjë” në ushqyerje prejinfermierit.
Tabela 4 Mënyra si urinon pacieni * Kush ka ndihmuar në realizimin e
urinimit

Tabela:      Mënyra si urinoni   * Kush ka ndihmuar në realizimin e urinimit
Ndihme_Urinimi

Infermie
ri

Familja
ret

Vete Sanitar
i

Total

Urinoni

Normal

Count 5 20 44 1 70% ëithin Urinoni 7.1% 28.6% 62.9% 1.4% 100.0%% ëithinNdihme_Urinimi 41.7% 51.3% 74.6% 7.1% 56.5%% of Total 4.0% 16.1% 35.5% .8% 56.5%
Me

kateter

Count 7 15 9 13 44% ëithin Urinoni 15.9% 34.1% 20.5% 29.5% 100.0%% ëithinNdihme_Urinimi 58.3% 38.5% 15.3% 92.9% 35.5%% of Total 5.6% 12.1% 7.3% 10.5% 35.5%
Nuk e

kontrollon
i dot

Count 0 3 5 0 8% ëithin Urinoni .0% 37.5% 62.5% .0% 100.0%% ëithinNdihme_Urinimi .0% 7.7% 8.5% .0% 6.5%% of Total .0% 2.4% 4.0% .0% 6.5%
Tjeter

Count 0 1 1 0 2% ëithin Urinoni .0% 50.0% 50.0% .0% 100.0%% ëithinNdihme_Urinimi .0% 2.6% 1.7% .0% 1.6%% of Total .0% .8% .8% .0% 1.6%
Total

Count 12 39 59 14 124% ëithin Urinoni 9.7% 31.5% 47.6% 11.3% 100.0%% ëithinNdihme_Urinimi 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%% of Total 9.7% 31.5% 47.6% 11.3% 100.0%



Figura 7 Grafiku i mëposhtëm tregon shpërndarjen e mënyrës së urinimit
dhe kush ka ndihmuar në realizimin e urinimit te pacienti.Nga të dhënat e tabelës dhe grafiku i mësipërm shohim se kur pacienti kaurinuar normal në 62.9% të rasteve e ka realizuar vete urinimin dhe në 28.6%të rasteve është ndihmuar prej familjarëve të tij.Kur urinimi kryhej me kateter 35.5% e tyre janë ndihmuar prej infermierit dhenë një vlerë më të lartë, 38.6% prej familjarëve.Vetë e kanë realizuar 20.5% epacientëve dhe ajo që bie dukshëm në sy është se në 29.5% të rasteve pacientëtjanë ndihmuar prej sanitarëve. Në rastet kur pacienti nuk e kontrollon doturinimin, ndihma e infermierit ka munguar totalisht.
Tabela 5 Të dhënat për realizimin e lëvizjeve prej pacientit * dhe nga cilët
ndihmoheshin në këto lëvizje

Ndihme_Levizjeje
Infermi

eri
Sanitar

ja
Familja

ri
Tjeter Total

Realizoni_Levi
zjet

Po Count 22 2 51 9 84% ëithinRealizoni_Levizjet 26.2% 2.4% 60.7% 10.7% 100.0%% ëithinNdihme_Levizjeje 62.9% 66.7% 67.1% 90.0% 67.7%% of Total 17.7% 1.6% 41.1% 7.3% 67.7%
Jo Count 13 1 25 1 40% ëithinRealizoni_Levizjet 32.5% 2.5% 62.5% 2.5% 100.0%% ëithinNdihme_Levizjeje 37.1% 33.3% 32.9% 100.0% 100.0%% of Total 10.5% .8% 20.2% 8% 32.3%
Tot
al

Count 35 3 76 10 124% ëithinRealizoni_Levizjet 28.2% 2.4% 61.3% 8.1% 100.0%% ëithinNdihme_Levizjeje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%% of Total 28.2% 2.4% 61.3% 8.1% 100.0%



Figura 8 Paraqitja grafike e të dhënave për realizimin e lëvizjeve prej
pacientit * dhe nga cilët ndihmoheshin pacientët në këto lëvizje.Nga tabela dhe grafiku shohim se pacientët që i kryejnë vetë lëvizjet,ndihmohen në masën 60.7% (51 pacientë) të rasteve prej familjarëve. 22pacientë ose 26.2% e tyre ndihmoheshin prej infermierëve dhe 9 pacientë ose10.7% ndihmoheshin prej tjetër(miqve, shokëve). Pacientët që nuk realizonindot lëvizjen, ndihmoheshin në 61,3% të rasteve prej familjarëve, 35 ose 28.2%prej infermierëve dhe 2.4% prej sanitarëve. Edhe për ndihmën në lëvizjen epacientit infermieri luan një rol të vogël.
Tabela 6 Të dhënat nëse kanë dhimbje *A janë ndihmuar nga infermieri
për të lehtësuar dhimbjen?

Ndihme_Infermieri_Dhimbje
Asnje

X
Rrall

e
Ndonje

X
Shpesh Gjithmo

ne
Total

Keni
Dhim
bje

Po Count 14 13 20 31 30 108% ëithin Keni_Dhimbje 13.0% 12.0% 18.5% 28.7% 27.8% 100.0%%Ndihme_Infermieri_Dhimbje 60.9% 81.3% 90.9% 91.2% 96.8% 85.7%
% of Total 11.1% 10.3% 15.9% 24.6% 23.8% 85.7%

Jo Count 9 3 2 3 1 18% ëithin Keni_Dhimbje 50.0% 16.7% 11.1% 16.7% 5.6% 100.0%%Ndihme_Infermieri_Dhimbje 39.1% 18.8% 9.1% 8.8% 3.2% 14.3%
% of Total 7.1% 2.4% 1.6% 2.4% .8% 14.3%Total Count 23 16 22 34 31 126% ëithin Keni_Dhimbje 18.3% 12.7% 17.5% 27.0% 24.6% 100.0%%Ndihme_Infermieri_Dhimbje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 18.3% 12.7% 17.5% 27.0% 24.6% 100.0%



Në tabelë shohim shpërndarjen e pacientëve që kanë patur ose jo, dhimbje dhenë rastet kur kanë patur, sa herë e ka dhënë ndihmën infermieri për të lehtësuardhimbjen. Kur pacientët kanë patur dhimbje gjithsej 108 ose 85.7%, infermierika ndërhyrë për të lehtësuar atë “shpesh” në 28.7% të rasteve dhe “gjithmonë”në 27.8% të pacientëve.

Figura 9 Të dhënat nëse kanë dhimbje *A janë ndihmuar nga infermierët
për të lehtësuar dhimbjen?Në grafik shohim se kur pacientët kanë patur dhimbje gjithsej 108 ose 85.7%,infermieri ka ndërhyrë për të lehtësuar atë ‘shpesh’ në 28.7% të rasteve dhe‘gjithmonë’ në 27.8% të pacientëve.
Tabela 7 Të dhënat kush e mat temperaturën

Frequenc
y

Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid Infermie
ri

73 55.7 62.4 62.4
Familjari 24 18.3 20.5 82.9
Vete 5 3.8 4.3 87.2
Tjeter 15 11.5 12.8 100.0
Total 117 89.3 100.0

Missing 14 10.7
Total 131 100.0



Figura 10 Grafiku i shpërndarjes kush e mat temperaturënGrafiku dhe tabela pasqyrojnë se kush e realizon procedurën e matjes sëtemperaturës te pacienti. Shihet se në 55.7% të rasteve, temperaturën e matinfermieri dhe në 18.3% e mat familjari.
Figura 11 Besimi që kanë pacientët në punën e infermierit

Nga tabela dhe grafiku shohim se panvarsisht nivelit dhe cilësisë së kujdesjeve,pacientët kanë mjaftueshëm besim 45.8% e tyre dhe shumë besim 38.2% epacientëve. Vetëm 9.9% kanë pak besim dhe 4.6% kanë aspak besim në punën einfermierit.
Konkluzionet

 Mesatarja e moshës së marrë në studim ishte 49.37vjec. Femra ishin 63 ose48% dhe meshkuj 67 ose 51%. Numri më i madh i pacientëve kanë qenë mesemundje të aparatit tretës gjithsej 39 ose 29.8%. Më pas vijnë sëmundjet ebrendëshme me 23 pacientë ose 17.7%, 19 ishin pacientë me sëm. kardiakeose 14.4%. Me trauma të ndryshme ishin 17 pacientë ose 13%.
 Nr. më i madh i pacientëve të marrë në studim është në pavionin ekirurgjisë, 55 ose 42 %. Në patologji janë marrë 54 pacientë ose 41.2%. NëRTI (reanimacion) janë marrë 22 ose 16.8%.
 Tek pacientët që kanë patur vështirësi respiratore, familjarët kanë luajturnjë rol të rëndësishëm në ndërhyrjet për përmirësimin e frymëmarrjes në34 pacientë ose 46.6%, kurse infermieri është kujdesur për 52.1% tëpacientëve.
 Rezulton se 55% e pacientëve  nuk janë ndihmuar asnjeherë në ushqyerjenga infermieri, 14 pacientë ose 10.7% e kanë marrë “rrallë” ndihmën ngainfermieri, 30 pacientë ose 22.9% janë ndihmuar ‘ndonjëherë’ në ushqyerjeprej infermierit, 11 pacientë ose  8.4% janë ndihmuar  “shpesh” ngainfermieri për të realizuar ushqyerjen. 2.3% e pacientëve janë ndihmuar“gjithnjë” prej infermierit.



 Kur pacienti ka urinuar normal në 62.9% të rasteve e ka realizuar veteurinimin dhe në 28.6% të rasteve është ndihmuar prej familjarëve të tij. Kururinimi kryhej me kateter 35.5% e tyre janë ndihmuar prej infermierit dhenë një vlerë më të lartë, 38.6% prej familjarëve.Vetë e kanë realizuar 20.5%e pacientëve dhe ajo që bie dukshëm në sy është se në 29.5% të rastevepacientët janë ndihmuar prej sanitarëve.
 Pacientët që nuk realizonin dot lëvizjen, ndihmoheshin në 61,3% të rasteveprej familjarëve, 35 ose 28.2% prej infermierëve dhe 2.4% prej sanitarëve.Edhe për ndihmën në lëvizjen e pacientit infermieri luan një rol të pakët.
 Kur pacientët kanë patur dhimbje gjithsej 108 ose 85.7%, infermieri kandërhyrë për të lehtësuar atë “shpesh” në 28.7% të rasteve dhe “gjithmonë”në 27.8% të pacientëve.
 Në 55.7% të rasteve, temperaturën e mat infermieri dhe në 18.3% e matfamiljari.
 Panvarsisht nivelit dhe cilësisë së kujdesjeve, pacientët kanë “mjaftueshëmbesim: 45.8% e tyre dhe “shumë besim” 38.2% e pacientëve. Vetëm 9.9%kanë “pak besim” dhe 4.6% kanë “aspak” besim në punën e infermierit.
Rekomandimet

 Përpara se të dizenjohen dhe të përcaktohen strategjitë e kujdesit dhesuportit të pacientit, duhet të identifikohen prej infermierëve dhepacientëve cilat janë problemet me të cilat ata përballen sipaskëndvështrimit të tyre.
 Përmirësimi i kushteve të punës dhe infrastrukturës spitalore duke rriturkështu nivelin e shërbimit dhe përmirësimit të
 Menaxhuesit e reparteve duhet të mëshojnë në forcimin e frymës sëbashkëpunimit në grup dhe të inkurajojnë mardhëniet e mira brendaekipit me qëllim rritjen e aftësive të infermierëve për të ndihmuar njëri-tjetrin.
 Drejtuesit e pavioneve duhet të organizojnë, përcaktojnë dhe të ndajnëdetyrat tek infermierët sipas kompetencave dhe përgjegjësive që detyra ungarkon.

LiteraturaNeeds of hospitalized patients, Health Science Journal, VOLUME 5, ISSUE 1(2011)Theodhori Karaj: Psikologjia e zhvillimit të femijës, botimi II 2010 fq.35.Virginia Henderson1966, “Principet dhe Praktika ne Infermieri” fq.166.
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Abstract

Hyrje: Ruajtja e të dhënave personale të pacientit mund të kontribuojë nëmënyrë sinjifikante në sigurimin e një besimi më të mirë midis pacientit dhepersonelit infermieror.
Qëllimi: Të vlerësohet respektimi i privatësisë tek pacientët për të kuptuarnëse disa nga normat legjislative të lidhura me privatësinë praktikohen prejpersonelit infermieror.
Objektivat specifikë: Të përcaktohet nëse pacientët janë të informuar përmënyrën si përpunohen të dhënat e tyre. Të vlerësohet respektimi i privatësisësë pacientëve të shtruar sipas reparteve të shërbimit në këtë spital.
Materiale dhe metoda: Ky është një studim Cross – Sectional i realizuar nëSpitalin Rajonal, Vlorë në periudhën Maj 2013. Në këtë studim u përfshinë 100pacientë. Për këtë studim është përdorur një pyetësor i vetëadministruar.
Rezultatet: Mosha mesatare e pjesmarrësve ishte 48.24 vjeç. 47% femra dhe53% meshkuj. 58% referuan se nuk ishin të informuar për mënyrën epërpunimit të dhënave,  36% kanë referuar respektimin e plotë të privatësisëprej infermierëve, 83% kanë referuar se janë thirur në emër të plotë me zë tëlartë prej personelit infermieror në prani të personave të panjohur.
Konkluzionet: Përdorimi i perdeve ndarëse nuk përbënte një nga veprimetparaprake të cdo infermieri përpara se të realizonte procedurën infermierore.Reparti ku pacientët kanë ndjerë më shumë respektimine privatësisë ështëTerapia Intesive.
Fjalët kyçe: Privatësi, Të dhëna personale, Infermier
Hyrje: Ruajtja e privatësisë është një nga të drejtat bazë jo vetëm e pacientitpor e gjithë shoqërisë. Ruajtja e kësaj të drejtë,  duke respektuar informacionetindividuale shëndetësore të cdo pacienti, është një nga detyrimet etike dhelegale të personelit infermieror si një nga pjestarët e shërbimit shëndetësor.Cdo infermiere duhet të kuptojë dhe të respektojë në të njëjtën kohë privatësinëe pacientit. Si profesioniste e ardhshme, lidhja e personelit infermieror mepacientët është një nga hapat më të rëndësishme për të fituar dhe besimit epacientit gjatë këtsaj marrëdhënie interactive.



Qëllimi i studimit: Të vlerësohet respektimi i privatësisë tek pacientët eshtruar në spitalin Rajonal, Vlorë për të kuptuar nëse disa nga normatlegjislative të lidhura me privatësinë praktikohen prej personelit infermieror nëmënyrë të tillë që të sugjerohen ndërhyrjet e duhura nëse do të jetë enevojshme.
Objektivat specifikë:

 Të përcaktohet nëse pacientët janë të informuar në lidhje më mënyrënse si përpunohen të dhënat e tyre.
 Të përcaktohet sesi pacientët referojnë respektimin e privatësisë nëambjentin e spitalit prej personelit infermieror.
 Të vlerësohet respektimi i privatësisë së pacientëve të shtruar nëspitalin Rajonal sipas reparteve të shërbimit shëndetësor në këtë spital.

Metodologjia e studimit: Ky është një studim deskriptiv Kros Seksional, irealizuar në Spitalin Rajonal, Vlorë gjatë periudhës kohore Maj 2014. Në këtëstudim u përfshinë pacientët e shtruar në Spitalin Rajonal Vlorë. Në këtë studimmorën pjesë 100 pacientë të shtruar në:
 Repartin e Patologjisë (20 pacientë)
 Repartin e Kirurgjisë (20 pacientë)
 Repartin e Terapisë Intesive (20 pacientë)
 Spitalin Infektiv (20 pacientë)
 Shërbimin Obtetrikë - Gjinekologjisë. (20 paciente)Pjesëmarrësit në këtë studim u zgjodhën në mënyrë rastësore.Nga ky studim u përjashtuan pacientët e moshave pediatrike të shtruar nërepartin e Pediatrisë.

Informacion për pyetësorin e  përdorur:Për këtë studim kam përdorur një pyetësor të vetë administruar, të cilin e kampërgatitur pasi kam realizuar një studim të kujdesshëm të literaturës.Pyetësori ishte anonim. Përbëhej nga 5 elementë si:
Grupi i parë i pyetjeve përbën informacionin në lidhje me të dhënat personale tëpjesmarrësve të përfshirë në studim: mosha,gjinia, vendbanimi, niveli arsimordhe profesioni.
Grupi i dytë i pyetjeve përbën informacionin në lidhje me shtrimin në spital:eksperienca e pare e qëndrimit në spital apo jo si dhe ditëqëndrimet epjesmarrësve në spital dhe numri i shtretërve të dhomës ku pacientët kanëmarë shërbimin shëndetësor spitalor, shërbimi ku janë ofruar përkujdesjetshëndetësore.
Grupi i tretë i pyetjeve përbën informacionin në lidhje me mënyrën sesipacientët e kanë perceptuar respektimin e privatësisë. Ky grup përfshin 4 pyetjenë lidhje me: mënyrën e përpunimit të të dhënave personale, respektimin eprivatësisë, përdorimin e perdeve ndarëse, zbulimin e pjesëve të ndryshmetrupore gjatë ofrimit të shërbimit shëndetësor,
Grupi i katërt i pyetjeve përbën informacioin në lidhje me perceptimin epjesmarrësve kundrejt respektimit të privatësisë gjatë identifikimit të



pacientëve: përdorimin e emrit të plotë të pacientit në prani të personave tëtjerë .
Grupi i pestë i pyetjeve përbën informacinin në lidhje me perceptimin epjesmarësve kundrejt respektimit të privatësisë gajtë mbledhjes së të dhënavetë pacientëve.Përpara shpërndarjes së pyetësorit tek pacientët kam realizuar një punë pilot në10 pacientë. Këtyre pacientëve u shpërndava pyetësorin dhe pasi pashë sepyetësori ishte i kuptueshëm për ta më pas këtë pyetësor e shpërndava dhe në90 pacientët e tjerë.Plotësimi i pyetësorëve u realizua në mënyrë vullnetare prej pacientëve.
Prezantimi i rezultateve te studimit.

Tabela 1. Shpërndarja e pjesmarësve sipas të dhënave socio demografike.
Variablat Numri % Mesatarja SD
Mosha (në vite) 100 100% 45.8 1.402
Gjinia

Mashkull 47 47
Femër 53 53

Vendbanimi
Qytet 54 54
Fshat 46 46

Statusi i punësimit
I papunë 41 41
Punëtorë 17 17

Nënpunës 8 8
Aktivitet personal 12 12

Grup inaktiv 22 22
Shpeshtësia e
shtrimit në spital

Hera e parë 23 32.9
Shtrime të

mëparshme
12 17.1

Niveli arsimor
Më pak se 8 vite 21 21

8 vite 23 23
12 vite 40 40
16 vite 12 12

Mbi 16 vite 4 4
Ditëqëndrimet në
spital

Dita e parë 15 15
2 – 3 ditë 33 33



4 – 5 ditë 20 20
6 – 7 ditë 11 11
8 – 9 ditë 9 9

Mbi 10 ditë 12 12
Numri i shtretërve
në dhomën e
shtrimit

Me 1 shtrat 0 0
Me 2 shtretër 33 33
Me 4 shtretër 31 31
Me 6 shtretër 36 36Në këtë studim 24% e pjesmarrësve ishin të grupmoshës mbi 65 vjec, 19% etyre ishin të grupmoshës 46 – 55vjec, 17% ishin të grupmoshës 36 – 45 vjec,14% ishin 18 – 25 vjec, 13% ishin 26 – 35 vjec dhe po prapë 13 % ishin tëgrupmoshës 56 – 65 vjec.47% e pjesmarrësve janë femra dhe 53% janë meshkuj.54% e pjesmarësve jetojnë aktualisht në qytet dhe 46% e tyre jetojnë nëfshatrat përreth qytetit të Vlorës.40% e pjesmarrësve janë me 12 vite shkollë, 23% janë me 8 vite shkollë, 21%janë me më pak se 8 vite shkollë, 12% me 6 vite shkollë dhe vetëm 4% e tyreishin mbi 16 vite shkollë.41% e pjesmarrëse ishin të papunë, 22 % ishin grup inaktiv, 17% ishinpunëtorë, 12% kishin aktivitet personal dhe 8% e tyre ishin nënpunësadministrate.57% e pjesmarrësve kanë patur dhe shtrime të tjera të mëparshme dhe 43 % etyre janë shtruar për herë të parë në spital.33% e pjesmarrësve kanë qënduar2-3ditë,20%e pjesmarrësve kanë qëndruar4-5ditë,15%e pjesmarrësve e kanë pasurë ditën e parë,12%e pjesmarrësvekanë qëndruar mbi 10ditë,11%e pjesmarrësve kanë qëndruar 6-7ditë dhë9% epjesmarrësve kanë qëndruar 8-9ditë.36% e pacientëve kanë qëndruar në dhoma me 6 shtretër,33% e pacientëvekanë qëndruar në dhoma me 2 shtretër,31% e pacientëve kanë qëndruar nëdhoma me  shtretër.

Grafiku 1.Perpunimi i te dhenave personale dhe repartit te sherbimit te ofruar.



15% e pacientëve në repartin e patologjis nuk janë të informuar në lidhje memënyrën e përpunimit të të dhënave dhe 5% janë të inforumur.10% epacientëve në  repartin e kirurgjis nuk janë  te  informuar në lidhje me mënyrëne përpunimit të të dhënave dhe 12% janë të informuar.5% e pacientëve nërepartin e terapisë intesive nuk janë të informuar në lidhje me mënyrën epërpunimit të të dhenave dhe 15% janë të informuar. 12% e pacientëve  nerepartin e maternitetit nuk janë të informuar në lidhje me mënyrën epërpunimit  të të dhënave  dhe 8% janë të informuar.16% e pacientëve nerepartin e infektivit nuk janë të informuar në lidhje me mënyrën e përpunimintë të dhenave dhe 4% janë të informuar.
Grafiku 2. Perceptimi i privatesise prej personelit infermieror sipas reparteve.

5% e pacientëve ne repartin e patologjis mendojn se është respektuarprivatësia prej personelit infermieror ,10% e pacientëve po por jo ne mënyrë të



plotë.dhe 5% e tyre mendojn jo aspak.6% e pacientëve ne repartin e kiurgjismendojn se është respektur privatësia prej personeli infermieror,9% epacienëve po por jo ne mënyrë të plotë dhe 5% e tye mendojn jo aspak.11% epacientëve ne repartin  e terapis intesive mendojn se është respektuar pivatësiaprej personelit infermieror, 8% e pacientëve po por jo ne mënyrë  të potë dhe1% e tyre jo aspak.8% e pacientëve ne repartin e maternitetit mendojn se ështëespektuar privatësia pej personelit infermieror,4% e pacentëve po por jo nemënyrë   të plotë dhe 8%e tyre mendojn jo aspak.6% e pacentëve ne repartin einfektivit mendojn se është respektuar privtatësia pej personelit infermieror,11% e pacientëve  po por jo ne menyrë të plotë dhe 3% jo aspak.
Grafiku 3. Përdorimi i perdeve ndarëse gjatë ofrimit te shërbimit dhe reparteve.

20% e pacientëve në repartin e patologjis mendojn se nuk janë përdoru perdendarëse gjatë ofrimit të shërbimit.20% e paciemtëve në repartin  e kirurgjismendojn se nuk janë përdorur perde ndarëse gjatë ofrimit të shërbimit.20% epacientëve në repartin e terapis intesive mendojn se nuk janë pëedorur perdendarëse gjatë ofrimit të shërbimit.20% e pacientëve ne repartin e maternitetitmendojn se nuk janë persorur perde ndarëse gjatë ofrimit të shërbimit.20% epacientëve ne repatin e infektivit mendojn se nuk janë përdorur perde ndarësegjatë ofrimit të shërbimit.
Grafiku 4. Zbulimi i pjesëve trupore prej personelit infermieror  në prani tëpersonave të tjerë dhe repartit  të shërbimit të ofruar.



Grafiku 5. Ndjesia e pacientëve për perceptimin e situatës ku janë zbuluar pjesëtë tjera të trupit në prani të personave të tretë.

42% e pacientëve nuk janë ndjerë ne siklet ,29% e pacintëve janë ndjerë paksanë siklet dhe  29% e tyre janë ndierë shumë në siklet.
Grafiku 6. Përdorimi i emrit të plotë prej infermierit me zë të lartë në prani tëpersonave të tretë.



33 ose 40% e e personave të cilëve u është drejtuar me zë të lartë në emër dhembiemër në prani të personave të tretë  e kanë perceptuar përdorimin e plotë tëemrit si një mënyrë që nuk e ka demtuar privatësinë e tyre.  20 (24%) e tyre ekanë perceptuar përdorimin e merit të plotë si mungesë të ruajtjes sëprivatësisë dhe 30 (36%) nuk janë të siggurt në këtë drejtim.
Grafiku 7. Paraqitja grafike e shpërndarjes së pjesmarrësve sipas tansmetimittë informacionit në lidhje me patologjinë e tyre tek personat e tretë.

43%  e pacientëve mendojn se nuk është bërë transmetimi i informacionit tekpersonat e tretë,30% mendojn se është bërë transmetimi i informacionit tekpersonat e tertë dhe 27% e pacientëve nuk e din.
Grafiku 8. Paraqitja grafike e shpërndarjes së pjesmarrësve sipas pyetjes: Cilipjestar I ekipit mjekësor ka realizuar transmetimin e të dhënave tek personat etretë.



10%  e pacientëve mendojn se trasmetimi I të dhënave është realizuar ngamjeku kurues,19% e pacientëve mendojn se transmetimi I të dhënave ështërealizuar nga infermieri I dhomës,1% e pacientëve mendojn se transmetimi I tëdhënave është realizuar nga k/infermieri ,70%e pacientëve  nuk e din se ngakush është bërë  transmetimi i të dhënave .
Grafiku 10. Perceptimi i respektimit të privatësisë sipas herëve të shtrimit.

KonkluzionetRealizimi i këtij studimi duke u bazuar në numrin e pacientëve jo shumë tëmadh  nuk lejon gjeneralizimin e plotë të rezulateteve.Megjithatë ajo që vihet re nga studimi i realizuar, se është shumë e nevojshmerealizimi i një pune shumë të madhe prej personelit infermieror deri sa normatlegjislative në lidhje me ruajtjen e privatësisë të aplikohet gjerësisht gjatëpërkujdesjeve infermierore.Ajo që u vu re gjatë këtij studimi ishte se përdorimi i perdeve ndarëse nukpërbënte një nga veprimet paraprake të cdo infermieri përpara se të realizonte



procedurën e kërkuar infermierore tek pacientët tek të gjitha repartet ku ushpërnda pyetësori.Reparti ku pacientët janë shprehur se kanë ndjerë më shumë respektimineprivatësisë është ai i Terapisë intesive.70% e të intervistuarve u shprehën se nuk kishin informacion se cili pjestar iekipit mjekësor kishte ransmetuar të dhënat e tyre tek familjarët. 19% referuanse ishte infermieri i dhomës ai që kishte transmetuar të dhënat.Shpesh herë infermieri përdor emrin e plotë të pacientit dhe në prani tëpersonave të tretë të cilët nuk kanë patur asnjë lidhje me pacientët e shtruar.
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AbstractThis paper presents some of natonality issues, which are regulated by domesticlegislation comparing with the relevant legislations of some Scandinaviancountries such as Finland, Sweden and Denmark. In this context, severalimportant aspects of Albanian legislation comes out, related to the nationalityissues. Among them, there are mentioned some conditions to be fulfilled torenounce Albanian nationality; acquistions of Albanian nationality bynaturalization, adoption, birth and through the principle of jus soli; dualnationality; etc. Also comes out, that Denmark is a country with a clearly standagainst citizenship reforms, providing almost no access to Danish nationalityand also by not accepting multiple nationality. Its legal framework related tothis topic, still retains the old tradition of Danish nationality. In a different wayare the viewpoints of Sweden and Finland on citizenship issues, which havemore favorable conditions and facilities in the naturalization process. Boththese countries have taken a big step in ratifying the European Convention onNationality (1997) and by accepting dual citizenship.
Keywords: nationality, naturalization process, dual citizenship, jus soli, jussanguinis, stateless persons
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Me anë të këtij punimi synohet të bëhet një analizë rreth disa çështjeve tështetësisë, që paraqet legjislacioni i vendit  tonë dhe legjislacionet e disavendeve nordike si Finlanda, Suedia dhe Danimarka. Thuhet disa vende, sepsenë këtë trajtim nuk përfshihen Norvegjia dhe Islanda.Menjëherë pas hyrjes, në pikën I, jepet një panoramë e legjislacionit shqiptaraktual në lidhje me fitimin e shtetësisë shqiptare, rifitimin, lënien e saj,natyralizimin nëpërmjet qëndrimit të rregullt, martesës, birësimit dheshtetësinë e dyfishtë.Në pikën II, paraqitet modernizimi i çështjeve të shtetësisë në Suedi në kudër tëzhvillimit të reformave në fillim të këtij mijëvjeçari. Theksi vihet në qëndriminmë pozitiv që sjell Suedia, duke u orientuar drejt politikave të BE duke sjellë njëqasje të saj në Konventën Evropiane për Shtetësinë të vitit 19971. Me rëndësishihen lehtësirat në natyralizim, inkurajimi i integrimit të të huajve, etj.Pika III trajton Finlandën, e cila përveç lehtësirave  në natyralizim, fokusohet tebarazia gjinore. Gjithashtu këtu përmendet, se Finlanda tregohet mjaft ekujdesshme në rastet e përjashtimit (heqjes) së shtetësisë për  ata persona qëkanë probleme me respektimin e legjislacionit të shtetësisë.Danimarka si trajtim i fundit, jo për nga rëndësia, por për nga radhitja, paraqetspecifika krejt të ndryshme nga të parat. Ajo është më hemetike ndaj reformavetë shtetësisë. Qëndrimi i saj është goxha “fanatik” përsa i përket zbatimit tëparimit jus soli dhe çështjeve të tjera që do të paraqiten gjatë trajtimit të kësajpike.Ky punim ka një karakter përmbledhës krahasues. Këtu janë vendosur përballënjëri-tjetrit argumente, të cilët evidentojnë respektimin e lirive dhe të drejtavepolitike, civile e sociale të individëve, që janë apatridë, imigrantë dhe emigrantë.Për arritjen e këtij punimi janë përdorur si burime kryesore legjislacionet evendeve përkatëse të marra në shqyrtim. Ndërsa si burime dytësore, tekste ngaautorë, që kanë shkruar përreth këtyre çështjeve duke interpretuarlegjislacionet e lartëpërmendura, të cilët do të përmenden në bibliografi.Si sintezë qëndron një pikë e fundit konkluduese, e cila shprehet më shumë nëformën e mendimeve të lira dhe opinineve përfundimtare.
I. Kuadri ligjor për shtetësinë shqiptareKonventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Shqipëria, aktet ligjore dhe aktetnënligjore në fuqi për shtetësinë shqiptare janë ato të pothuajse 10-15 vitevemë parë ku shihet qartë pozicionimi shtetëror ndaj kësaj çështje që rregullonnjë sërë të drejtash politike, civile e sociale për individët. Duke marrë shkak ngaligji për shtetësinë shqiptare i vitit 19982, shihet se dispozitat e tij kanë pësuarnjë ndryshim të lehtë dhe janë pasqyruar në ligjin e ndryshuar për shtetësinë në
1 Konventa Evropiane për Shtetësinë, hyri në fuqi në 06.11.1997. Ratifikuar nga
Republika e Shqipërisë me ligjin nr. 8942, datë 19.09.2002
2 Ligji nr. 8389 “Për shtetësinë shqiptare” është miratuar në dt. 05.08.1998, gati më
pak se katër muaj më parë se të miratohej “Kushtetuta e RSH” në dt.28.11.1998



vitin 19993. Amendimet e bëra te ky i fundit paraqesin gjithashtu dhepikëpamjet kushtetuese, ku në thelb qëndrojnë çështjet e ligjit të vitit 1998. Përzbatim të dispozitave kushtetuese dhe ligjore kanë dalë një sërë akteshnënligjore4 të cilat përcaktojnë dokumentet, procedurat dhe afatet në lidhje meçështjet e shtetësisë. Shihet se zbatimi i parimit jus sanguinis qëndron në thelbtë fitimit të shtetësisë shqiptare, ku për të qenë shtetas shqiptar mjafton të jesh ilindur nga prindër me shtetësi shqiptare, qoftë nga një nënë apo nga një babashqiptar. Për emigrantët e lindur jashtë vendit nga të paktën një prind shqiptar,është e nevojshme, që personi të regjistrohet në zyrat e selive konsullore dhediplomatike shqiptare jashtë vendit. Menjëherë pas regjstrimit në selitëdiplomatike, i linduri jashtë vendit bëhet pjesë e Regjistrit të Gjendjes CivileShqiptare. Në këtë mënyrë ky person do të jetë subjekt i mbrojtjes diplomatikeshqiptare dhe nuk do t’i mungojë identifikimi si shtetas shqiptar. Përsa i përketzbatimit të parimit jus soli Republika e Shqipërisë tregohet e hapur ndajprocedurave të dhënies së shtetësisë duke respektuar Konventën në lidhje meStatusin e Personave Pashtetësi, e cila është ratifikuar në 23 qershor 2003, dukeu dhënë mundësinë e marrjes së e shtetësisë çdo personi, i cili lind në territorshqiptar nga prindër të huaj me qëndrim të ligjshëm në Shqipëri, kuptohet mepëlqimin e prindërve. Përjashtim nga ky rregull bëhet për ata të lindur nëShqipëri nga prindër, të cilët ndodhen në vendin tonë në mënyrë tëjashtëligjshme, që edhe pse mund të dëshirojnë, nuk mund të regjistrojnëfëmijën e tyre si shtetas shqiptar. Nga ky parim përfitojnë edhe ata persona tëcilët janë të lindur nga prindër pashtetësi ose me shtetësi të panjohur.Natyralizimi si mundësi për krijimin e një lidhje juridike të të huajve me shtetinshqiptar qëndron në disa standarte, ku si fillim i huaji duhet t’i drejtohet shtetitshqiptar me një kërkesë për fitimin e shtetësisë. Gjithashtu duhet të ketëplotësuar disa kushte si, arritja e moshës madhore, rezidencë të ligjshme jo mëpak se pesë vjet banimi, të nxjerr të ardhura financiare për jetesë, të sigurojëbanimin, të mos ketë qenë i dënuar për vepra penale të cilat parashikojnë dënimme më shumë se tre vjet heqje lirie, të dijë shqip dhe të mos cënojë sigurimindhe mbrojtjen e Republikës së Shqipërisë. Martesa me një shtetas shqiptarështë një mundësi e cila lehtëson fitimin e shtetësisë shqiptare me anë të njënatyralizimi më të lehtësuar. Do të mjaftonin vetëm tre vjet martesë dhe një vitrezidencë e ligjshme në Shqipëri, që bashkëshorti i huaj të bëhej shtetasshqiptar. Pra shtetas shqiptar me natyralizim quhet, personi që e fiton atë dhe
3 Ligji nr. 8442, dt. 21.01.1999 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8389, dt. 05.08.1998
“Për shtetësinë Shqiptare”.
4 Ka disa udhëzime të përbashkëta të Ministrit të Rendit Publik (nr. 925 dt.
03.03.1999), Ministrit të Punëve të Jashtme (nr. 337/1 dt. 08.03.1999), Ministrit të
Drejtësisë (nr. 728/1 dt. 25.03.1999) dhe Ministrit të Financave (nr. 583/3 dt.
05.03.1999) “Për procedurat që ndiqen për fitimin e shtetësisë shqiptare.
Gjithashtu udhëzimi i Ministrit të Rendit Publik (nr. 3583 dt. 27.11.2001) dhe
Ministrit të Punëve të Jashtme (nr. 6252 dt. 10.12.2001) “Për procedurat dhe
dokumentacionin për fitimin, rifitimin dhe heqjen dorë nga shtetësia shqiptare”.



kryen betim formal para nëpunësit të zyrës civile, për të qëndruar besnik ndajshtetit shqiptar për respektimin e kushtetutës e ligjeve të vendit tonë. Dhëniadhe heqja e shtetësisë konfirmohet me dekret presidencial dhe botohet nëfletoren zyrtare. Si mundësi e fitimit të shtetësisë shqiptare do të përmendetedhe birësimi ku prindër me shtetësi shqiptare mund të birësojnë një të miturme shtetësi tjetër ose pashtetësi. Shtetësia është një atribut i pandashëm juridiki çdo shtetasi shqiptar. Ajo në asnjë lloj mënyre nuk mund të privohet nëmënyrë arbitrare, përveç se me dëshiren e vet personit. Personi nuk mund tëzhvishet nga kjo e drejtë, e cila lidhet kaq ngushtë me të, nëse vet personi nukheq dore prej saj pasi të ketë mbushur moshën 18 vjeç ose të jetë pajisur me njështetësi të dytë, ose t’i jetë premtuar një shtetësi tjetër në rrugë zyrtare ebazuar mbi dokumenta që e provojnë atë. Si kujtesë përmenden vitet 1992-1998 ku shumë shqiptarë duke mos qenë në dijeni të problemeve që silltepashtetësia, kanë hequr dorë në mënyrë vullnetare prej saj. Një gjë e tillë kandodhur edhe si pasojë e mungesës së rregullimit ligjor, i cili nuk vinte ndonjëkriter për heqjen dorë nga shtetësia, përveç moshës madhore. Dispozitatkalimtare dhe të fundit i kanë dhënë fund problemit të sipërpërmendur duke uridhënë shtetësinë shqiptare të gjithë atyre personave që kanë hequr dorë ngashtetësia shqiptare para se ky ligj të hynte në fuqi. Së fundmi, kanë të drejtë tërifitojnë shtetësinë shqiptare ata persona të cilët janë pashtetësi, sepse nuk i’uështë dhënë shtetësia tjetër e premtuar brenda një kohe të arsyeshme. Duke umunduar të tregonim kujdes në analizimin e kuadrit ligjor shqiptar mbi çështjete shtetësisë, do të shihnim se dyshtetësia në vendin tonë nuk ndalohet. Këtëmendim e bazojmë mbi disa argumente; së pari, të gjithë jemi në gjendje tësjellim shembuj ku ne vet njohim shtetas shqiptarë, që e kanë një shtetësi tëdytë. Pra, kjo gjë përligj fare mirë atë që shtetasi shqiptar mund të jetë shtetas injë shteti tjetër5. Së dyti duke u nisur nga dispozitat për birësimin6, shohim sekur i mituri i huaj birësohet, atij nuk i privohet shtetësia e origjinës. Gjithashtubashkëshortit të huaj që fiton shtetësinë shqiptare, nuk i vihet si kusht heqjadorë nga shtetësia e mëparshme, përveç se një gjë e tillë do t’i kërkohej ngashteti i origjinës.
II. Suedia dhe qëndrimi i saj ligjor i moderuar mbi shtetësinëInstrumenti i Qeverisë Suedeze (Regeringsformen), jep drejtimet kryesore metë cilat shteti suedez qeveriset dhe parashikon në kapitullin 8 neni 2, sedispozitat që lidhen me shtetësine suedeze janë të përcaktuara në ligj.Dispozitat gjenden në ligjin e shtetësisë suedeze. Pra ligji për shtetësinë suedezenë dispozitat e tij përcakton qartë fitimin, humbjen si dhe procedurat eshtetësisë. Për një kohë të gjatë tradita ius sanguinis ka qenë dominante nëSuedi. Reformat e viteve 1924, 1950 e 2001 e kanë lënë të paprekur jussanguinis si rregull primar, edhe pse parimi i vendbanimit fitoi rëndësi me ligjin
5 Neni 3, ligji nr. 8389, dt 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”.
6 Neni 12/1, ligji nr. 8389, dt 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”.



për shtetësinë në vitin 2001. Një fëmijë fiton shtetësinë suedeze prej lindjesnëse nëna e tij është shtetase suedeze. Nuk përbën ndonjë rëndësi të caktuarnëse fëmija është i lindur në Suedi apo jashtë territorit suedez ose nëse ajoështë lindur brenda një martese ligjore ose martese të jashtëligjshme. Në qoftëse nëna është e huaj, fitimi i shtetësisë bëhet i mundur vetëm nëse ka një babasuedez dhe s’përbën rëndësi nëse fëmija është i lindur në Suedi apo i lindur nëmartesë. Ligji i vitit 2001 ka sjellë një qëndrim të ri dhe ka modernizuarshoqërinë suedeze. Pranimi i dyshtetësisë dhe pranimi i parimit të vendbanimitnisin pikërisht këtu. Aplikimi i ligjit nuk bazohet më në bashkëpunimetnordike7. Ligji ndjek Konventën Evropiane për Shtetësinë të 1997 dhe sotshtetësia e dyfishtë është pranuar plotësisht në çdo situatë. Një person që ështëi lindur jashtë vendit dhe që nuk ka jetuar ndonjeherë në Suedi apo nuk ka qenëndonjeherë në Suedi, nën rrethana që nuk tregojnë një lidhje me vendin,zakonisht humbet shtetësinë e tij sipas kufizimeve statutore në moshën 22 vjeç.Humbja e shtetësisë përfshin gjithashtu edhe fëmijët e tij, përveç nëse prinditjetër ende mban shtetësinë suedeze. Kjo është e vetmja mënyrë që shtetësiasuedeze mund të humbas në mënyrë të pavullnetshme. Fitimi i shtetësisësuedeze me njoftim është një procedurë formale e thjeshtuar në të cilin njëperson mund të bëhet shtetas suedez, nëse ai i plotëson kërkesat e caktuaraligjore. Kjo procedurë zbatohet për finlandezët, norvegjezët, danezët dheislandezët, të cilët gëzojnë lehtësira. Një person, i cili plotëson kërkesat ligjorenuk mund t'i mohohet shtetësia. Një person, i cili nuk plotëson kushtet ligjorepër fitimin nga njoftimi duhet të aplikojë për natyralizim, që të bëhet një shtetassuedez. Suedia nuk ka pengesa të larta për natyralizim krahasuar me vende tëtjera. Mundësitë e aplikimit për natyralizim janë mjaft bujare. Kushtet përnatyralizim kanë mbetur në thelb të njëjtat dhe ndryshimet e bëra, shpesh kanëdobësuar kushtet për natyralizim. Disa kërkesa për aplikantët janë shfuqizuarnë vitin 1976, por edhe më parë. Ish kërkesa për gjuhën u hoq në 1970.Megjithatë disa kërkesa janë rritur, për shembull prova e kërkesave mbiidentitetin dhe kërkesa e mirësjelljes dhe sigurisë në vend. Kur ligji i shtetësisë ivitit 1950 hyri në fuqi, bëri që burrat dhe gratë të gëzojnë një pozitë tëbarabartë sipas ligjit të shtetësisë. Mundësia për të marrë shtetësinë suedezepërmes martesës është shfuqizuar nga ligji i vitit 1950, por në qoftë se njëaplikant është i martuar me një suedez apo që jeton në kushte që ngjan memartesën mund t'i jepet nga kërkesat për natyralizim.
III. Rregullimi i çështjeve të shtetësisë nga FinlandaFinlanda miratoi ligjin e ri për shtetësinë në vitin 2003. Parimet kryesore tëimplementuara në këtë akt janë, pranimi i shtetësisë së shumëfishtë,parandalimi i pashtetësisë dhe barazia gjinore. Dispozitat për natyralizim janë
7 Shtetësia suedeze, që nga fundi i shekullit XIX, ka qenë trajtuar nëpërmjet
bashkëpunimeve nordike. Megjithatë, Suedia e ka braktisur këtë bashkëpunim
përmes ligjit për shtetësinë të vitit 2001.



më të detajuara dhe janë futur metoda të reja për fitimin e shtetësisë për grupetë caktuar personash. Ligji finlandez për shetësinë ka qenë tradicionalisht ibazuar në parimin jus sanguinis, ndërsa parimi jus soli ka patur një aplikim tëkufizuar në legjislacionin finlandez. Fëmijët e fitojnë shtetësinë finlandeze nëlindje si pasojë e shtetësisë finlandeze të prindërve të tyre. Burrat dhe gratëjanë të vendosur në një pozicion pothuajse të barabartë, ku një fëmijë do tëfitonte shtetësinë finlandeze nga të dy, si nga një nënë finlandeze dhe ashtuedhe nga një baba finlandez. Fitimi i shtetësisë me lindje nga një prind meshtetësi finlandeze bëhet automatikisht në të gjitha rastet, përveç kur fëmijaështë i lindur jashtë vendit, jashtë martese, nga një baba finlandez dhe një nënëe huaj. Një rast i parimit ius sanguinis pas lindjes, kur një fëmijë është i lindurjashtë martese me një baba finlandez e nënë të huaj, është kur prindëritmartohen më vonë. Vetëm atëherë fëmija automatikisht do të fitojë shtetësinëfinlandeze nëpërmjet martesës së prindërve. Praktikat ius soli për fëmijë tëcaktuar të lindur në Finlandë kanë evoluar si pasojë e zhvillimit të legjislacionitpër shtetësinë finlandeze dhe parandalimi i pashtetësisë është marrë nëkonsideratë të rëndësishme në kuadër të ligjit për shtetësinë. Fëmijët e gjeturdhe fëmijë të tjerë, shtetësia e të cilëve është e panjohur ose fëmijë të cilët nukmund të marrin shtetësinë e prindërve të tyre, automatikisht  fitojnë shtetësinëfinlandeze me lindje. Më 1 qershor 2003, kur ligji i ri për shtetësinë hyri në fuqi,toleranca e  shtetësisë së shumëfishtë u prezantua si një parim themelor. Njështetas finlandez me marrjen e shtetësisë së dytë nuk e humb shtetësinëfinlandeze. Nuk kërkohet për shtetasit e huaj që fitojnë shtetësinë finlandeze tëheqin dorë nga shtetësisa e tyre e mëparshme. Natyralizimi diskrecionar, dmthmarrja nga aplikimi, është mënyra kryesore e marrjes së shtetësisë finlandezepër personat të cilët nuk kanë fituar shtetësinë finlandeze si pasojë e parimit iussanguinis ose ius soli. Pengesa për marrjen e shtetësisë finlandeze menatyralizim diskrecionar nuk mund të konsiderohet si jashtëzakonisht e lartë,edhe pse kërkesa normale e banimit në ligjin e ri u ngrit nga pesë në gjashtë vjetqëndrimi të vazhdueshëm në Finlandë. Në kontrast me ligjin e vjetër tështetësisë, kërkesa për një jetesë të garantuar u hoq në ligjin e ri dhe aftësitëgjuhësore u përfshinë në mënyrë specifike. Një numër përjashtimesh zbatohennë lidhje me kushtet për natyralizimin diskrecionar, në veçanti shqetësimtregohet përsa i përket periudhës së kërkuar të qëndrimit në Finlandë. Grupetpër të cilat zbatohen përjashtime janë refugjatët, personat pa shtetësi,bashkëshortët, ish-shtetasit finlandezë, shtetasit nordikë, bashkë-aplikantët dhefëmijët e shtetasve finlandezë. Shtetësia finlandeze gjithashtu mund të fitohetme deklaratë. Kjo mundësi vlen edhe për grupe të caktuara të personave nënkushte të caktuara p.sh., ish-shtetas finlandezë, shtetasit nordikë dhe të rinjtë qëkanë jetuar në Finlandë për një kohë të gjatë. Shtetësia finlandeze mund tëhumbas për një numër të kufizuar arsyesh, por kurrë nuk mund të humbas nësenjë humbje e tillë do të çonte në pashtetësi. Informacionet e dhëna, që janë falseose mashtruese, në mënyrë që të përfitohet shtetësia finlandeze mund të çojnënë humbjen e shtetësisë finlandeze për një aplikant kryesor, si dhe për njëfëmijë bashkë-aplikant. Për më tepër, një person mund të humbas shtetësinë e



tij finlandeze në qoftë se ajo është dhënë në bazë të shtetësisë së babait dheatësia është anuluar më vonë. Një person do të humbas automatikishtshtetësinë e tij finlandeze pas një kthimi mbi moshën 22 vjeçare, nëse personika lidhje të pamjaftueshme me Finlandën. Së fundi, një fëmijë që ka fituarshtetësinë finlandeze si një fëmijë i gjetur ose si një person me shtetësi tëpaqartë, automatikisht humbet shtetësinë finlandeze, në qoftë se shtetësia e tij ehuaj është qartësuar para se të mbush pesë vjeç. Vendet nordike janë përpjekurpër të arritur uniformitet në lidhje me rregullat e shtetësisë që kur ka filluarbashkëpunimi. Megjithatë kohët e fundit, ka pasur një ndryshim në këtë qasjedhe vendet nordike duket se tani po shkojnë në mënyra të ndryshme. Finlandadhe Islanda kanë ndjekur Suedinë për pranimin e plotë të shtetësisë sëshumëfishtë, ndërsa Danimarka dhe Norvegjia i kanë mëshuar parimittradicional duke shmangur këtë status.
IV. Danimarka në divergjencë me tendencat evropiane për
shtetësinë.Ndryshe nga shumë vende të tjera evropiane, Danimarka nuk e ka reformuarligjin e saj për shtetësinë në fillim të mijëvjeçarit të ri. Danimarka nuk kandjekur tendencat evropiane në ligjin e shtetësisë për të lehtësuarnatyralizimin, për të zgjeruar të drejtën për dhënien e shtetësisë. Ajo nuk kapranuar shtetësinë e shumëfishtë dhe nuk ka futur elementë si ius soli në ligjin esaj të shtetësisë. Danimarka vitet e fundit ka bërë që kushtet për fitimin eshtetësisë të jenë të rrepta, duke ofruar një akses jo të lehtë për shtetësinëdaneze. Legjislacioni ekzistues mbi shtetësinë është zakonisht i bazuar nëtraditat për shtetësinë daneze. Ligji danez për shtetësinë e ka origjinën e vet nëkushte politike, të cilat na çojnë prapa në shekullin XVIII. Kur Danimarka u bënjë vend demokratik në 1849, Mbreti humbi autoritetin e tij ekskluziv për tëdhënë natyralizimin. Siç edhe kushtetuta përcaktonte, qytetarët e huaj tani etutje mund të fitojnë indfødsret vetëm me statusin e indigjenit (ius indigenatus).Gjatë kësaj kohe indfødsret është parë gjithnjë si një shtetësi ose koncept ishtetësisë, duke i bashkangjitur këtij statusi të drejtat politike. Aktualisht ligji ishtetësisë në fuqi në është ai i ligjit të vitit 1950 edhe pse i ndryshuar disa herë,sidomos gjatë dhjetë viteve të fundit. Që nga fundi i viteve 1890, ligji danez përshtetësinë ka qenë i bazuar në Bashkëpunimin Nordik. Deri kohët e fundit, ligjetnordike  për shtetësinë kanë qenë pothuajse identike. Fundi i homogjenitetitnordik në lidhje me ligjin e shtetësisë, ndër të tjera, u shkaktua nga disa prejvendeve nordike ku u ndryshuan qëndrimet e tyre lidhur me tolerimin eshtetësisë së shumëfishtë. Tradicionalisht të gjitha vendet nordike nuk emiratonin këtë status. Shtetasit të cilët humbnin shtetësinë e tyre në rastet efitimit vullnetar të një shtetësie tjetër dhe në rastet e natyralizimit, u kërkohejnormalisht të hiqnin dorë nga shtetësia e tyre e mëparshme në momentin eaplikimit. Megjithatë që prej tolerimit të shtetësisë së shumëfishtë ky fakt u bë ipranueshëm nga Konventa Evropiane për Shtetësinë e vitit 1997. Suedia,Finlanda dhe Islanda kanë reformuar ligjet e tyre për shtetësinë dhe pranuan



shtetësinë e shumëfishtë si kryesor parim, ndërkohë që Danimarka e ka hedhurposhtë me forcë këtë ndryshim duke mbajtur qëndrim negativ ndaj këtij statusi.Danimarka u është përgjigjur ndryshe disa aspekteve të tjera të reja lidhur mesfidat që rrjedhin nga globalizimi dhe imigracioni duke rritur relativishtbarrierat e saj të natyralizimit. Kështu Danimarka është i vetmi vend nordik qëkërkon një qëndrim të përgjithshëm prej nëntë vjetësh dhe një kërkesë sjellje,përjashtuar nga natyralizimi në mënyrë të përhershme të huajt (në masën qëata kanë qenë të dënuar me burg për tetëmbëdhjetë muaj apo më shumë).Kërkesat e gjuhës daneze janë bërë edhe më të rrepta, si fillim në qershor të vitit2002 dhe më pas në dhjetor 2005. Efekti dha një rënie të menjëhershme tënumrit të natyralizimeve nga 2002 në 2003 dhe një rënie të krahasueshme nëvitin 2007, ku kërkesat e reja të gjuhës filluan të aplikohen. Rënia ishte emenjëhershme për shkak të një dispozite të re në bazë të së cilës aplikantët përnatyralizim duhet të jenë vetëmbështetës në kuptimin se, ata nuk mund të kanëmarrin përfitime sociale për më shumë se një vit brenda pesë viteve të fundit.
V. KonkluzineDuke parë qëndrimet e Shqipërisë dhe tre shteteve nordike Finlandë, Suedi dheDanimarkë në lidhje me çështjet e shtetësisë kuptohet se Shqipëria ka njëpërqasje me Finlandën dhe Suedinë në lidhje me natyralizimin, edhe pse shtetishqiptar nuk është vend anëtar i BE, ndërsa Danimarka qëndron veçmas. Ajo kanjë shkallë më të lartë vështirësie si për natyralizimin e të huajve në Danimarkë,ashtu edhe për bashkëshortët e shtetasve danezë emigrantë. Gjithashtu përveçDanimarkës që nuk e njeh parimin jus soli, të tre shtetet e tjerë janë zbatues tëparimit jus soli dhe jus sanguinis njëkohësisht. Përsa i përket lënies sështetësisë secili shtet ka specifika të veçanta duke nisur që nga heqja dorë prejsaj me kërkesë të vet individit deri te humbja e saj në rrethana të tilla, që bëjnëtë humbas lidhja e individit me shtetin. Shqipëria tregon një afrim të madh ndajdyshtetësisë duke e pranuar atë, njësoj si Finlanda e Suedia, të cilat e kanëpërqafuar këtë parim vetëm nëpërmjet ratifikimit të marrëveshjevendërkombëtare duke devijuar nga bashkëpunimi tradicional nordik. Edhe nëkëtë rast Danimarka refuzon shtetësinë e shumfishtë duke theksuar se nëseshtetasi danez është i interesuar për fitimin e një shtetësie tjetër, duhet të heqdorë nga ajo e origjinës. Secili shtet i marrë në studim rregullon çështjët eshtetësisë duke u nisur nga tradita, bashkëpunimet rajonale, lëvizjet imigratoredhe tendencat evropiane, etj.
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ABSTRACTThe recognition and implementation of ICT in teaching constitutes an integrationchallenge for our  society. Implementation of technologies in training andeducation, includes learning advantages that provide a rich, stimulatingenvironment, supported by a combination of multimedia resources.Seen in this context, the Teaching of Foreign Languages through Information andCommunication Technology, takes a double value, not only for facilitating andaccelerating the process of knowledge  acquisition, but above all, for theconstruction of communication bridges and global coexistence, which will leadthe integration process forward.The purpose of this paper is the reflection of experience and interaction ofstudents and  teachers at the University of Vlora, of teachers and pupils indifferent high schools in Vlora Region, in their first  initiatives of using ICT in
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ABSTRAKT

Ҫështja e njohjes dhe zbatimit të TIK në mësimdhënie përbën një sfidë integrimipër arsimin. E themi këtë duke marrë parasysh potencialin shumëplanësh tëmjeteve të kësaj teknologjie dhe rolin gjithnjë e më vendimtar që ato po marrin nëridimensionimin e marrëdhënieve njerëzore anembanë globit.Kështu po ndodh edhe me shoqërinë shqiptare në këtë etapë të gjatë por tëdomosdoshme afrimi ekonomik, shoqëror, intelektual, kulturor e shpirtëror drejtEvropës. Në këtë kontekst mësimdhënia veçanërisht e gjuhëvë të huaja përmes



Teknologjisë së Informacionit e Komunikimit, merr një vlerë të dyfishtë, jo vetëmpër lehtësimin dhe përshpejtimin e procesit të përvetësimit të dijeve dheshprehive në gjuhën dhe kulturën e huaj, por mbi të gjitha për ndërtimin e urave të
komunikimit e bashkëjetesës globale, që do ta çojnë përpara procesin e integrimit.Ky punim është një reflektim mbi disa eksperienca të mësuesve të ciklitparauniversitar si dhe studentëve të Universitetit të Vlorës, në përpjekjet e parapër përdorimin e teknologjisë në MGJH.
Fjalë Kyçe: TIK, komunikim online, blog, e-mail, MBP, parime pedagogjike,e-shkolla.
HyrjePërparësitë e komunikimit online për qëllime gjuhe janë dokumentuar edhe nëliteraturë kërkimore. Ndër përparësitë themelore të TIK është fakti se mjedisi i tëmësuarit përmes rrjetit kompjuterik, u siguron mësuesve dhe  studentëve burimetë vlefshme materialesh autentike, të cilat ata mund t’i eksplorojnë dhe integrojnëgjatë punës. Studentët shfrytëzojnë një mori burimesh referenciale si, fjalorëonline, programe përkthimi, enciklopedi, etj., që u lehtësojnë atyre procesin eleximit. Mjafton të përmendim mundësitë për të shfletuar thuajse falas gazeta dherevista elektronike në gjuhën e huaj, shënime e përmbledhje leksionesh apoanaliza veprash, për t’u përgatitur paraprakisht për orën pasardhëse të  mësimit.
1. Përparësitë e të mësuarit online

1. Së pari, rrjeti kompjuterik shërben si një mjet i dobishëmkomunikimi. Zhvillimet në këtë drejtim kanë hapur rrugë të rejalidhjesh midis studentëve të gjuhës nëpër botë. Në këtë kontekstduam të shtojmë se interneti ka shtuar mundësitë për ndërveprimmidis studentëve pa ndërprerje, pa trysni kohore apo tensionshoqëror, madje edhe mes të ashtuquajturve nxënës/ studentë tëheshtur a pasivë në orën e mësimit. Mjedisi online nxit edhekomunikimin  mësues - student ( p. sh.  veprimtaritë me email ) dukemundësuar dhënien e fidbekut për probleme që lindin në çast.
2. TIK u siguron studentëve mjete dhe teknika për zhvillimin eshprehive gjuhësore. Studentët kanë mundësi të ekspozohen ndaj njësërë programesh për përmirësimin e të lexuarit, të folurit, tëdëgjuarit, të shkruarit dhe thellimin e njohurive gramatikore.Përdorimi  i teknologjisë në gjuhën e huaj, promovon aftësitëkomunikative të studentëve duke i vendosur në komunikim me njëri-tjetrin në gjuhën e huaj.



3. Mjedisi  i rrjetit bën, gjithashtu, të mundur një formë të re të tënxënit të gjuhës – të mësuarit në distancë. Në të vërtetë, ai ka hapurdyert e të mësuarit për studentët e mbarë globit duke i aftësuar atatë komunikojnë, diskutojnë, analizojnë dhe zgjidhin probleme online,të mendojnë në mënyrë kritike e të marrin njohuri në kushtet eshtëpisë pa qenë të pranishëm në klasë. Vlerë të paçmuar ka tëmësuarit e gjuhëve të huaja në distancë, pasi jo kushdo e kamundësinë e studimit jashtë shtetit, ku mund të formohet nga anagjuhësore dhe kulturore.
4. MGJH me anë të teknologjisë online sjell në klasë, më afër studentëve,kulturën e vendit ku flitet gjuha. Të mësuarit e gjuhës është njëdukuri socio-kulturore shumëplanëshe. Për këtë arsye, një ngaparimet bazë pedagogjike të mësimdhënies së saj lidhet me studimine gjuhës në kontekstin kulturor për vetë natyrën e ndërvarur që kagjuha me kulturën.
5. Interneti ka një fuqi të jashtëzakonshme motivuese për arritjen eobjektivave mësimorë. Është provuar se kërkimet e orientuara në të,rritin kënaqësinë e nxënësve/ studentëve, i  bëjnë ata më veprues emë produktivë.Analiza jonë do të ishte e njëanshme nëse mohojmë, apo lëmë mënjanë një sërëpengesash dhe të metash që dalin gjatë përdorimit të TIK në procesin në fjalë.1. Sfida kryesore është ajo e mundësisë së përdorimit të internetit apo, siçnjihet teknikisht, aksesi ndaj rrjetit. Studentët duhet të kenë, para sëgjithash, mundësi ta përdorin lirisht rrjetin, në të kundërt, shfaqenprobleme.  Një situatë e ngjashme po përpiqet të kapërcehet në Shqipëri.Shpesh pengesat janë të një karakteri financiar dhe kanë të bëjnë mengritjen e rrjetit në shkollë, i cili mund të ketë kosto të lartë, si dheinvestimet për trajnime, pasi përdorimi i internetit në gjuhën e huaj,kërkon një lloj kompetence mbi teknologjinë dhe shprehitë kompjuterikesi nga nxënësit, edhe nga mësuesit.2. Kërkimi i materialeve online mund edhe të kthehet në një veprimtarizhgënjyese për shkak të kohës së gjatë të kërkimit dhe mundimitshpeshherë të kotë. Arsyet që çojnë në situata të tilla janë të ndryshme:shumë e kanë të vështirë ta lexojnë informacionin mbi ekranin ekompjuterit; gjithashtu në  çast mund të bombardohesh me një lumëinformacioni me pak ose aspak  kontroll mbi cilësinë dhe saktësinë epërmbajtjes, gjë që e bën të domosdoshme nevojën për ekspertizëteknike si nga mësuesi, ashtu edhe nxënësi3. Komunikimi në internet vështirësohet për shkak të ngadalësimit të rrjetitnë periudhën e pikut të përdorimit. Probleme të tilla teknike tëshpejtësisë dhe besueshmërisë së programeve mund të çojnë nëdështimin e orëve  të mësimit.



4. Një tjetër sfidë në zbatimin e TIK në mësimdhënien në MGJH, janë edhendryshimet në këndvështrimin  pedagogjik. Mjedisi i teknologjizuar imësimdhënies së gjuhës së huaj, krijon dimensione të reja tëmësimdhënies dhe të nxënit, të ndryshme nga hapësirat e klasëstradicionale. Në mjedisin e ri mësuesi nuk është më një ekspert  injohurive, por drejtues dhe lehtësues i proceseve të të nxënit. Nxënësit,nga ana e tyre, marrin përgjegjësi për të nxënit e gjuhës, bëhen mëveprues dhe të pavarur. Ndryshimet në pedagogjinë e punës, në rolet ereja të mësuesve dhe nxënësve/ studentëve kanë sjellë jo pak konfuzionnë kontekstet e mësimit të gjuhës së huaj përmes teknologjisë. Kështu,për shembull, studimet tregojnë se në shumicën e klasave tradicionale,studentët  janë mësuar me stilin tradicional, i dominuar ky ngamësimdhënia me në qendër mësuesin dhe tekstin.1 Prandaj,  zbatimi imetodologjive të reja të mësimdhënies që vendosin në qendër nxënësin,kërkon rivlerësim të të dy aktorëve në mjedisin e ri.Përfundimisht, mendimi ynë është se, me gjithë këto pengesa, ajo çfarë ofronteknologjia online në mësimdhënien e gjuhës së huaj, është aq dobiprurëse, saqënuk mund të anashkalohet. Ҫështja është se, së pari, duhen gjetur ekuilibrat epranueshëm midis përdorimit të TIK dhe mjeteve tradicionale për të bërë njëkalim të arsyeshëm në formatin modern, pa hedhur poshtë përparësitë e traditës( dërrasa e zezë, shumë e dashur për mësuesin dhe studentin) dhe, së dyti, kymjedis i ri i teknologjizuar duhet të integrohet në kurset e gjuhës e, për këtë, sistudentët dhe mësuesit të përgatiten për një rrugë të gjatë e të vazhdueshmekualifikimi profesional e teknik, ndërsa studentët mund të përfitojnë ngateknologjia vetëm nëse veprimtaritë nëpërmjet saj përputhen me nevojat dheinteresat e tyre.
1.1 Qëndrimet e mësuesve ndaj teknologjisëE rëndësishme është të mos ngrihen pritshmëri jorealiste për sa i takonkontributit të mundshëm të teknologjisë në kurrikulën e gjuhëve të huaja, pasi ajoçfarë konstatohet në rrethet e mësuesve, bie shpesh në kundërshtim me atë qëthuhet nëpër statistika  apo citohet nëpër literaturë. Për hir të së vërtetës, nëgjirin e mësuesve, jo rrallë ndeshet një frymë mosbesimi ndaj rolit të teknologjisënë fjalë dhe mungesë vullneti për t’i depërtuar thellë këtij nocioni në MGJH.Pse ndodh kjo dhe a kanë të drejtë mësuesit të mendojnë kështu?Mjaft njerëz kanë frikë nga teknologjia e re, kjo kryesisht sepse e njohin pak oseaspak, aq sa me praninë në rritje të internetit është dëgjuar të përdoret termi
teknofob për t’iu referuar atyre që janë mosbesues ndaj zhvillimeve të reja. Përkëtë grup jo të paktë  mësuesish, ndër ta edhe mjaft mësues të suksesshëm, rolidhe vendi  i teknologjisë shpesh konceptohet duke u parë si një metodologji e
1 D. Conrad ( 1999).



paintegruar në procesin e mësimdhënies së gjuhës së huaj dhe, si e tillë, refuzohetmenjëherë. Të tjerë shfaqin besimin e gabuar se teknologjia e sotme ështëgjithçka që na duhet të dimë, pra, teknologjia e ditëve tona është e mjaftueshmepër sfidat e së nesërmes.Nga një pyetësor i zhvilluar me mësues të gjuhëve të huaja në shkolla të mesme tëqytetit të Vlorës,2 midis qëndrimeve premtuese në mbështetje të teknologjisë,janë evidentuar edhe mjaft komente negative ndaj saj. Mësuesit nënvizojnë arsyenga më të ndryshmet si shprehje e mospajtimit të tyre për aplikimin eteknologjisë në orën e gjuhës së huaj:
 Asnjëherë nuk arrij të hyj dot në sallën e kompjuterave, pasi ështëgjithnjë e zënë.
 Nuk kam njohuri për teknologjinë.
 Pse na hyjnë në punë kompjuterat kur kemi tekste shumë të mira?
 Puna me kompjutera nuk është ndërvepruese; nxënësit mund ta përdorikompjuterin në shtëpi.
 Nxënësit dinë më shumë se ne.
 Teknologjia më bezdis, ndaj nuk e konceptoj fare ta përdor në klasë.
 Do të doja t’i përdorja kompjuterat më tepër, por përgatitja e materialevemë harxhon shumë kohë.
 Nuk e përdor dot teknologjinë, sepse klasat janë të mbingarkuara, shpeshmbi 37 nxënës.Sigurisht, këto shqetësime qëndrojnë për sa kohë informacioni i mësuesve rrethkonceptimit të teknologjisë si një mjet mbështetës e i domosdoshëm shoqëror nëdobi të rritjes së kontakteve me gjuhën e huaj nuk është  i qartë dhe iargumentuar. Për t’i inkurajuar mësuesit të fillojnë zbatimin e mjeteveteknologjike në orët e mësimit, do t’u jepnim paraprakisht disa sugjerime nëpërputhje me shqetësimet e ngritura prej tyre të përmendura më sipër:1. Lidhur me problemin e parë, mësuesi duhet të planifikojë që më parëdatën dhe orën kur do të zhvillojë mësim në sallën e kompjuterave.2. Ka lloje detyrash që mund të kryhen individualisht në internet, por tëtjerat kërkojnë punë në çift ose në grupe.3. Shumë mësues e japin menjëherë këtë përgjigje ose ndihen kështu, porpër hir të së vërtetës të gjithë dinë ta përdorin e-mail-in, dinë të hapininternetin dhe kaq mjafton si fillim.4. Kjo vërejtje është e vërtetë sidomos për ata mësues që nuk kanë marrëasnjë trajnim lidhur me përdorimin e teknologjisë. Sidoqoftë, prania nëklasë e nxënësve që e njohin më mirë se mësuesi teknologjinë është një

2 Vëzhgimet dhe pyetësorët janë  zhvilluar si pjesë e një studimi më  të thelluar dhe
kanë përfshirë të dy  ciklet para /universitar.



ndihmë e madhe, pasi mësuesi mund të mbështetet tek ta. Nxënësitndihen mirë kur u kërkohet ndihmë apo u merret mendim, pasi ekonsiderojnë këtë si mundësi për të nxjerrë në pah njohuritë dhe aftësitëe tyre në këtë fushë.5. Përdorimi i teknologjisë në klasë nuk zëvendëson përdorimin ematerialeve tradicionale (dërrase, tekst), përkundrazi, ajo plotëson dhenxit punën e rregullt në klasë nëpërmjet veprimtarive plotësuese rrethtematikave që trajton teksti, p.sh., tema “Famous business persons” mundtë plotësohet me veprimtari ku mund të integrohen mjetet e teknologjisëonline të tipit projekt me e-mail për mbledhje të dhënash, krijimi  i njëwiki apo blog-u rreth temës, ose vetë mësuesi krijon material elektronikshtesë për përforcimin e materialit të tekstit.6. Kjo frikë nga teknologjia lidhet shpesh me ata mësues që kanë kaluarpërvoja të dështuara në të shkuarën, ndaj ka rëndësi të madhe t’u bëhet editur mësuesve se ata tashmë  i  kanë fituar disa aftësi teknike prejpërdorimit të teknologjisë në jetën personale. Mësuesit teknofobëkërkojnë inkurajim duke filluar nga përvetësimi i  gjërave të thjeshta, ataduhet ta dinë se teknologjia mund të pësojë edhe avari gjatë rrugës. Përkëtë ata duhet të përgatitin një plan mësimor B për të shmangurdështimin e orës se mësimit. Gjithashtu, angazhimi  i këtyre mësuesve nëtryeza trajnimi apo kurse online, inkurajon qëndrime pozitive për tëardhmen.7. Mësuesit të bashkëpunojnë me kolegët në shkollë  në forume si dhe tëblejnë krahas tekstit të punës edhe materialet burimore tëteknologjizuara që u bashkëngjiten atyre.8. Për këtë kërkohen jo më shumë se katër veta për kompjuter. Në rastklasash me mbi 30 nxënës, klasa të ndahet në dysh, ndërsa njëri gruppunon në kompjuter, grupi tjetër punon me shkrim, më pas këmbehen.Të dy këtyre grupeve do t’u këshillonim të reflektojnë mbi arsye të shëndoshapedagogjike për ta përdorur ose jo teknologjinë. Si këshilluese gjuhe, duke punuarme administratorë shkollash që kërkojnë të blejnë me çdo kusht pajisjet më tëfundit teknologjike për t’u përballur me konkurrencën, u rekomandojmë atyre tëshqetësohen më parë për cilësitë e mësimdhënies në shkollat që drejtojnë, pastajpër mjetet. Në fund, na  lejoni të citojmë Jones-in kur thotë: “Nuk ka rëndësi çfarëështë, rëndësi ka çfarë bën me të.”3
2 .    Mjetet e të mësuarit online në kontekstin e  mësimdhënies së
gjuhës së huaj.

 Fjalorët online
 Blog-u

3 Helena Meyer, (2009) .



 E-mail-i
 E-portofoliDisa funksione specifike të llojeve të ndryshme të blog –eve në mësimdhënien egjuhës së huaj, paraqiten të përmbledhura në një tabelë për të lehtësuarpërqasjen dhe për të pohuar orgjinalitetin e secilit tip:

Tabela II.1 Disa funksione specifike të llojeve të ndryshme të blog –eve

3. Përparësitë pedagogjike të e-mail-it në MGJH?

E mail-i përbën  një formë të komunikimit asinkron të ndërmjetësuar online injohur si zanafilla e gjithë përdorimeve përmes internetit.a)   Për vetë natyrën e e-mail-it, studentët nuk kanë nevojë të ndodhen në klasë nënjë çast të dhënë për të komunikuar me të tjerë në gjuhën e huaj. Ata mund tashkruajnë një email nga shtëpia, nga një bibliotekë, etj.b) Siguron një kontekst për komunikim të mirëfilltë dhe ndërveprim autentik.c) Zgjeron tematikat përtej atyre të trajtuara në klasë.d) Promovon të mësuarit me në qendër studentin/nxënësin.e) Inkurajon mundësi të barabarta për pjesëmarrje.f) Zhvillon aftësitë e të shkruarit.g) Lidh folësit në kohë të shkurtër e me pak shpenzime.h) Është i thjeshtë në përdorim dhe mjaft popullor, përdoret gjerësisht.
Përfundim

Blog-u i mësuesit Blog-u i nxënësit Blog-u i  klasës

 Jep detyra shtëpie a. Informacion mbi veten e familjen a. Reagime ndajnje filmi, artikulli,
 Bën përmbledhje të                        me foto. debati, në klasë.punës në klasë.

b. Praktikë shtesë shkrimi rreth
 Jep link-e për materiale                  temave në klasë. b.  Gjërat që pëlqejnë tështesë dëgjimi e leximi. c. Komente mbi ndodhitë më të                   të bëjnë ose jo në klasë.fundit.
 Pyetje/përgjigje rreth c.  Një projekt klase apopunës në klasë e gramatikës. d. Kerkim informacioni, prezantim problem i zgjidhur .
 Këshilla për studim e                        rreth nje çështje a problemi.provime. e. Një foto blog mbi vendin e pushimevetë nxënësit/studentit.



Nga ky vëzhgim njohës në ciklin  para dhe universitar, gjetjet dëshmojnë njëmospërputhje midis rëndësisë së përdorimit të teknologjisë së internetit nganjëra anë, dhe mungesës së vullnetit për t’i  dhënë jetë këtij vizioni gjatëveprimtarive mësimore gjuhësore, edhe pse rreth 85% e mësuesve rezultojnënjohës mesatarë të teknologjisë dhe e përdorin atë për nevoja vetjake.Pavarësisht nga kjo, gjasat janë që ata të pasurojnë mjeshtëritë e tyre elektronikenë vazhdim. Në këtë drejtim rrjetet sociale, si Facebook apo Myspace, kanë fituarnjë popullaritet të jashtëzakonshëm gjatë viteve të fundit. Për këtë, mësuesit kanënevojë të inkurajohen të integrojnë blog-un, chat-in krahas mjeteve të tjera për tëmos e kthyer mësimdhënien në një ishull të shkëputur nga realitetet e jetës sëpërditshme.
Ҫështja e integrimit të TIK në mësimdhënien e gjuhëve, përbën një problem tëkohës edhe në Evropë, por në vendin tonë sfidat janë edhe më të mëdha përshkak të nevojës për ndërgjegjësim të mësuesve e nxënësve, e nevojës përmbështetje infrastrukturore e trajnime kualifikuese sistematike të tyre.
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AbstractIt is a fundamental principle of Albanian dialectology that the Geg/Tosk splitrepresents the oldest and most significant dialectological division in thetransition from Common Albanian to Albanian as it is historically attested. TheTosk dialect group is in general more homogenous, though it can be subdividedinto a northern (from Fier to Vlora on the coast and all of inland southernAlbania north of the Vjosa River), a Labërian or Lab (south of the Vjosa toSaranda), and a Çamërian or Çam (the southern tip of Albania and into Greece)dialect. The Labërian dialect is spoken in most part of the South and it has gotits own grammatical and phonological features. The aim of this article is topresent some of the characteristics of this dialect, especially in the field ofphonology.
Key words: assimilation, dialect, phonology, characteristic.
HyrjeNë të kaluarën, madje, edhe sot ka patur e ka mjaft hulumtime e studime mbiveçoritë e të folmeve krahinore . Këto dukuri janë trajtuar në planin historik ekonkret.. Në studimet e mirëfillta shkencore gjuhësore , nisur nga këto dukuri,është hedhur dritë e është pasuruar mendimi shkencor mbi ligjësitë dheevolucionin e shqipes. Edhe vëzhgimet e hulumtimet mbi dukuri të veçantagjuhësore kanë pasuruar ndjeshëm materialin gjuhësor mbi këto ligjësi. Përshkak të kushteve të veçanta historike e gjeografike , edhe dukuritë e së folmessë krahinës së Labërisë pëbëjnë një material të pasur e me interes përgjuhësinë. Kjo e folme ruan forma të hershme të shqipes.. Kjo tendencëkonservative edhe në fushën e gjuhës është rrjedhojë e faktorëve tëlartpërmendur dhe e përpjekjeve për ruajtjen e identitetit kulturor e historik tëkëtij komunitet, brënda identitetit të përgjithshëm krahinor e kombëtar. Efolmja e Labërisë është pjesë e së folmes së Toskërisë jugore, por brënda saj çdokrahinë e njësi krahinore ka veçoritë e veta. Kjo  krahinë në të folmen e vet kaedhe veçoritë e saj të dallueshme.Një vështrim i përgjithshëm mbi këto veçori paraqet interes sepse  krahina eLabërisë është një krahinë e pagjurmuar , hetuar e vrojtuar deri tani në fushën eveçorive të gjuhësisë së folur. Në këtë shkrim do të trajtohen në mënyrë tëpërmbledhur disa veçori e dukuri të kësaj të folme ,kryesisht në fushën e



fonetikës. Në dialektin toskë dallohen dy nëndialekte kryesore: labërishtja dheçamërishtja. Çamërishtja ndahet mirë nga dialektet e tjera toske me ruajtjen egrupeve kl, gl. Po labërishtja me toskërishten akoma nuk është studiuar se andahen me të vërtetë me njëra-tjetrën nga ana gjuhësore, dhe, në qoftë se po, nëse ndahen. Si kufiri i labërishtes me toskërishten konsiderohet përgjithësishtlumi i Gjirokastrës dhe Vjosa. Ç’mban në të djathtë të këtyre lumenjve ështëToskëri, ç’mban në të majtë është Labëri; po duket se Labëria shtrihet vende-vende dhe në anë të djathtë të këtyre lumenjve. Kur flasim p.sh. për Labëri, mëshumë se në të folët e saj na vete mendja në disa elemente etnografike që endajnë këtë krahinë nga Toskëria tjetër. Ne e njohim më shumë Labërinë ngakëngët e vallet e saj, nga kostumet, nga mënyra e jetesës. Këto dy grupe ndahengjeografikisht te lumi i Shalësit, në jug të Delvinës.Bërthamën e labërishtes e përbëjnë të folmet e Kurveleshit, të folmet e tjeraafrohen me to por nuk janë krejtësisht të njëjta. Ndryshimet që erdhën në jetënekonomike dhe kulturën shpirtërore si pasojë e zhvillimeve historike si dhendikimeve të  huaja kulturore, u shfaqën edhe në fushën e gjuhës. Kështu,leksiku i përgjithshëm ka humbur fjalë të vjetra të shqipes por edhe ështëpasuruar me fjalë të reja, një pjesë e të cilave janë te huazuara. Edhe ajo pjesë etrashëgimisë, e cila është përcjellë gojë më gojë, është prekur nga ky fenomen.Më poshtë po përmendim disa prej ndryshimeve që u shfaqën në fushën egjuhës në krahinën e Labërisë.Veçori të LabërishtesShumë nga emërtimet  e vjetra gjeografike, nga brezi në brez, kanë ndryshuarformën fonetike saqë sot është e vështirë të dallohen. Në krahinën e Labërisë kashumë toponime që nuk mund të shpjegohen me fjalët e shqipes sot ose që kanëpësuar ndryshime të mëdha në formën e tyre. Të tilla janë emrat e maleveÇipini, Gribë, Papadhi etj.; emra kodrash e pyjesh, si: Drimua, Luath, Shkagë,Vrutka, Povël, Ranua, Varth etj.Në mijëvjeçarin e parë ndodhën shumëndryshime. Ishte koha kur popullsia e kësaj krahine  kishte  braktisurpoliteizmin e kohëve pagane dhe kishte përqafuar besimin e krishterë e bashkëme futjen e riteve kristiane dhe harrimin pak nga pak të besimeve  pagane  eriteve të lidhura me to, nisën të ndryshojnë edhe emrat e njerëzve.Nga fondi i vjetër i emrave iliro-epirotë e arbërorë janë ruajtur vetëm nje pjesëe vogël, si: Amat, Bato, Dasho, Pirro, Gent, Bardho, Dasho, Teutë, Pirro etj. Kyfond emrash u pasurua me emra kristianë me prejardhje latine e greke, si:Aleks, Mërtir, Kolë, Gjokë, Thanas, Qezar, Vitë etj., te cilët duke kaluar gojë mëgojë pësuan ndryshime fonetike duke mos pasur shume dallim nga emratautoktonë. Këtyre iu shtuan edhe emra të rinj vendas, fetarë si: Prëmto/ Prëmte(nga Shën Prenda, shenjtore shqiptare), Danë (nga Shen Dana, shenjtorja eKaninës) dhe jofetarë, si: Dado, Dudi, Hyri, Lale, Sutë, Zogë, Zoto etj.të cilëtshkonin mire me mbiemrat e familjeve prej fjalësh shqipe, si: Bufi, Madhi, Plaku,Ziu, Arapi etj. Prej tyre janë formuar kompozita të panumërta, që sot shërbejnësi mbiemra familjesh ose si toponime.Me islamizimin e Labërisë ndodhën ndryshime të mëdha, kur emrat vetjak dhenjë pjesë e llagapeve u zevendësuan me emra turko-arabë, por, pavarësishtkësaj, fondi i vjetër i emrave të krishterë është ruajtur i plotë në toponiminë dhembiemrat e sotëm të familjeve, duke shërbyer si një nga provat e prejardhjesilire dhe të njësisë etnike të arbërve. Në Labëri gjenden me shumicë llagapedypjesëshe dhe patronime të ngjashme me to si nga struktura edhe nga përbërjatingullore e pjesëve përbërëse.



Po t’i vemë re këto emërtime që kanë strukture të njëjtë, janë të formuara ngady tema nga të cilat e para është një emër vetjak, kurse e dyta emër i atit(Gjokoni, Kohila etj.) ose mbiemër familjeje (Gjimuf, Koprift, Gjozenikë etj.)Kompozita të tilla janë shumë të lashta e të përhapura në gjuhën shqipe. Njëpjesë e tyre janë formuar edhe si rrjedhojë e ndryshimeve fonetike, fenomen icili ështe mjaft i përhapur dhe i lashtë në gjuhën shqipe. Njëra prej dukurivefonetike që vihet re është kthimi i një n-je midis zanoresh në r dhe rrëgjimi izanoreve të patheksuara në ë, si p.sh. Mërtir (Martin), Todhër (Todor) etj.;përngjashmimet dhe rëniet e bashkëtingëlloreve në kufijtë e temave si p.sh.Gjokondi (Gjokë Kondi), Likoka (Lik Koka) etj.  Tek vendosja e emrave tënjerëzve me interes studimi janë rastet kur gjuhësorja dhe shoqërorja pleksenme mundësi përkimi e përqasje interesante, ku gjenden emërtime sinonimikeshumë të larmishme për lidhjet e marrëdhëniet e farefisnisë, përgjithësisht tëlidhjeve familjare, martesore, gjinore etj. Jepen raste për kundrime të tilla tëdhënat që që gjejmë në disa nga të folmet e krahinave a viseve më anësore dhepërgjithësisht ruajtëse (konservative), siç është edhe Labëria.Temat fjalëformuese të këtyre fjalëve të përbëra u janë nënshtruar rregullavefonetike të shqipes duke kaluar gojë më gojë përmes brezave duke arritur neformën që përdoren sot. Disa prej emrave ne Labëri kanë ngjashmëri meemërtime të Shqipërisë Veriore prandaj disa studiues mendojnë se kjo ndodhpër shkak të migrimit dhe vendosjes në Labëri të fiseve nga Mirdita apoKelmendi,  por studiuesi Rami Memushaj nuk e pranon plotësisht këtëargumentim sepse nuk mund të thuhet kjo për një krahinë të tërë sepse“dukuritë e mësipërme fonetike në emrat e familjeve dhe të vendeve, që gjendenvetëm në toskërishten, përbëjnë provën e parë kundër pranisë së një elementigeg; një prove tjetër përkundër këtij mendimi eshtë edhe vetë e folmja eLabërisë, e cila, me gjithë ndonjë pike takimi me të folmen veriore, është shumëe afërt me çamërishten dhe me të folmet në të djathtë të Vjosës, si një ndër trenëndialektet e dialektit tosk.”(Memushaj,2004)
Shurdhimi

Në të folmen e Labërisë janë shurdhuar bashkëtingëlloret e zëshme në fund tëfjalës dhe në mes të saj para një bashkëtingëllore të shurdhët: shelek (shelegu),
shtek (shtegu), zoq (zogjë), borç (borxhi), mleth (mbledh), prokof (prokovi), u
lotht (u lodhët), laksht (lagësht), si dhe para bashkëtingëlloreve hundore: erthm(erdhëm).Fenomeni i shurdhimit në të folmet labe paraqet një interes të veçantë jo vetëmpër zhvillimin, por edhe për kronologjinë e tij. Hasen tri faza të zhvillimit të këtijfenomeni:a) Në fshatrat e Bregut të Poshtëm (Piqeras, Nivicë-Bubar)bashkëtingëlloret e zëshme fundore nuk shurdhohen.b) Në Delvinë e Gjirokastër fenomeni i shurdhimit është ende në gjysmë tërrugës.c) Në Kurvelesh, Rrëzomë ato janë shurdhuar.
Sonorizim



Ka raste kur disa bashkëtingëllore të shurdhëta bëhen të zëshme. Ky fenomenfonetik vihet re edhe në të folmen e Labërisë: zorkadhe (sorkadhe), Zadiku(Sadiku), zixhade (sixhade), digan (tigan).
Asimilimi

Është një nga dukuritë fonetike që ka vepruar dhe vazhdon të veprojë edhe sotnë dialekte. Me asimilimin reduktohen grupet e tingujve, duke u shkrirë menjëri-tjetrin e duke na dhënë një tingull tjetër që i ruan tiparet e dy të parëveose te njërit prej tyre. Në të folmen e Labërisë vihen re raste të ndryshmeasimilimesh. Po renditim disa lloj asimilimesh:A) Asimilime vokalike: a) progresive: kraharuar (krahëruar), thithilopa(thithëlopa), b) regresive: prefesjon (profesion), dorovit (darovit),
rrutulloj (rrotulloj).B) Asimilime konsonantike jo në kontakt: a) regresive: kshish (ksish),
nisheshte (niseshte)C) Asimilime konsonantike në kontakt:a) Asimilime të pjesshme. Ndër më karakteristiket për këtë të folme,sidomos në fshatrat e Kurveleshit, është asimilimi i dybuzores /p/në dybuzoren hundore /m/ para hundores /n/: hamn (hapnë), imni(jipni), imn (hipën), shtymni (shtypni), mo e rimni (e ripni)b) Asimilime të plota: asimilimi i grupit tn në n: kulloni (kullotni), prini(pritni), godin (goditën), grabin (grabitën);

tm në m: e pam llafin (patmë), u përshënem (u përshëndetëm), gjem (gjetmë)
ln në l: dili (dilni), mual (mualnë), vual (vualnë)
lln në ll: duall (duallnë), puall (puallnë), i përcilli (përcillni)
rn në rr dhe r: muarr (muar, muarnë), nxuarr (nxuarnë), tirri (tirrni), mirri(mirrni)
rrn në r: e mirr (mirrnë) të nes zjarr (zjarrnë)
dhn në dh: hodh (hodhnë), mlodh (mlodhnë)Reduktimi i këtyre grupeve të bashkëtingëlloreve është kryer rregullisht kudonë të folme të toskërishtes, ashtu si dikur në mbarë shqipen. Në të folmetskajore të Jugut, sidomos në labërishte, ky process është sot një normë fonetikee gjallë, sepse shihet se vepron edhe në forma të dëftores së tashme: dili (dilni),
meri (merrni). Në këto të folme ekzistojnë si variante edhe forma të rindërtuara,në të cilat nuk del i reduktuar grupi: malnë (malin), dualnë (dolën). Asimilimiështë karakteristike edhe e të folmeve të tjara si: e folmja e Muzinës, e folmja eGjirokastrës, e folmja e Delvinës.
Disimilimi



Disimilimi ndodh kryesisht gjate procesit te fjalëformimit apo krijimit tëformave gramatikore, kur zgjerimi me parashtesa, prapashtesa apo mbaresa qëkanë një bashkëtingëllore të njëjtë me rrënjën. Ky fenomen është shumë i rrallënë të folmen e Labërisë: fëldish (fildish), nëmur (numur), birbili (bilbili),
Fenomeni i shtimit të tingujveKa raste,kur si rezultat i zhvillimeve të brendshme të gjuhës, shfaqen disafonema pa ndonjë funksion të caktuar: proteza (fonema shfaqet ne fillim tëfjalës), epenteza (fonema e shtuar shfaqet ne mes të fjalës), epiteza (fonema eshtuar shfaqet në fund të fjalës): të ndrejtën (drejtën), nderisa (derisa), hunazë(unazë). i dobërt (i dobët), shelqer (sheqer)
Rëniet e bshkëtingëlloreve (afereza)Ka raste kur në disa të folme, në disa grupe bashkëtingëlloresh, sidomos nga atotë formave të vjetra të kallzores  e ato të së kryerës së thjeshtë, janë tëpaqëndrueshme, njëri prej elementeve reduktohet plotësisht, p.sh.: male(malnë), mbenë (mbetnë). Historia tregon se në faza më të hershme të zhvillimittë saj grupe të tilla bashkëtingëlloresh kanë qënë të kufizuara në numër dhekanë pësuar ndryshime duke u reduktuar njëri nga elementet e tyre, ashtu sivërehet sot në të folmen skajore të toskërishtes: të folmet e skaji lindor (Korçës,Kolonjës, Pogradecit), ato të skajit jugor (të Labërisë, të Çamërisë, mepërjashtim të së folmes së Gjirokastrës) dhe të folmet e zonave qëndrore malore(Skraparit, Përmetit, Zagorisë).Në këto të folme ekzistojnë si variante edhe forma të vjetra të kallzores sëshquar të emrave mashkullorë njëjës që u mbaron tema me bashkëtingëllore:miknë (mikun), detnë, denë (detin), dhe forma të së kryerës së thjeshtë tëfoljeve me bashkëtingëllore: hipnë (hipën), mbathnë (mbathën). Ky fenomenfonemik është karakteristikë për të folmen e disa fshatrave të Labërisë,kryesisht në zonën e Kurveleshit. Po sjellim disa raste:

- Tingulli n bie pothuajse rregullisht kur ndodhet para xh-së dhe para x-së: pexhere (penxhere), texhere (tenxhere), u xituam (u nxituam), xehej(nxehej)
- Tingujt s dhe th bien kur ndodhen para ç-së: të vraç (të vrasç), të heç (tëhethç), u loç (u lothç)
- Raste te tjera: gëshër (gërshërë), këcej (kërcej), xhesh (xhvesh), vështoj(vështroj)

Metateza

Është fenomeni kur tingujt ndërrojnë vend me njëri-tjetrin. Më shpesh kjondodh me tingujt  /r/ e /l/: pramak (parmak), përkëledhi (përkëdheli), gërqele(gëlqere), Barjam (Bajram).Procesi i këmbimeve, sidomos në grupet tn, ln, rn ka qenë një tipar që e kashoqëruar gjuhën shqipe edhe në faza më të vona të zhvillimit të saj: muorë
(muornë, morën), duolë (duolnë, dolën), të zonë (të zotnë, të zotin).



ElizioniNjë nga karakteristikat e të folmes së Labërisë është elizioni. Përpara nyjes sëpërparme e bie nyja e mbrapme a: kocje vogël (kocja e vogël), kasolle dhive(kasollja e dhive), vatre zjarrit (vatra e zjarrit), lulje bardhë (lulja e bardhë) dhenyja e përparme i pas emrash në trajtën e shquar nuk ndihet: djali mbretit (djalii mbretit), parmaku portës (parmaku i portës).
KonkluzioneE folmja e Labërisë, pare në lëvizjen dhe zhvillimin e krahinës, karakterizohetnga konservatorizmi, nga njëra anë, dhe inovacioni, nga ana tjetër. Duke qenë efolme anësore, në të janë ruajtur shumë mire disa tipare arkaike. Njëkohësishtkëtu vihen re dhe një sere tiparesh që përbëjnë inovacione për toskërishten,sidomos në këndvështrimin fonemik të kësaj të folme. E folmja e Labërisë shfaqdisa dukuri fonetike në sistemin bashkëtingëllor, të cilat shmangin vështirësitëe ligjërimit dhe kakofoninë që shkaktohet nga shqiptimi i disa tingujve.
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