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Rezoluta 1244 
dhe Pavarësia 

e Kosovës

Çaste pune nga Forumi i 6-të i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave 
me temë “Kosova - shteti më i ri europian”

Pjesëmarrësit në Forum (nga e majta në të djathtë):
Pëllumb Xhufi , Basri Çapriqi, Ismet Hajrullahu, Paskal Milo, Jakup Krasniqi,

Marenglen Spiro, Ksenofon Krisafi , Shaban Murati, Fatos Tarifa, Romeo Gurakuqi

Jakup Krasniqi duke mbajtur fj alën e tij me temë 

“Kushtet që përgatitën Pavarësinë e Kosovës”
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KrasniqiKushtet që përgatitën 

Pavarësinë e Kosovës

Jakup Krasniqi

JAKUP KRASNIQI është Kryetar i 
Parlamentit të Republikës së Koso-
vës.  Ai ka fi tuar gradën “Doktor” në 
Universitetin e Prishtinës, ku edhe 
ka qenë pedagog për shumë vite. Ai 
është autor i tetë librave dhe i shumë 
artikujve studimorë e publicistikë.

© 2014 Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave

Vendimet e Konferencës së Ambasadorëve 
në Londër – burim i konflikteve të reja 
në Ballkan

Shpërbërjen e Perandorisë Osmane dhe dëbimin 

e saj nga pjesa dërrmuese e Ballkanit e shpejtuan 

shumë kryengritjet shqiptare të shekullit XIX dhe 

sidomos ato të fi llimshekullit XX, veçmas ato të 

viteve 1908-1912, të cilat u pasuan nga dy luftërat e 

ashpra ballkanike për grabitjen e territoreve të hua-

ja. Në këto luftëra fi tuan hapësira të reja tokësore në 

dëm të trojeve shqiptare Serbia, Greqia dhe Mali i 

Zi. Më të humburit në këto luftëra e ndarje të reja 

dolën shqiptarët. Shqiptarët, pa dyshim, qenë hum-

bësit më të mëdhenj, jo vetëm nga luftërat që ishin 

tepër tragjike, por sidomos nga padrejtësia e vendi-

meve të Fuqive të Mëdha, të marra në Konferencën 

e Ambasadorëve në Londër.

Këtë padrejtësi e ka konfi rmuar edhe udhëheqësi 

i Konferencës, ministri britanik Edward Grey, i cili, 

për marrëveshjen e arritur për kufi jtë e Shqipërisë 

në Londër, thotë:

[...] në arritjen e kësaj marrëveshjeje, çështja e parë 

thelbësore ishte të ruhej mirëkuptimi midis vetë 

Fuqive të Mëdha dhe, në qoftë se marrëveshja për 

Shqipërinë e ka siguruar këtë, atëherë është bërë 
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puna që është më thelbësore në interes 

të paqes në Europë.1

Zhvillimet e mëpastajme në Europën e 

fi llimshekullit XX treguan se nuk ishte 

arritur më “thelbësorja” për të cilën dy-

shonte dhe vetë Grey, pasi një vit më vonë 

fi lloi Lufta e Parë Botërore, njëra prej tra-

gjedive më të mëdha botërore.

Nuk ka dyshim se Fuqitë e Mëdha në 

fi llimshekullin e kaluar, shqiptarëve u bë-

në padrejtësinë më të madhe historike. 

Me këtë çështje do të merret edhe George 

Fred Williams, ambasadori i SHBA-së në 

Greqi e Mal të Zi, në vitet 1913-1914, i 

cili, duke parë vendimin për kufi jtë e Shqi-

përisë do të shprehej:

Ata (ofi cerët e Fuqive të Mëdha – 

J.K.) prenë copa me rëndësi nga toka 

shqiptare dhe ua dhanë fqinjëve… du-

ke shkaktuar kështu ngatërresa dhe 

luftëra të përditshme në mes këtyre 

shteteve.2

Pothuajse e njëjta gjë konfi rmohej nga 

Peckham, nënkonsulli britanik në Shkup, 

i cili i raportonte qeverisë së tij:

Ajo që kam dëgjuar dhe çka kam parë 

personalisht, e ka thelluar dhe e ka ko-

nfi rmuar bindjen time se kufi ri i cak-

tuar në Londër, duke qenë larg ofrimit 

të një zgjidhjeje, do të jetë burim i va-

zhdueshëm i grindjeve3.

1 Joseph Swire, Shqipëria, ngritja e një mbretërie 
(Tiranë: Dituria, 2005), f. 133.
2 George Fred Williams, Shqiptarët (Tiranë: 
Dielli, 1934), ribotuar nga Argeta-LMG, Ti-
ranë 1999, ff . 41-42.
3 PRO-FO, 421/287, Doc. No. 20. Mr. Crack

Të gjithë njohësit e realitetit etnik në Ba-

llkan ishin të bindur se shqiptarëve u 

ishte bërë një padrejtësi e madhe, e cila 

nuk mund të zgjidhej pa u vendosur në 

vend nga drejtësia. Një korrigjim, ndonëse 

jo i plotë i asaj padrejtësie është bërë në 

Bisedimet e Vjenës (2006-2007), të udhë-

hequra nga emisari special i Sekretarit të 

Përgjithshëm të OKB-së, Marti Ahtisari, 

ish-presidenti fi nlandez, i cili (korrigjim) 

u formalizua në Kuvendin e Kosovës, më 

17 shkurt 2008, nga përfaqësuesit e zgje-

dhur të qytetarëve të Kosovës4. Ligjsh-

mëria e Pavarësisë së Kosovës u konfi rmua 

në vitin 2010 edhe nga Gjykata Ndërkom-

bëtare e Drejtësisë. Marti Ahtisari, duke i 

njohur raportet serbo-shqiptare të dekadës 

së fundit të shekullit XX, ishte bindur për 

padrejtësinë historike që u ishte bërë shqi-

ptarëve, prandaj ai ishte i vendosur për t’i 

bërë një korrigjim padrejtësisë historike të 

Konferencës së Ambasadorëve në Londër.

Konteksti ndërkombëtar i shpalljes
së Pavarësisë së Kosovës 
më 17 shkurt 2008

Viti 1989 paraqet një kontekst specifi k 

ndërkombëtar: tërheqja e BRSS-së nga 

Afganistani dhe rrëzimi i Murit të Ber-

linit më 9 nëntor 1989 (që simbolizonte 

luftën e demokracisë kundër totalita-

rizmit), të cilat ishin mesazhe të qarta se 

anthorpe to sir Edward Grey, Belgrad, October 
2. 1913 – Enclosure in No. 20, Vice Consul Pec-
kham to Mr. Crackenthorpe, Uskub, September 
22. 1913.
4 Kuvendi i Kosovës: 17 shkurti – Dita e Pava-
rësisë, Botim i Kuvendit, Prishtinë 2010, faqe 
45/50.
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përfundimi i Perandorisë Sovjetike do të 

hapte një proces të ri politik në shkallë 

ndërkombëtare. Gjithë zhvillimet që 

ndodhën në vendet e Europës Lindore, 

madje dhe përtej tyre, konfi rmojnë një gjë 

të tillë, ndonëse elementet e para kundër 

totalitarizmit ishin shfaqur në Poloni nga 

“Lëvizja e Solidarnostit” (1979-1980) 

dhe në Kosovë nga “Lëvizja Studentore” 

e vitit 1981, e cila qe shndërruar në një 

Lëvizje për Republikën e Kosovës.

Kjo lëvizje pati një mbështetje të gje-

rë nga politika e Shqipërisë së kohës dhe 

vendet e demokracisë perëndimore. Sot 

themi, pa hezituar, se ajo lëvizje e bëri 

bashkë në vlerësime, ndoshta për herë të 

parë haptazi, politikën e Shqipërisë me 

qëndrimet e vendeve Euroatlantike. Këtë 

e konfi rmojnë të gjitha raportet e diplo-

matëve shqiptarë nga vendet e ndryshme 

të Botës5. Dokumentet, gjithashtu, kon-

fi rmojnë se demonstratat e vitit 1981 nuk 

hasën në ndonjë mbështetje nga vendet 

e Botës së Tretë dhe ato të ashtuquajtura 

komuniste.6 Ky ishte njëkohësisht edhe 

një sinjal i mirë se nga duhet të ecnin shqi-

ptarët në kthesën e madhe historike që po 

vinte.

Fundi i vitit 1989 dhe fi llimi i vitit 

1990 do të shënonte mobilizime të për-

gjithshme në të gjitha federatat e tipit të 

centralizuar, të njohura si federate socia-

liste a komuniste, të cilat shpesh quhen 

totalitare. Pa neglizhuar pasojat në njerëz 

gjatë shpërbërjes së BRSS-së, mund të 

konfi rmojmë se shpërbërja e Federatës 

Jugosllave-totalitare ishte më tragjikja për 

5 Sabit Syla, Dokumente diplomatike të qeverisë 
shqiptare për demonstratat e vitit 1981 në Kosovë, 
(Prishtinë, 2012), f.15.
6 Po aty.

popujt që e përbënin atë. Federata Jugo-

sllave ishte ajo që pati dëme dhe shkatë-
rrime më të mëdha, si në planin njerëzor, 
ashtu dhe në rrafshin ekonomik, edhe pse 
ajo ishte krijuar e mbajtur nga kontributi 
i gjithë kombeve që e përbënin.

Dëmet që iu shkaktuan popujve të Fe-
deratës Jugosllave vazhdojnë të jenë të pa-
llogaritshme edhe sot e kësaj dite. Shkatë-
rrimi i ekonomive të këtyre vendeve do 
të thellohet edhe gjatë periudhës së tran-
zicionit demokratik, ku krimi e korrup-
sioni ishin armiqtë kryesorë të rimëkëm-
bjes ekonomike: Procesi i shpërbërjes 
juridike të Jugosllavisë zu nga luftërat 
dhe referendumet e pavarësisë (dhjetor 
1990)—shpalljet e pavarësisë të Sllovenisë 
dhe të Kroacisë (25 qershor 1991), Bos-
një-Hercegovinës (1991), Maqedonisë 
(1991), çlirimit të Kosovës, në qershorin e 
vitit 1999, dhe Referendumi i Malit të Zi 

(2006) për shkëputje nga federata e mbe-
tur—Serbia7.

Në hapësirën e Federatës Jugosllave 
janë zhvilluar katër luftëra. Republika e 
Sllovenisë pati fat që ta pëmbyllte më së 
lehti konfl iktin e armatosur me Serbinë, 
meqenëse kjo e fundit nuk kishte preten-
dime tokësore ndaj saj. Serbia me Mi-
llosheviçin në krye ishin shkaktari krye-
sor i të gjitha luftërave të zhvilluara në 
territorin e Federatës Jugosllave. Ndërsa 
Kroacia, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova 
patën fatin e keq të zhvillonin luftime më 
të ashpra me ushtrinë jugosllave, e cila e 
tëra komandohej nga Millosheviçi dhe 
klika kriminale e tij. Kosova deri më tani 
është shteti i fundit që u themelua nga shpër-

bërja e Federatës Jugosllave (2008).

7 Jakup Krasniqi, Pavarësi dhe Personalitete (Pri-
shtinë: Buzuku, 2012), f. 22.
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Një fat më të mirë në këtë shpërbërje 
e patën dy republikat e vogla të Fede-
ratës Jugosllave, të cilat në vitete ’80 ishin 
aleatet më besnike të politikave të Mi-
llosheviçit, fj ala është për Maqedoninë 
dhe Malin e Zi8. Këto të fundit arritën të 
shkëputeshin nga Serbia pa ndonjë kon-
fl ikt serioz, ndonëse Maqedonia nuk arriti 
t’i ikte konfl iktit me shqiptarët etnikë (ky 
fakt e bënte aleate me Serbinë), në vitin 
2001. Konfl ikti i armatosur në Maqedoni 
u mbyll me Marrëveshjen e Ohrit, për të 
cilën nuk mund të themi se të drejtat e 
shqiptarëve janë realizuar kënaqshëm, për 
çka ka lënë shumë çështje të hapura.

Shpërbërja e Federatës Jugosllave pa 
dyshim që ishte një shpëtim për popujt 
që e kishin përbërë atë. Shpërbërja fi lloi 
në Kongresin XIV të Jashtëzakonshëm 
të LKJ-së, aty ku komunistët sllovenë, 
të mbështetur nga kroatët etj., nuk e 
pranuan diktatin e Millosheviçit dhe të 
përkrahësve të tij.9 Kjo shpërbërje më pas 
u përcoll me katër luftëra, në të cilat palë 
kryesore ishte APJ-ja, e cila u vu në mbro-
jtje të politikës serbe. Kësaj shpërbërjeje i 
ndihmuan edhe dy konferenca ndërkom-
bëtare (e Dejtonit dhe ajo e Rambujesë) 
dhe bisedimet e Vjenës, të udhëhequra 
nga emisari special i Sekretarit të Përgji-
thshëm të OKB-së, ish-presidenti i Fin-
landës, Marti Ahtisari. Këto bisedime 
kishin si qëllim gjetjen e statusit fi nal 
për Kosovën. Shpërbërja e Federatës Ju-
gosllave duhej të ishte shpëtim edhe për 
Serbinë, e cila bart mbi vete “meritat” më 
të mëdha për atë shpërbërje, por edhe për 
‘të është fatkëqesi se nuk arriti të nxjerrë 

mësimin e duhur nga regjimi kriminal i 

8 Ibid. 
9“Rilinda” (Prishtinë, 22.01.1989).

Millosheviçit. Mosgatishmëria e politikës 

së sotme serbe për të nxjerrë mësimet e 

duhura nga politika serbe e Millosheviçit 

po e mban peng paqen dhe sigurinë e tërë 

rajonit të Ballkanit Jugperëndimor.

Rrethanat që i paraprinë
Pavarësisë së Kosovës

Lufta që ndodhi në Kroaci dhe Bosnje-

Hercegovinë, të cilat në ish-Jugosllavi 

kishin statusin e republikës, për shqip-

tarët e Kosovës (që më 28 mars 1989 u 

ishte marrë autonomia), do të duhej t’u 

shërbente si mësim, se pavarësia kishte 

vetëm një rrugë—rrugën e luftës çlirim-

tare. Zhvillimet që ndodhën në Kosovë 

në dy dekadat e fundit të shekullit XX, 

treguan se BE-ja nuk ishte e gatshme ta 

shpërblente rezistencën paqësore të shqi-

ptarëve që në forma të ndryshme torturo-

heshin nga aparati shtetëror i Federatës 

Jugosllave. Vetëm kur në fi llim të vitit 

1998 fi lluan luftimet në Kosovë ndërmjet 

makinerisë serbe dhe Ushtrisë Çlirim-

tare të Kosovës, perëndimi, përkatësisht 

NATO-ja, treguan: “interesim të vërtetë 

për zhvillimet në Kosovë…”,10 shkruan 

Marc Weller në librin e tij Shtetësia e kon-

testuar.

Sikur kjo të ndodhte më herët, shqip-

tarët nuk do ta kishin zgjedhur luftën e ar-

matosur si domosdoshmëri, por këtë mu-

ndësi BE-ja dhe NATO-ja nuk e shfrytë-

zuan asnjëherë11 para vitit 1998/99, kur 

Kosovës dhunshëm i ishte marrë auto-

10 Marc Weller, Shtetësia e kontestuar (Prishtinë: 
Koha, 2009), f. 171.
11 Joschka Fischer, Vitet kuq-gjelbër, (Prishtinë: 
Koha, 2008), f. 99.
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nomia. Partitë politike shqiptare të viteve 

1990 nuk nxorën mësimin e duhur, ndo-

nëse këmbëngulën në padëgjueshmërinë 

qytetare. Shikuar nga perspektiva e sotme, 

ndoshta edhe patën të drejtë. Mirëpo ato 

ndoqën një rrugë pa kufi , rrugën e mash-

trimit e të vetëmashtrimit me besimin se 

të tjerët do t’ua sillnin në pjatë pavarësinë 

e formalizuar. Sa më shumë që kalonte 

koha, pluralizmi politik i shqiptarëve të 

Kosovës po bëhej dekor demokratik për 

despotizmin tiranik të Millosheviçit. Ma-

dje edhe krijonte iluzionin se çështja e 

Kosovës do të zgjidhej pa luftë.

Kjo do të ishte zgjidhja më e mirë, por 

ishte tepër e vështirë të ndodhte në ko-

hën e Millosheviçit. Fundja, zhvillimet 

e sotme në Serbi e konfi rmojnë këtë. Në 

atë dekor demokratik ballin e oxhakut e 

mbante LDK-ja. E cila pasohej nga par-

titë e akademikëve dhe të ish-politika-

nëve, që në një moment edhe u shpërbë-

në. Kështu, në Kosovë, për pothuajse një 

dekadë, partitë politike bënë lojën e insti-

tucioneve fi ktive që dukeshin se po funk-

siononin. Ishte një funksionim në kushte 

tepër të vështira të vëzhgimit, të presionit 

e të dhunës policore serbe. Pasojat e atij 

funksionimi i shohim edhe sot. Pjesa më 

e madhe e politikës në Kosovë mjaftohej 

nga mbështetja morale që e kishin në po-

pull apo edhe nga ndonjë fj alë e mirë që u 

vinte nga perëndimi. Agonia do të vazh-

donte pa kufi , si loja e Tomit me Xherin, 

sikur të mos dilte në skenë Ushtria Çliri-

mtare e Kosovës. Ushtria Çlirimtare e 

Kosovës u bë institucioni dhe instrumenti 

i vetëm për realizimin e aspiratës së shqi-

ptarëve të Kosovës për liri, pavarësi e de-

mokraci. Ishte instrumenti i vetëm kundër 

dhunës që ushtronte pushtuesi serb gjatë 

dekadave në Kosovë. Drejtuesit e Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës kanë meritën his-

torike, pse ditën të organizonin dhunën 

demokratike kundër pushtuesit, si vlerë 

për lirinë e popullit të Kosovës me luftë 

çlirimtare, pse ditën të marrin vendimin e 

guximshëm për çlirimin e vendit.12

“Marrja e vendimit në kohën e du-

hur”, thoshte Tomas Hobbesi, “është 

diçka e nderuar, sepse është përçmim i 

vështirësive e i rreziqeve të vogla”.13 Këtë 

vendim, formacioni i armatosur i Adem 

Jasharit e kishte marrë në kohën e duhur, 

prandaj UÇK-ja është institucioni i li-

risë së Kosovës, i pavarësisë, i sovrani-

tetit dhe i demokracisë së saj. Vendimi 

që mori Adem Jashari nuk ishte vendim 

i rreziqeve të vogla. Vendimet e tilla, si ai 

i Adem Jasharit mund t’i marrin vetëm 

personalitetet me vizion dhe integritet të 

veçantë.

Shfaqja e Ushtrisë Çlirimtare të Koso-

vës pa dyshim që ishte jo vetëm një ogur i 

mirë, ajo ishte kushti kryesor, ishte shpre-

sa dhe besimi për lirinë e pavarësinë e 

Kosovës, ishte kulmi i krijesës së Lëvizjes 

Kombëtare Klandestine për çlirimin e 

Kosovës. Me krijimin e UÇK-së, populli 

shqiptar i Kosovës kishte gjetur çelësin e 

çlirimit të vendit, çelësin për të jetuar me 

dinjitet, çelësin për t’i dhënë lamtumirën 

robërisë shekullore, kishin gjetur çelësin 

për mbështetjen ndërkombëtare, për bër-

jen e shtetit të pavarur, sovran dhe de-

mokratik. Asnjë zgjidhje tjetër, veç luftës 

çlirimtare nuk do ta sillte lirinë, pavarësi-

në e demokracinë e Kosovës.

12 Samuel P. Huntington, Përplasja e qytetërimeve 
(Shkup: Logos, 2004), f. 69.
13 Th oms Hobbes, Leviatani (Tiranë: Dita), ff . 
56-57.
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Vetëm lufta çlirimtare e nxori në rend 

të ditës çështjen e Kosovës dhe e shtroi 

atë për zgjidhje serioze e të qëndrueshme 

politike. Sikur vendet e Bashkimit Euro-

pian të bënin një trysni më të fuqishme 

mbi politikën e Beogradit, gjë që nuk u bë 

asnjëherë nga viti 1089, ndaj lufta kishte 

mbetur si domosdoshmëri14 dhe opsioni 

i vetëm. Këtë, ndoshta edhe më mirë do 

ta thonë Wolfang Petritsch dhe Robert 

Pichler:

Çfarë nuk qe e mundur të arrihej për 

vite të tëra me protesta paqësore dhe 

mosbindje qytetare, u arrit brenda pak 

muajve me anë të dhunës: Kosova u bë 

qendra e vëmendjes së mediave, për 

këtë arsye kriza e saj politikisht nuk 

mund të lihej më pas dore.15

Në një mënyrë këtë do ta konfi rmojë 

edhe ambasadori amerikan në Shkup, z. 

Christopher Hill, i cili do të deklaronte se 

“[askush nuk ishte i gatshëm t’i kushtonte vë-

mendje Kosovës, përderisa situata nuk eskaloi 

në dhunë (lexo në luftë – J.K.)”.16 Ndërsa 

Marc Weller konstaton: “nuk mjafton-

te vetëm vuajtja njerëzore për të nxitur 

ndërhyrjen ndërkombëtare të nevojshme 

për të avancuar kauzën e shqiptarëve të 

Kosovës”.17 Ndërhyrja ndërkombëtare në 

Kosovë do të vinte vetëm atëherë kur u 

kërcënua stabiliteti i gjithë rajonit tonë.

14 Joschka Fischer: Vep. e cit., f. 99.
15 Wolfang Petritsch, Robert Pchler, Rruga e 
gjatë në luftë – Kosova dhe Bashkësia Ndërkombë-
tare 1989-1999 (Prishtinë: Koha, 2002), ff . 254-
255.
16 Blerim Shala, “Lufta diplomatike për Kosovën, 
dialog me ambasador Christopher Hill”, Zëri 
(Prishtinë, 2003), f. 43.
17 Marc Weller: Vep. e cit., f. 149.

Konferenca e Dejtonit e vërteton atë 

që thamë më lart, pasi atje u vendos për 

fatin e tri republikave jugosllave që kishin 

luftuar (Kroacisë, Serbisë dhe Bosnjës e 

Hercegovinës), atje çështja e Kosovës as 

që ishte në rend të ditës. Ismail Kadare 

thotë: “në Dejton jo vetëm nuk është fo-

lur për Kosovën, por as fj ala Kosovë nuk 

është shqiptuar”.18 Ishte e qartë, në Dej-

ton u shtrua për zgjidhje vetëm çështja e 

atyre popujve që luftuan për të drejta, liri 

e pavarësi. Këtë në mënyrë mjaft të dre-

jtpërdrejtë do ta konfi rmonte në kryesinë 

e LDK-së Shefi  i misionit diplomatik të 

SHBA-së në Beograd, Rudolf Perina: “Në 

Dejton janë ftuar ata që kanë luftuar...”.19

Dejtoni shqiptarëve të Kosovës u dër-

gonte mesazh të qartë: se rruga e pacifi -

zmit të Ibrahim Rugovës, pra ajo e LDK-

së dhe e satelitëve të saj, nuk i shpinte 

përtej Beogradit. Dejtoni konfi rmoi se 

lufta e armatosur u dëshmua si mjeti më 

efi kas në realizimin e së drejtës për liri e 

pavarësi se sa referimi në të drejtat e nje-

riut e të komuniteteve për të arritur njo-

hjen politike20. Këtë mesazh e lexoi dhe 

e kuptoi vetëm organizimi klandestin, e 

veçanërisht Ushtria Çlirimtare e Kosovës, 

e cila fi lloi një ngritje të gjithanshme cilë-

sore, duke shtrënguar radhët e veta në 

luftën për liri, pavarësi dhe demokraci. 

Kush e ka përcjellë me vëmendje rritjen 

e saj nuk e ka pasur të vështirë t’i vërejë 

ndryshimet e shpejta cilësore, si në planin 

politik, ashtu dhe në atë ushtarak.

18 Ismail Kadare, Ra ky mort e u pamë, (Tiranë: 
Onufri, 1999), f. 58.
19 Naim Balidemaj, Tragjedia kosovare - Rugova 
- Millosheviç (Prishtinë, 2001), ff . 125-130.
20 Pierre Dufour, Kosova - Paqja e shpërfi llur 
(Prishtinë: Rozafa, 2010), f. 145.
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Pas UÇK-së një ngjarje tjetër që i ka 

paraprirë Pavarësisë së Kosovës, pa dyshim 

që ka qenë Konferenca Ndërkombëtare e 

Rambujesë për Kosovën, e cila jo vetëm 

u hapi rrugën bombardimeve të NATO-

s në Federatën Jugosllave (Serbi – Mal i 

Zi), por do të linte hapur mundësinë që 

pas tri vitesh të hapej rruga e Pavarësisë 

së Kosovës. Në kapitullin VIII të Doku-

mentit Politik të Rambujesë thuhej:

Tre vjet pas hyrjes në fuqi të kësaj ma-

rrëveshjeje, një takim ndërkombëtar 

do të mblidhet për të përcaktuar një 

proces për të cilin do të bihet dakord, 

që të bëhet vendosja përfundimtare e 

statusit të Kosovës. Kjo do të bëhet në 

bazë të vullnetit të popullit të shpre-

hur në një referendum, opinionit të 

autoriteteve relevante, përpjekjeve të 

secilës palë në lidhje me zbatimin e 

kësaj marrëveshjeje, dhe të Aktit fi nal 

të Helsinkit. Takimi do të marrë një 

vlerësim të plotë të zbatimit të kësaj 

marrëveshjeje, si dhe do të konsiderojë 

propozimin e çdonjërës palë për masa 

shtesë.21

Pas përfundimit të Konferencës së Ram-

bujesë dhe nënshkrimit të njëanshëm të 

saj nga Delegacioni i Kosovës, me për-

faqësuesit amerikanë e europianë (BE), u 

hap rruga për bombardimet e NATO-s, të 

cilat fi lluan më 24 mars 1999. Këto bom-

bardime sollën për Kosovën dhe qytetarët 

e saj më shumë sesa parashihej në Doku-

mentin Përfundimtar të Rambujesë, pasi, 

më 21 qershor 1999, e gjithë makineria 

policore, ushtarake dhe administrata e 

21 Dokumenti Përfundimtar i Rambujesë.

dhunshme serbe, u larguan nga Kosova22. 

Kosovës, pas luftës çlirimtare, përka-

tësisht bombardimeve të NATO-s, me 

rezolutën 1244 iu caktua periudha e Ad-

ministrimit Ndërkombëtar, e njohur si 

UNMIK, me kryeadministratorë që ndë-

rroheshin shpesh, të cilët sundonin si 

mbretër të plotfuqishëm për puthuajse 

dhjetë vjet (1999-2008). Sido që zhvillo-

heshin punët në Kosovë, Administrimi 

Ndërkombëtar ishte i suksesshëm, madje 

edhe i paprekshëm. Lëvdatat për sukse-

set ishin të përditshme. Sigurisht që edhe 

fuqia e tyre qëndronte në fajet e liderëve 

të pasluftës, që nuk arritën të gjenin forcë 

për ndarjen e detyrave mes krahut të luftës 

dhe atij pacifi st, edhe pse kryeadministra-

tori Bernard Kushner dhe ambasadori 

amerikan Hollbruk u propozuan atyre se, 

“nëse ju kosovarët arrini të formoni qe-

verinë e përbashkët, do t’ua njohim atë”.

Kjo nuk ndodhi dhe qeverisja e Koso-

vës u mbeti në dorë ndërkombëtarëve, të 

cilët nuk u shquan për ndonjë qeverisje. 

Formalisht kjo ishte një bashkëqeverisje, 

faktikisht qeverisnin ndërkombëtarët. 

Të gjithë kryeadministratorët qeverisën 

në Kosovë në bazë të Rezolutës 1244 të 

Këshillit të Sigurimit23, kur në vitin 2001 

sikur u zëvendësua nga Korniza Kush-

tetuese, e cila referencë kryesore kishte 

Rezolutën e KS 1244.24 Jetëgjatësia e 

Administrimit Ndërkombëtar, në rastin 

22 Marrëveshja për Demilitarizimin e UÇK-
së mes Hashim Th açit dhe Komandantit të 
KFOR-it, Gjeneral Xhekson, 21 qershor 1999, 
në Aeroportin e Sllatinës.
23 Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të 
OKB-së, 10 qershor 1999.
24 UNMIK, Korniza Kushtetuese për Qeverisjen 
e Përkohshme në Kosovë, 15 maj 2001, Prishtinë 
2001 (Rregullorja e UNMIK-ut 2001/9).
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e Kosovës, siç u cek më lart, qe paraparë 

të ishte trevjeçare, kështu, së paku, ishte 

paraparë në Dokumentin Përfundimtar 

të Rambujesë (mars 1999). Ndërrimet e 

shpeshta të kryeadministratorëve, përveç 

të tjerave, ndikuan që administrimi i 

UNMIK-ut në Kosovë të ishte jocilë-

sor. Madje, ai ishte pengesë për zhvilli-

min ekonomik të Kosovës dhe nuk pati 

ndonjë ndikim pozitiv as në integrimin 

e komuniteteve të pakicave, sidomos të 

komunitetit serb, në jetën publike e insti-

tucionale në Kosovë. Zhvillimi ekonomik 

i Kosovës “ishte burim i jostabilitetit social 

dhe politik dhe rigjenerimi i saj nuk mund të 

arrihet nën status quo-në e administrimit 

ndërkombëtar”,25 do t’i shkruante Presi-

dentit të KS-së Marti Ahtisari pas përm-

bylljes së bisedimeve të Vjenës.

Shikuar nga ky rrafsh, protektorati 

ndërkombëtar ka qenë specifi k për Koso-

vën. Në Kosovë, gati një shekull pas shpa-

lljes së Pavarësisë së Shqipërisë, klasa poli-

tike, duke qenë në bashkërendim me fak-

torin ndërkombëtar po i bënte lëshimet e 

kompromiset e dhimbshme për të ardhur 

te shpallja e bashkërenduar e mbikëqyrjes 

së pavarësisë. Ndodhi kështu se Këshilli 

i Sigurimit i OKB-së nuk arriti ta njihte 

shtetin e Kosovës me një rezolutë që do 

ta shfuqizonte Rezolutën 1244 të KS-së 

së vitit 1999, ashtu siç i kishte propo-

zuar Presidenti Marti Ahtisari. KS-së së 

OKB-së dhe Sekretarit të Përgjithshëm, 

ai i pati propozuar që “statusi i Kosovës 

të jetë pavarësia e mbikëqyrur nga bash-

25 Raporti i të Dërguarit të Posaçëm të Sekre-
tarit të Përgjithshëm mbi statusin e ardhshëm 
të Kosovës, pika 9, do t’i shkruante presidentit 
të KS-së, Marti Ahtisari, pas përmbylljes së bi-
sedimeve të Vjenës.

kësia ndërkombëtare”.26 Edhe pse ai këtë 

propozim nuk e kishte bërë krye më vete, 

por, pas konsultimeve të gjithanshme me 

faktorët ndërkombëtarë, sidomos me gru-

pin e kontaktit.

Administrimi ndërkombëtar në Ko-

sovë (UNMIK-u) do të interesohet për 

ndërprerjen e status quo-së vetëm pas 

ngjarjeve të dhimbshme të 16, 17 e 18 

marsit 2004, të cilat e hapën rrugën për 

të vlerësuar seriozisht gjendjen politike e 

të sigurisë në Kosovë. Për të vlerësuar e 

raportuar për këtë gjë u caktua Kai Eide, 

i cili, edhe pse prezantoi një raport mjaft 

negativ për gjendjen në Kosovë, propozoi 

që t’i hapej rrugë zgjidhjes së statusit poli-

tik të Kosovës dhe kjo ishte e vetmja anë 

e mirë e këtij raporti. Ky raport e shtyu 

Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së që 

të caktonte një emisar për t’i udhëhequr 

bisedimet serbo-shqiptare në Vjenë.

 Para se të fi llonin bisedimet, Grupi 

i Kontaktit, në të cilin merrte pjesë dhe 

Rusia, i caktuan parimet bazë mbi të cilat 

do të zhvilloheshin bisedimet. Deklarata i 

kishte tri parime kryesore:

(1) Nuk ka kthim para marsit të vitit 

1999;

(2) Nuk do të ketë ndryshim të kufi jve, 

dhe

(3) Kosova nuk mund të bashkohej me 

asnjë shtet, që do të thotë, nuk mund t’i 

bashkohej as Serbisë e as Shqipërisë. Ndërsa 

teksti integral i këtij parafrazimi është në 

pikën e gjashtë të Deklaratës së Grupit të 

Kontaktit, ku thuhet:

Zgjidhja e statusit të Kosovës duhet 

të konsolidojë sigurinë dhe stabilite-

26 Po aty.
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tin rajonal. Në këtë mënyrë, kjo do të 

sigurojë që Kosova të mos kthehet në 

gjendjen e para marsit të vitit 1999. 

Çdo zgjidhje që është e njëanshme apo 

është rezultat i përdorimit të forcës 

nuk do të jetë e pranueshme. Nuk do 

të ketë ndryshime të territorit të tan-

ishëm të Kosovës, që do të thotë nuk 

do të ketë ndarje të saj dhe bashkim 

të Kosovës me ndonjë shtet tjetër apo 

me ndonjë pjesë të ndonjë shteti tjetër. 

Integriteti territorial dhe stabiliteti i 

brendshëm i fqinjëve rajonalë do të re-

spektohet plotësisht.27

Kjo deklaratë u ka hapur rrugë bisedimeve 

gati dyvjeçare të Vjenës, mes Beogradit e 

Prishtinës, nën udhëheqjen e emisarit spe-

cial të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-

së, Marti Ahtisarit. Dokumenti përfun-

dimtar ishte dokument i palës shqiptare 

(të Kosovës). I gjithë dokumenti i presi-

dentit Ahtisari është ndërtuar në frymën 

e deklaratës që kemi në shqyrtim. Pjesë 

e dokumentit ishte dhe Rusia, si anëtare 

e GK-së dhe pjesëmarrëse aktive në të 

gjitha fazat e bisedimeve të Vjenës. Edhe 

në bisedimet e Vjenës, si në ato të Ram-

bujesë pala ruse e serbe i shtynë kërkesat 

e tyre në dokumentet përfundimtare dhe 

në fund nuk i pranuan rezultatet e bisedi-

meve. Nëse do të përsëritet e njëjta gjë 

në bisedimet e Brukselit, e ardhmja do ta 

tregojë.

Kornizat që vendosi Grupi i Kontak-

tit për Emisarin e Sekretarit të Përgjith-

27 Parimet udhëheqëse të Grupit të Kontaktit 
për zgjidhjen e statusit të Kosovës, 7 tetor 2005 
(http//www.unosek.org/docref/2005-10-07_ 
_Contakt_Group_ _Ten_Guiding_principles_
for_Ahtisari_albanian.pdf ).

shëm, presidentin fi nlandez Marti Ahti-

sari, ishin parapërgatitje si për propozi-

min që dha për Këshillin e Sigurimit për 

mbikëqyrjen e pavarësisë, ashtu dhe për 

pakon gjithëpërfshirëse të tij për zgji-

dhjen e statusit të Kosovës. Raporti (le-

tra) që presidenti Ahtisari ia dërgon pres-

identit të Këshillit të Sigurimit dhe Sek-

retarit të Përgjithshëm, më 26 mars 2007, 

përbënte një letër-propozim për statusin 

e ardhshëm të Kosovës dhe “Propozimin 

gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të 

Kosovës”.

Pas gati dy vjet negociatash të drejt-

përdrejta, bisedimesh dypalëshe dhe kon-

sultimesh të ekspertëve dhe pasi u pa që 

palët nuk mund të merren vesh për sta-

tusin e ardhshëm të Kosovës, pasi palët 

këmbëngulnin në qëndrimet e tyre: pala 

serbe për një autonomi dhe pala kosovare 

asgjë më pak se pavarësi. Pra, ishte e qa-

rtë se palët nuk do të arrinin ndonjë ma-

rrëveshje as për çështje thjesht praktike, 

edhe pse, ç’është e vërteta, ka mundur të 

arrihet vetëm një progres fare modest. 

Kësisoj, Marti Ahtisari e shfrytëzon man-

datin e tij për të përcaktuar dinamikën, si 

dhe kohëzgjatjen e bisedimeve, pasi ishte 

konsultuar edhe me Sekretarin e Përgjith-

shëm, gjithnjë duke e parë nivelin e bash-

këpunimit mes palëve dhe situatën në 

vend, edhe pamundësinë që palët me bi-

sedime të arrinin te një marrëveshje e da-

korduar.

Duke u nisur nga kjo, ai kishte ardh-

ur në përfundimin logjik se asnjë format 

shtesë i bisedimeve nuk mund t’i nxjerrë 

ato nga kjo rrugë qorre. Ndaj, Ahtisari 

ishte i bindur se zgjidhja e kësaj çështje-

je duhet të ishte urgjente. Pasi ai ishte i 

bindur se duhej një zgjidhje urgjente, 
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kishte arritur në përfundimin se tashmë 

kishte ardhur koha që të zgjidhej statusi i 

Kosovës. Ai do të thoshte:

Duke marrë me kujdes në konsideratë 

historinë e kohëve të fundit në Kosovë, 

realitetin e Kosovës sot dhe duke ma-

rrë parasysh negociatat me palët, unë 

kam ardhur në përfundimin se i vetmi 

opsion i qëndrueshëm për Kosovën 

është pavarësia e mbikëqyrur për një 

periudhë fi llestare nga bashkësia ndër-

kombëtare”.28

Pra, pasi Ahtisari ka analizuar raportet 

serbo-shqiptare, padrejtësitë e shumta 

që kishte shkaktuar regjimi serb i Beo-

gradit, sidomos ai i Millosheviçit, krizën 

humanitare me të gjitha pasojat e saj, 

ndërhyrjen ndërkombëtare dhe admin-

istrimin ndërkombëtar në Kosovë, i cili, 

edhe përkundër rezultateve evidente, nuk 

mund të ndihmonte më në zhvillimin 

politik që i duhej Kosovës dhe qytetarëve 

të saj. Ahtisari konstaton se:

Ekonomia e dobët e Kosovës, shkurt, 

është burim i jostabilitetit social dhe 

politik dhe rigjenerimi i saj nuk mund 

të arrihet nën statusin e administrimit 

ndërkombëtar. Zhvillimi ekonomik i 

Kosovës kërkon qartësinë dhe stabi-

litetin që mund të ofrojë vetëm pa-

varësia.29

Ndërsa fj alia e parë e pikës 10 konfi r-

mon se “pavarësia është opsioni i vetëm 

28 Marti Ahtisari, Propozimi për presidentin e 
KS dhe Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së i 
26 marsit 2007, dokumenti S/2007/168.
29 Po aty, pika 2.

për një Kosovë stabile dhe ekonomikisht të 
qëndrueshme...”.30 Presidenti Ahtisari e 
mbyll propozimin e tij me konstatimin se 
me pavarësinë e mbikëqyrur të Kosovës 
fi llimisht nga bashkësia ndërkombëtare (e 
cila është hequr formalisht më 10 shtator 
të vitit 2012), po merrte fund shpërbërja 
e Federatës Jugosllave. Kjo do të krijonte 
një kapitull të ri për rajonin, të cilit do 
t’i mundësojë më shumë “paqe, stabilitet 
dhe prosperitet për të gjithë”.31 Dhe vërtet, 
Pavarësia e Kosovës prodhoi më shumë 
paqe si për vete, ashtu dhe për rajonin 
në tërësi. Kështu, bisedimet që udhëhoqi 
Marti Ahtisari, në mënyrë të pashmang-
shme çuan në propozimin e tij për Pa-
varësinë e mbikëqyrur të Kosovës, e cila 
u formalizua me shpalljen e saj, më 17 
shkurt të vitit 2008, kur në Kuvendin e 
Kosovës u votua Deklarata e Pavarësisë 
nga 109 deputetë, përfshirë dhe kryetarin 
e Kuvendit, të pasuar nga presidenti dhe 
kryeministri i Kosovës. Deklarata e Pa-
varësisë e parashihte “Republikën e Kosovës 
shtet të pavarur, sovran dhe demokratik”32. 
Konfi rmimi u normalizua pas shpalljes së 
rezultatit të votimit nga Kryetari i Kuven-
dit të Kosovës. Mënyra se si është shpa-
llur pavarësia e Kosovës, e bën tepër të 
dallueshme nga akti i Pavarësisë së Shqi-
përisë, i shpallur nga atdhetarët e trevave 
të ndryshme shqiptare, të udhëhequr nga 
Ismail Qemali më 28 Nëntor 1912.

Ndryshimet që ndodhën gjatë dhje-
tëvjetëshit të pranisë ndërkombëtare, të 
UNMIK-ut, pas shpalljes së Pavarësisë 
së Kosovës më 17 shkurt 2008, shtruan 

nevojën e rikonfi rmimit të pranisë së re 

30 Po aty, pika 9.
31 Po aty, pika 10.
32 Po aty, pika 16.
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ndërkombëtare, të Përfaqësuesit Civil 

Ndërkombëtar (PCN) dhe të asaj europi-

ane (EULEX) në Kosovë. Ky rikonfi rmim 

i ri sigurisht që nuk mund të funksiononte 

mbi bazën e pranisë së vjetër, sikur asgjë 

nuk ka ndodhur në Kosovë pas deklar-

imit të Pavarësisë. Derisa UNMIK-u 

kishte ardhur për të përgatitur Kosovën 

për statusin e ardhshëm të saj, i cili është 

arritur tashmë më 17 shkurt 2008, PCN-

ja dhe EULEX-i (Misioni Europian për 

Politika të Sigurisë dhe të Mbrojtjes) erd-

hën mbi bazën e Dokumentit Gjithëpërf-

shirës të Presidentit Ahtisari (anekset IX 

dhe X),33 qëllimi i tyre ishte për të zbatuar 

Dokumentin Gjithëpërfshirës, përkatë-

sisht për t’i ngritur kapacitetet e Qeverisë 

së Kosovës në tri fusha të rëndësishme 

(siguri, drejtësi dhe dogana).

Të dy misionet (ai që po shkonte dhe 

ky që po vinte) patën qëllim të përbash-

kët për ta bërë të suksesshme, stabile, të 

sigurt dhe demokratike Kosovën, për-

katësisht shtetin e Kosovës, pas deklari-

mit të Pavarësisë. Sigurisht, praninë 

ndërkombëtare (UNMIK-un) dhe më 

pas Përfaqësuesin Civil Ndërkombëtar 

me Misionin Europian të Sigurisë, nuk 

i kanë përcjellë vetëm sukseset, sepse ka 

pasur edhe shumë veprime të gabuara, 

ndërsa suksesi është gjithsesi: republika 

e Kosovës – shtet i pavarur, sovran dhe 

demokratik, i njohur ndërkombëtarisht 

nga mbi 106 vende, por jo ende i anëtarë-

suar në OKB. Më 3 shtator 2012, Grupi 

Drejtues Ndërkombëtar mori vendimin 

për heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë 

së Kosovës, ndërsa më 10 shtator në Ku-

33 Dokumenti Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e 
Statusit Përfundimtar të Kosovës.

vendin e Kosovës u amendua Kushtetuta 

për heqjen e neneve të mbikëqyrjes së 

pavarësisë dhe gjithashtu u ndryshuan 

21 ligje që lidhen me këtë proces, ndërsa 

EULEX-it iu vazhdua mandati edhe për 

një periudhë dyvjeçare.

Vitet e fundit në Bruksel ndërmjet 

qeverisë së Kosovës dhe asaj serbe janë 

zhvilluar bisedime me ndërmjetësimin e 

zonjës Eshton. Këto bisedime fi lluan si 

bisedime teknike (më pas u shndërruan 

në bisedime politike) për normalizimin e 

marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beo-

gradit, të udhëhequra nga kryeminis-

tri serb Daçiç dhe ai i Kosovës, z. Th açi. 

Bisedimet me rezultate minore po vazh-

dojnë edhe në përvjetorin e gjashtë të Pa-

varësisë, e me gjasë do të vazhdojnë edhe 

pas këtij përvjetori. Bisedimet janë duke 

u vazhduar, por një normalizim substan-

cial i marrëdhënieve Kosovë-Serbi ende 

ka shumë të panjohura dhe hijezime. 

Ndoshta arritje mund të konsiderohen 

zgjedhjet për pushtetin lokal të mbaj-

tura në gjithë territorin e Republikës së 

Kosovës, por as këto nuk janë pa shumë 

të panjohura.

Përfundim

Njëqind vjet të Pavarësisë së Shqipërisë, 

pesëmbëdhjetë vjet të lirisë dhe gjashtë vjet 

të Pavarësisë së Kosovës, si dhe trembë-

dhjetë vjet nga Marrëveshja e Ohrit, 

kanë konfi rmuar vështirësitë e zgjidhjes 

së drejtë, të qëndrueshme politike, eko-

nomike e të sigurisë për popullin shqip-

tar në trojet e tij dhe të Ballkanit Perëndi-

mor në përgjithësi. Këto fakte, para fa-

ktorëve politikë shqiptarë, sigurisht në 
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koordinim edhe me faktorë të tjerë të 

vendosjes, shtrojnë nevojën për të kër-

kuar një zgjidhje të drejtë e të qëndrue-

shme politike, ekonomike dhe të sigurisë 

për popullin shqiptar dhe rajonin tonë në 

përgjithësi. Gjendja e tashme fi nanciare 

dhe ekonomike e popullit shqiptar në 

përgjithësi, nuk mund t’i përballojë shpe-

nzimet për nevojat e institucioneve shte-

tërore më shumë se të dublifi kuara.
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Zgjidhja bilaterale mes PKSH-së dhe PKJ-së, e 

problemit të trevave të banuara nga shqiptarët dhe 

ritrupëzimi i tyre në Jugosllavi më 1945, u arrit dhe u 

realizua në mënyrë të koordinuar mes dy aleatëve ko-

munistë fi timtarë në vendet respektive, gjatë Luftës 

së Dytë Botërore, shumë herët para përfundimit të 

saj dhe para vendimeve themelore ndërkombëtare 

që ndërtuan skemën e re gjeopolitike të Europës. Ky 

proces u realizua tinëzisht opinionit publik shqiptar, 

që u mbajt në errësirë dhe terror, ndërkohë që po 

implementohej operacioni rishkëputës. Implemen-

timi në terren dhe pranimi i përdhunshëm i faktit, 

në Kosovë, Malësi dhe Maqedoni, u bashkërendua 

përmes përdorimit të reparteve të UNÇSH-së. Në 

realizimin e këtij procesi u kryen krime lufte, në te-

rritorin e Kosovës dhe atë të Shqipërisë, u shkelën 

konventat ndërkombëtare dhe u shkelën masivisht 

liritë dhe të drejtat e njeriut.

LDB, në rastin e Kosovës, u shoqërua, për shkak 

të ndërhyrjes së faktorëve gjeopolitikë dhe ushta-

rakë ndërkombëtarë, me dy procese të përkundërta: 

Pas agresionit të Gjermanisë Hitleriane ndaj Jugo-

sllavisë, copëtimit të saj,1 Kosova u inkorporua në 

Shqipërinë-Italiane dhe këtij entiteti iu bashkëngjit 

1 Marrëveshja Ciano-Ribbentrop, Vjenë, 21-22 prill 1941; 
Traktati i 15 qershorit 1941, i Italisë me Bullgarinë.
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edhe pjesa perëndimore e Maqedonisë. 

Pra, së pari, më 1941 kemi rikompozimin 

territorial të shtetit shqiptar të pushtuar 

nga Italia fashiste, nëpërmjet përfshirjes, 

Riintegrimit edhe të territoreve shqip-

tare që i ishin shkëputur trungut amë, më 

1913 dhe më 1919; së dyti, nga 9 prilli 

1945 kemi Rishkëputjen e tretë të territor-

eve të Kosovës, pjesës veriperëndimore të 

Maqedonisë dhe të Malësisë dhe bash-

këngjitjen në Jugosllavinë e dytë, tashmë 

komuniste. Të dy proceset kanë qenë të 

realizuara nga imponime të faktorëve të 

jashtëm të forcës, me bashkëpunimin e 

hapur, të heshtur ose intensiv, të faktorëve 

të brendshëm politikë e ushtarakë shqip-

tarë.

Procesi i parë, riintegrimi i territoreve 

irredente, më 1941, në Shqipërinë e oku-

puar, pavarësisht se si u krye, u mirëprit 

masivisht nga popullsia e Kosovës dhe e 

pjesës së ndjeshme të Shqipërisë, nga for-

cat nacionaliste në vend, për shkak se ajo 

lëvizje rikompozonte shtetin kombëtar 

mbi gërmadhat e shkatërrimit të shtetit 

serb e jugosllav, shtet që kishte shtypur 

dhe asgjësuar për 30 vite popullsinë shqi-

ptare atyre anëve, krijonte një precedent 

të dytë bashkimi pas njësimit të territor-

eve nën Austro-Hungarinë gjatë luftës së 

parë. Procesi i dytë, ai i rishkëputjes e i 

rikthimit në Jugosllavinë e drejtuar nga 

PKJ-ja e Titos, u realizua përmes një op-

eracioni mjaft mirë të studiuar, në hapë-

sirë, në kohë, në taktikë në kontekstin e 

amullisë ndërkombëtare të muajve të fun-

dit të LDB-së, përmes një bashkëpunimi 

dhe kooordinimi të hapur, të qartë dhe të 

dhunshëm, mes UNÇSH-së, gjegjësisht 

divizioneve V dhe VI, të cilët i paraprinë 

hyrjes së brigadave proletare shfarosëse 

maqedonase e serbe dhe reparteve të 

dhunshme të UNÇJ-së. Procesi i dytë, 

ai i rishkëputjes së territoreve irredente u 

lehtësua nga këta faktorë:

(1) Nga varësia e plotë politike e ko-

manduese e PKSH dhe UNÇSH-së nga 

PKJ-ja dhe UNÇJ-ja;

(2) Nga ç’montimi i strukturave qe-

verisëse dhe administrative, edhe ashtu 

të dobëta, të qeverisë kuislinge të Tiranës 

dhe shuarja graduale e pozicionit të saj 

autonomist në raport me pushtuesin;

(3) Nga bashkëpunimi fatkeq i eleme-

ntevë të caktuar të territoreve irredente 

me forcat naziste (Divizioni Skanderbeg);

(4) Nga ndërhyrja djallëzore dhe e 

koordinuar që forcat kolaboracioniste të 

Enver Hoxhës, Fadil Hoxhës dhe Meh-

met Hoxhës, bënë në skenën kosovare, 

tetovare dhe gostivarase, duke u ekspo-

zuar në publik si çlirimtarë, por që, në 

fakt, hynë në një territor të zbrazur që me 

19 nëntor 1944 nga trupat gjermane. Kjo 

ndërhyrje përgatiti terrenin për vërsh-

imin e papërballueshëm numerikisht, gati 

pa ballafaqim të armatosur, të trupave të 

UNÇJ-së, operacion që lehtësoi të gjithë 

procesin e mëvonshëm të zhveshjes së 

popullsisë mashkullore kosovare dhe të 

riintegrimit politik të Kosovës, Malësisë, 

Dibrës, Tetovës, Gostivarit në Jugosllavi-

në komuniste;

(5) Ndërhyrja e armatosur e UNÇSH-

së në Kosovë dhe arrestimi prej saj e më 

pas dorëzimi i liderit më të rëndësishëm 

kombëtarist, antifashist dhe properën-

dimor, Gani Kryeziu, i hoqi Kosovës 

fi gurën më të papërlyer politike e ush-

tarake, që kishte ndërtuar staturën e një 

lideri antifashist, jo komunist, pjesë e ko-

alicionit kundër nazizmit në Shqipërinë 
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Verilindore dhe në Kosovë. Për rrjedhojë, 

u eliminua vatra e fundit udhëheqëse e 

rrezikimit të procesit të rikthimit dhe të 

riintegrimit serb në Kosovë dhe u përvi-

jua procesi dekapitues i krahinës.

Kësisoj, UNÇJ-ja, me mbështetjen e 

reparteve të UNÇSH-së, në rrjedhën e 

muajve dhjetor 1944-qershor 1945, ope-

ruan lehtësisht në veprime të pastra pu-

rifi kuese të rezistencës kombëtare, çmon-

tuese të administratës dhe grabitëse të 

pasurisë së shtetit shqiptar, mes të cilave 

spikat grabitja në degën e Bankës Kom-

bëtare Shqiptare të Prizrenit, më 28 nën-

tor 1944, të 2 milionë franga ar, pasuri e 

shtetit shqiptar.2 Ajo pasuri e shtetit shqip-

tar asnjëherë deri më sot nuk i është kthyer as 

Shqipërisë dhe as Kosovës. Kjo gjë bëhej kur 

në qytetet kosovare të Prizrenit, Prishti-

nës, Pejës dhe Gjakovës, fl amuri shqip-

tar dhe ai jugosllav mbaheshin të ngritur 

pranë njëri-tjetrit në shtabet e përgjith-

shme të partizanëve respektivë.3

Si u krye procesi i rishkëputjes së 

Kosovës nga Shqipëria dhe ripërfshirja 

në Serbi dhe në Jugosllavi? Cila ka qenë 

taktika e PKJ-së ndaj Kosovës dhe sa ka 

arritur ta ndërrojë këtë opinion dhe këtë 

kurs PKSH-ja? Fillimisht, Mareshalli 

Tito, më 4 dhjetor 1943, kishte shpallur 

një komunikatë sipas së cilës, “e ardhmja e 

Kosovës do të vendosej prej një referendumi 

dhe kufi ri mes Shqipërisë së pas luftës me Ju-

2 Lajm i dhënë me 3 janar 1945 nga Offi  ce of 
Strategic Services (OSS) që ka qenë një agjen-
ci e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës, formuar gjatë Luftës së Dytë Botë-
rore.
3 PRO.FO.371. 48090, R/237/237/G90, Cy-
pher, from Bari to Resident Minister’s Offi  ce 
Central Mediterranean, Caserta, January 3, 
1945, Lt. Col. Deakin.

gosllavinë, në qoftë se do të ishte e nevojshme, 

do të rregullohej në të mirë të Shqipërisë”.

Kjo formulë është pranuar prej FN-

ÇSH-së, mirëpo ky organizëm do të 

shtonte se KOSMET dhe KOSOVA ish-

in sfera të ndikimit të Titos. Mirëpo, për-

pjekjet e UNÇJ-së për të dërguar trupa 

në Kosovë nuk kanë qenë të suksesshme 

gjatë gjithë rrjedhës së vitit 1944 dhe janë 

zbrapsur në vijimësi nga forcat qeveritare 

të mbrojtjes së kufi rit të drejtuara nga 

gjeneral Prenk Previzi (nënkuptoj forcat 

e qeverisë shqiptare të periudhës së push-

timit gjerman).

Disfata e plotë e jugosllavëve në Koso-

vë dhe hakmarrja (duhet pranuar) brutale 

e kosovarëve kundrejt kolonistëve serbë të 

vendosur në përiudhën mes dy luftërave, 

bëri që pjesa më e madhe e partizanëve 

jugosllavë, të krijojnë një pamje krejt pe-

simiste për mundësinë e fi tores me anë 

paqësimi mbi kosovarët. Në përgjithësi, 

opinioni i pjesës më të madhe të partiza-

nëve jugosllavë, të cilët patën të bënin me 

shqiptarët e Kosovës gjatë viteve të luftës, 

mes të cilëve shquhet gjenerali Vukma-

noviÇ Tempo, shpesh patën deklaruar se 

shqiptarët ishin të pakorrigjueshëm, ndaj 

duhet të çoheshin në hell me metoda të 

ashpra kur vendi të çlirohej.4 Kjo është 

pikënisja e politikave të ndjekura në vijim 

nga komunistët jugosllavë ndaj Kosovës 

dhe popullsisë shqiptare në këtë anë të 

Ballkanit. Komunistët jugosllavë nuk 

kishin asnjë iluzion për problemin me 

të cilin ballafaqoheshin në Kosovë. Në 

dhjetor të vitit 1944, gjenerali Svetozar 

4 PRO.FO.371. 48090/8181/237/90, Mr. Ralph 
Skrine Stevenson to Mr. Eden, Belgrade, 27th 
April 1945.
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Vukmanoviç Tempo, i deklaroi kolonelit 

britanik Deakin, Senior British Liaison 

Offi  cer te partizanët jugosllavë, se:

Shqiptarët janë një grup etnik, i cili, si-

pas të gjitha gjasave, nuk mund të ven-

dosej nën sundimin jugosllav ndryshe, 

veçse me anën e forcës dhe për këtë 

mund të përdoreshin bullgarët për ta 

bërë një gjë të tillë, në mënyrë që të 

zhvendosej fajësimi për partizanët ju-

gosllavë.5

Kësisoj, vendimi ishte marrë dhe me këtë 

duhet të kuptohet çdo gjë që ndodhi më 

pas, në aspektin ushtarak dhe politik në 

krahinë. Forcat gjermane u tërhoqën nga 

Kosova, duke fi lluar nga 19 nëntori 1944, 

në rrugën e vet të tërheqjes drejt Veriut, 

duke e lënë krahinën në një gjendje kon-

funzioni dhe pasigurie të përgjithshme 

për të ardhmen.

Me 19 nëntor 1944, partizanët e 

brigadës 18 të UNÇSH-së u vunë në 

zotërim të Kukësit, ndërsa partizanët 

e brigadave 3 dhe 5 të të njëjtës ushtri 

çliruan Pejën dhe Prizrenin në Kosovë. 

Nga ana jugosllave, tërheqja e gjerma-

nëve i dha UNÇJ-së mundësinë e parë 

për të depërtuar në Kosovë. Mirëpo, ajo 

për të cilën shërbyen forcat e UNÇSH-

së, nuk ishte çlirimi i Kosovës, i cili mund 

të konsiderohej i mbyllur me 19 nëntor 

1944, por procesi i dhënies së një sigu-

rie shqiptare popullsisë vendase, vendos-

ja e saj në gjumë, çarmatosja në besë të 

shqiptarëve dhe përgatitja e terrenit për 

5 PRO.FO.371. 48090,R/237/237/G90, Cy-
pher, from Bari to Resident Minister’s Offi  ce 
Central Mediterranean, Caserta, January 3, 
1945, Lt. Col. Deakin.

ardhjen dhe instalimin e trupave jugoslla-

ve dhe të administratës së re të Titos në 

Kosovë. Në Kosovën pa gjermanë kemi 

praninë e Divizioneve V dhe VI të UN-

ÇSH-së—gjithsej 6 brigada me afërsisht 

10 000 partizanë—në të gjithë harkun 

kohor të muajve të parë të vitit 1945, në 

të ashtuquajurat operacionet ndjekëse, 

rrethuese dhe asgjësuese, pra në muajt 

kur është konsumuar procesi i zhveshjes 

së Kosovës dhe i Maqedonisë Veriperën-

dimore nga djelmnia shqiptare. Këtë na e 

dëshmojnë një seri dokumentesh të Arki-

vit Qendror të Shtetit të R.SH. Shtabi 

i grupeve të brigadave u vendos në Pejë, 

kurse shtabet e brigadave përbërëse të kë-

tyre divizioneve, kanë qenë të vendosura 

në Pejë, Gjakovë, Istog, Rudnik. Krahas 

këtyre divizioneve shqiptare, kanë operuar 

në këtë kohë, në pjesën tjetër të Kosovës, 

Divizioni 46, 52 41 të UNÇJ-së Brigadat 

e Mbrojtjes së Popullit etj. Detyra e cak-

tuar ndaj të gjitha këtyre forcave të arma-

tosura të vendosura në Kosovë ka qenë e 

qartë dhe e njëjtë:

me mbajtë nën kontroll të përher-

shëm dhe të fortë vendin e caktuar, 

me asgjesue plotësisht grupet e 

mbetura të të arratisurve dhe me 

ndihmue sa më tepër organet dre-

jtuese ushtarake në krijimin dhe 

përforcimin e pushtetit popullor.6

Operacionet e spastrimit nuk kanë përf-

shirë vetëm forcat aktive kundërshtare 

dhe popullsinë civile mashkullore koso-

6 AQSH, F. 14/APL Viti 1945, Dosja e forma-
cioneve ushtarake shqiptare ne Jugosllavi,  f. 40, 
Urdhër i Shtabit Operativ të UNÇ për KOS-
MET. Nr 23, datë 13.03.1945.



17Academe (2014) 3, 1: 13-20.

Romeo
Gurakuqi

vare, por edhe partizanët kosovarë, gjë që 
dëshmohet në një numër dokumentesh 
të raportuara nga Vuçiterni, nga kom-
andanti i brigadës VIII të UNÇSH-së, 
Major Feti Smokthina dhe Komisari 
Politik Major Rasim Bazo.7 Repartet e 
UNÇSH-së, që kanë operuar në Kosovë, 
duke qenë se janë konsideruar të jenë në 
tokën jugosllave, nën komandën e dre-
jtpërdrejtë të Shtabit të Përgjithshëm të 
Armatës Jugosllave dhe janë urdhëruar të 
formojnë një shtab të përbashkët për dy 
divizionet, atë V dhe VI. 

Shumë e rëndësishme për të kuptuar 
sa kanë pasur dijeni dhe sa kanë qenë të 
përfshira repartet e UNÇSH-së në pro-
cesin e dorëzimit të partizanëve kosovarë 
dhe atë të mobilizimit të sforcuar në ter-
ren, e tregojnë së paku dy radiograme 
shifër, dërguar nga Enver Hoxha, nga 
Tirana, më 30 maj 1945, divizionit V të 
UNÇSH-së. Në atë radiogram kërkohet: 
“na lajmëroni sa bëhet numri i t’arra-
tisurve që janë dorëzuar në Divizionin 
tuaj dhe sa bëhet numri i kosovarëve që 
keni mobilizuar në terren”.8 Përgjigjet në 
lidhje me kërkesen e mësipërme kanë ar-
dhur për llogari të Shtabit të Divizionit 
V nga Komisari Politik Gafur Çuçi, i cili 
shpjegon qartësisht operacionet e këtij 
divizioni nga datat 21 maj 1945 deri më 
1 qershor 1945.9 Më 5 qershor 1945, En-
ver Hoxha nga Tirana urdhëron Divizio-
nin V të UNÇSH-së që “të arratisurit e 
dorëzuar në divizionin tuaj, dërgojani Di-

vizionit 52” të UNÇJ-së.10

7 AQSH, po aty.
8 AQSH, F. 206/APL viti 1945 D. 11 fl eta 5, 
Radiogram i datës 20 maj 1945 (fi rmosur: En-
ver).
9 AQSH, F. 206/APL viti 1945 D. 11 fl eta 6-12.
10 AQSH F. 206/APL viti 1945 D. 11 fl eta 13. 
Radiogram Shifër, A1.38/III.

Pra, bëhet fj alë për një bashkëpunim 

dhe ndërveprim të hapur të UNÇSH-së 

dhe UNÇJ-së në procesin e zhveshjes së 

Kosovës nga çdo lloj rezistence kundër 

riintegrimit në Serbinë e federuar në Ju-

gosllavi dhe sidomos në të ashtuquajturin 

“mobilizim” të kosovarëve, që na rezulton 

të jetë një internim i sforcuar, i mundim-

shëm dhe në fund edhe i përgjakshëm. 

Masakra e Tivarit është vetëm një pjesëz 

fare e vogël e asaj çfarë ka ndodhur me të 

deportuarit kosovarë, tetovarë, gostivaras 

në skutat e Dalmacisë dhe në fushat e pa-

fundme të Vojvodinës.

Popullsia shqiptare e Kosovës është 

zgjuar vetëm në shkurt të vitit 1945 dhe 

ka kuptuar se, nën rrogoz, nën turbu-

llirën e fundit të Luftës së Dytë Botërore: 

nën petkun e luftës kundër nazizmit dhe 

“bashkëpunëtorëve” të tyre, nën petkun 

e internacionalizmit partizan, po kryhej 

gradualisht procesi i riintegrimit, rianek-

simit të territoreve të lartpërmendura në 

Serbi dhe Jugosllavi. Dhe në këto rretha-

na kanë fi lluar trazirat dhe ka pasuar re-

agimi brutal i autoriteteve partizane dhe 

komuniste jugosllave me bashkëpunimin 

e vetëdijshëm të brigadave partizane të 

Shqipërisë. Në muajin shkurt 1945, për 

kundërpërgjigje, autoritetet partizane ju-

gosllave vendosën në Kosovë ligjin ushta-

rak dhe fi lluan ta administrojnë krahinën 

më anën e dorës së hekurt të ushtrisë.

Çfarë ofrojnë dokumentet jugosllave mbi sa 

më sipër?

Ekzistojnë një sërë dokumentesh, por do-

kumenti më i rëndësishëm është ai i datës 

8 prill 1945, nga Shtabi i Armatës IV të 
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Ushtrisë Jugosllave drejtuar Shtabit Ope-

rativ për Kosovë dhe Metohi, që përshk-

ruan në detaje mënyrën e tmerrshme të 

ekzekutimit të kosovarëve në Tivarin e Ri. 

I gjithë procesi i deportimit dhe masakra 

e Tivarit ndodhi në një kohë kur rreziku i 

jashtëm ishte i përfunduar. Falë këtij pro-

cesi, në fund të muajit prill 1945 trazira 

mund të konsiderohej e mbyllur në një 

masë të madhe dhe kjo gjë falë bashkë-

punimit në shtypjen e kryengritjes së tru-

pave nacionaliste, prej anës së UNÇSH-

së, mungesa e dallimeve nacionale që këto 

partizanë shqiptarë kishin shprehur në 

shtypjen e shqiptarëve nacionalistë, kishte 

bërë një përshtypje të jashtëzakonshme 

mes partizanëve jugosllavë.

Shkalla e madhe e mobilizimit të me-

shkujve kosovarë, internimi dhe deporti-

mi i tyre në pjesë të tjera të vendit, arresti-

mi i liderëve të tillë si Gani Bej Kryeziu, 

synonte dhe arriti të paralizonte, së paku 

përkohësisht, këtë krahinë nga çdo rezis-

tencë e mundshme ndaj këtij ripushtimi 

të Kosovës prej Serbisë, gjegjësisht Ju-

gosllavisë dhe kryerjen e procesit politik 

rishkëputës.11

Dhe në fakt kështu ka ndodhur: ven-

dimi për aneksimin e Kosovës në Federatën 

Jugosllave është ekzekutuar pas spastrimit 

kryesor etnik dhe Masakrës së Tivarit, i kon-

sumuar kryesisht gjatë muajve mars dhe prill 

1945. Reagimi i “Komandantit të Përgjith-

shëm” të UNÇSH-së ka variuar nga mos-

veprimi deri në bashkëpunim në krim 

kolektiv ndaj jetës dhe lirisë njerëzore, 

ndërkohë që faktet tregojnë se ai ishte 

11 PRO.FO.371. 48090/8181/237/90, Mr. Ralph 
Skrine Stevenson to Mr. Eden, Belgrade, 27 Ap-
ril 1945.

urdhërdhënësi i dorëzimit të kosovarëve 

në njësitë partizane jugosllave. Kemi të 

bëjmë me një bashkëpunim në deportim 

të popullsisë civile, heqje masive e lirive 

civile, mosveprim ndaj humbjes së jetëve 

të pafajshme të shqiptarëve të paarmato-

sur në tokën shqiptare dhe shkelje të in-

tegritetit shtetëror të Shqipërisë.

Si është administruar Kosova në këtë fazë të 

parë të rikthimit në Jugosllavi?

Në fi llim të muajit prill 1945, Kosova u 

administrua nën një qeverisje të përkoh-

shme ushtarake jugosllave me shtab të 

përgjithshëm në Prishtinë. Krahinat e 

përfshira nën këtë administrim ishin 

Mitrovica, Peja, Gjakova, Drenica, Priz-

reni, Ferizaj, Gjilani, Rahoveci. Pak pas 

masakrës së Tivarit dhe paralelisht me 

vazhdimin e deportimeve në prill 1945 

ndodhi konstituimi i institucioneve të 

brendshme të Serbisë së federuar në Jugo-

sllavi. Kostituimi ndodhi më 9 prill 1945: 

Këshilli Nacional Çlirimtar për Serbinë 

(ASNOS) u shndërrua në Parlament 

Kombëtar të Serbisë, me përfshirjen e 

deputetëve nga Vojvodina, Sanxhaku dhe 

Kosova dhe Metohija. Serbia u bë e para 

njësi federale e Jugosllavisë së dytë që arriti 

të rregullonte qeverinë e saj mbi një bazë të 

përhershme. Njësia federale serbe përfshinte 

brenda saj Vojvodinën si një Krahinë auto-

nome, Sanxhakun dhe Krahinën e Kosovës 

dhe të Metohisë.

Megjithëse lajmi që Kosova u bë de-

fi nitivisht pjesë e Federatës Jugosllave fi l-

loi të përhapej gjerësisht në Shqipëri, FN-

ÇSH-ja vazhdonte ta mbante në heshtje 

këtë lajm dhe këtë lëshim që u kishte bërë 
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komunistëve jugosllavë. Hodgson shpre-

het me këtë rast se:

Fakti që FNÇ-ja ka rënë dakord të hu-

mbasë këtë hapësirë vitale me popullsi 

mbizotëruese shqiptare, konfi rmon sa 

e shitur plotësisht është FNÇSH-ja te 

Jugosllavia dhe se kjo gjë ka tjetërsuar 

edhe më shumë të gjithë elementët na-

cionalistë, veçanërisht në veri të vendit.

Zgjidhja bilaterale mes PKSH-së dhe 

PKJ-së për tokat shqiptare është marrë 

para vendimit defi nitiv të Fuqive të Ko-

alicionit dhe para traktatit ndërkombëtar, 

pa asnjë negociatë, me një sens përulje-

je e bindjeje të verbër, ndaj Titos, në 

shkëmbim të konsolidimit të pushtetit të 

PKSH-së dhe të FNÇ-së në Shqipërinë 

e pasluftës.

Viti 1945 në tërësi është koha kur u 

hodhën themelet e rikthimit të Kosovës 

në Jugosllavi, rikthim që u krye në rretha-

nat e turbullta politike, sociale ekonomike 

dhe ushtarake të fundit të Luftës së Dytë 

Botërore. Ky rikthim u mundësua, para së 

gjithash, nga fakti që forca kryesore fi t-

imtare politike në Shqipëri, FNÇSH-ja 

drejtuar nga Enver Hoxha, dhe PKSH-

ja, veproi në të njëjtën linjë politike dhe 

ushtarake me UNÇJ-në, të drejtuar nga 

Mareshalli Tito. Kjo forcë fi timtare ush-

tarake e politike në territorin e Jugo-

sllavisë së Parë kishte si objektiv kryesor 

politik rikompozimin e dytë të Jugoslla-

visë pas Luftës së Dytë Botërore, e për 

rrjedhojë e konceptonte Kosovën, Maqe-

doninë Veriperëndimore dhe Malësinë, 

pjesë të shtetit të ri jugosllav, tashmë 

federativ. Rikthimi u lehtësua për faktin 

se në Shqipëri u copëtua forca politike 

dhe organizata ushtarake, e mbështetur 
fuqimisht vetëm tek Aleatët e mëdhenj 
perëndimorë (Gani Kryeziu) dhe se for-
cat nacionaliste dhe patriotike, në vorbu-
llën e trazirës së fundit të Luftës së Dytë 
Botërore, para frikës së rrezikut bolshevik, 

menduan se rindërtimi vetëm i shtetit 

shqiptar, shpallja e neutralitetit të Shqi-

përisë së pushtuar nga nazistët gjermanë, 

do të ishte ilaçi për të shpëtuar Shqipërinë 

e vogël të mbërthyer nga halle të mëdha 

dhe të rrethuar nga fqinjë po aq agresivë 

sa në fi llim të shekullit.

Nga kjo kohë, Kosova do të ishte pro-

vinca më e harruar e Jugosllavisë së Dytë, 

me djelmni të copëtuar, analfabetizëm 

masiv, nën shtypje ekonomike dhe nën 

mungesë totale lirie për popullin e saj të 

përfaqësuar jo proporcionalisht në insti-

tucionet federative jugosllave dhe repub-

likane serbe. Mbi të gjitha, mbi kokën e 

saj do të rëndojë si faj i rëndë “bashkë-

punimi” me nazistët i anëtarëve të Minis-

trisë së Brendshme të Shqipërisë së viteve 

1943-1944, që në shumicë qenë nga kjo 

krahinë. Bashkëpunimi i disa individëve 

shërbeu si alibi për të dhunuar çdo qenie 

shqiptare në Kosovë, përfshirë edhe par-

tizanët kosovarë.

Ky çekan është ngritur herë pas here 

mbi kokën e Kosovës, sa herë që auto-

ritetet republikane serbe dhe ato fede-

rative jugosllave, kanë dashur të mbajnë 

nën presion çdo përpjekje demokrati-

zuese dhe emancipuese me karakter na-

cional dhe liberal. Përndryshe, Shqipëria 

e drejtuar nga Enver Hoxha, Koçi Xoxe, 

Mehmet Shehu, dhe një kastë e tërë maj-

tistësh ekstremistë, pas dakortësisë së 

lënies së Kosovës nën Serbi dhe Jugos-

llavi dhe pas bashkëpunimit në interni-
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min masiv dhe masakrimin pa dallim të 

djelmnisë së Kosovës, dhe shkatërrimin 

e plotë të elitës intelektuale dhe qytetare 

me formim perëndimor, do të futet në një 

udhë pa krye në politikën e brendshme 

e atë rajonale ballkanike dhe europiano-

lindore, që do ta vendosë atë vend, pas vitit 

1945, në njollën e zezë të diktaturave më 

të errëta të historisë bashkëkohore euro-

piane, nga e cila nuk do të dalë lehtësisht 

asnjëherë. Shqipëria e sotme dhe gjendja 

e saj në tranzicionin e zgjatur është një 

produkt i kuptueshëm i spirales së krijuar 

në gjysmën e dytë të shekullit XX.
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Askush, në qershor të vitit 1999, nuk e priste që 

gjithë ai angazhim politik, ushtarak, fi nanciar e mo-

ral i botës perëndimore në betejën për Kosovën, të 

përfundonte me rezolutën hermafrodite 1244 të 

Këshillit të Sigurimit. Ky dokument sigurisht nuk e 

kënaqi deri në fund kërkesën bazike të shqiptarëve, 

atë të shkëputjes imediate e përfundimtare, edhe de 

jure, të Kosovës nga Jugosllavia e mbetur. Vërtet, 

forcat ushtarake e policore, e gjithë administrata e 

dikurshme serbe u nxorën jashtë Kosovës dhe ad-

ministrimi dhe siguria e saj iu besuan përkatësisht 

misionit civil ndërkombëtar (UNMIK-ut) dhe 

misionit ushtarak ndërkombëtar (NATO-KFOR). 

Vërtet ajo parashikonte ngritjen e institucioneve 

vetëqeverisëse, nëpërmjet zgjedhjeve të lira. Por, 

falë ndërhyrjeve e presioneve kryesisht të Rusisë, 

Rezoluta në fj alë përfshiu edhe ndonjë referencë 

mbi “ruajtjen e sovranitetit të RF të Jugosllavisë mbi 

Kosovën”.

Kaq mjaftoi, që serbët dhe Beogradi ta shpallin 

Rezolutën 1244 si “gjënë e tyre”, duke injoruar qëlli-

misht thelbin e saj. Një arsye më shumë kjo, që i 

shtyu shqiptarët ta refuzojnë atë, sipas motos së 

njohur “ç’është e mirë për kundërshtarin, është e 

keqe për ty”. Dhe mu për këtë arsye zgjodhën një 

mënyrë sjelljeje ndaj saj, që barazohet me heshtjen 

dhe injorimin, paçka se ata dhe institucionet e 
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Kosovës i zbatuan besnikërisht detyri-

met që rrjedhin prej saj. Madje, edhe më 

mirë se vetë UNMIK-u. Ky i fundit ka 

pasur edhe ndonjë shkarje, ndër të cilat 

njëra është aq e rëndë e me pasoja, saqë 

ia vlen të kujtohet. Fjala është për udhëti-

min e shumëpërfolur të 5 nëntorit 2001, 

në Beograd (!), të shefi t të UNMIK-ut, 

Hans Haekkerup. Ky, pa pyetur fare in-

stitucionet e Kosovës, nënshkroi me atë 

rast një “marrëveshje” me të Ngarkuarin 

e Posaçëm të qeverisë serbe, Nebojsha 

Çoviç, një marrëveshje që i njihte Beo-

gradit një “rol të veçantë” në Kosovë, duke 

e ftuar atë në krijimin e “grupeve të për-

bashkëta të punës” për Kosovën, duke ly-

pur ndërhyrjen e tij për të bindur serbët 

e Kosovës të merrnin pjesë në zgjedhjet 

dhe në institucionet e dala prej tyre.

Sigurisht, në shkëmbim të këtyre 

“shërbimeve”, Haekkerup pranoi të fus-

te edhe një klauzolë (pika 5) që i trazoi 

shpirtrat e shqiptarëve, e cila “u kujtonte” 

institucioneve të zgjedhura të Kosovës, 

se asnjëra prej tyre nuk kishte të drejtë 

të merrte vendime lidhur me statusin! 

Në këtë pikëpamje, pati shumë të drejtë 

Çovic të kapardisej si triumfator duke 

deklaruar menjëherë pas nënshkrimit, se 

“ky dokument shënon kthimin e Jugoslla-

visë në Kosovë dhe ndalon çdo hap për 

pavarësimin e saj”.

Në fakt, nëse Rezoluta 1244 e kishte 

nxjerrë Serbinë nga dera, marrëveshja 

Haekkerup-Çoviç e fuste atë përsëri në 

Kosovë, kësaj radhe nga penxherja. Dhe, 

sigurisht, Beogradi e shfrytëzoi këtë 

njohje roli në Kosovë, por aspak për të 

ndikuar “në krijimin e një Kosove mul-

tietnike” apo “për të inkurajuar serbët e 

Kosovës për të marrë pjesë në zgjedhje”, 

siç thuhej në tekstin e marrëveshjes, por 

pikërisht për të kundërtën: për t’i shtyrë 

ata që të bojkotonin çdo angazhim të tyre 

në Kosovë, duke fi lluar pikërisht nga pje-

sëmarrja në zgjedhje, duke ushtruar pre-

sion mbi ta për të votuar në zgjedhjet e 

Serbisë dhe duke i lidhur ata me fi je të 

dukshme e të padukshme me Beogradin.

Në këtë mënyrë, shpresa për t’i përf-

shirë në proces, për t’i bërë serbët e Ko-

sovës qytetarë të Kosovës, u tha bashkë 

me bojën e fi rmës së Haekkerup-it mbi 

marrëveshjen në fj alë. Ndaj dhe reagimi 

në Kosovë ndaj kësaj “break through” të 

Haekkerup-it në Beograd, ishte pritsh-

mërisht i ashpër. Por askujt në Prishtinë 

(pse jo edhe në Tiranë) nuk i shkoi ndër 

mend ta kritikonte Haekkerup-in jo 

thjesht se nuk kishte pyetur dhe kishte 

injoruar kosovarët, jo thjesht se kishte 

shkuar në Beograd si perandori Henriku 

IV në Kanosë në vitin e largët 1077, por 

sepse, duke nënshkruar një marrëveshje 

me një përmbajtje të atillë me Beogradin, 

ai kishte shkelur pikërisht mbi Rezolutën 

1244, gardian i së cilës duhej të ishte. Jo, 

Rezoluta 1244 thjesht nuk ekzistonte për 

faktorin shqiptar.

Ndërkohë serbët e kthyen Rezolutën 

1244 në një postulat të tyre. Jo vetëm ajo 

njihte, sipas tyre, sovranitetin e Serbisë mbi 

Kosovën, por edhe nuk lejonte zgjidhje 

tjetër, veç asaj të autonomisë, “të autono-

misë substanciale brenda Serbisë”, fi lozo-

fonte atë kohë Th omas Fleiner, këshilltar i 

grupit negociues të Beogradit. Një “inter-

pretim” të tillë të Rezolutës 1244 e bënë 

vazhdimisht Koshtunica, Tadiç, Drash-

koviç, Jeremiç në Beograd, Bruksel, Vjenë 

e deri në Nju Jork, në selinë e OKB-së, 

ku ishte hartuar dhe miratuar rezoluta në 
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fj alë. Askush nuk u tha se e kishin gabim, 

se nuk është kjo fryma e Rezolutës 1244.

Puna shkoi deri aty, saqë, në tetor 

të vitit 2007, Koshtunica dha alarmin 

dhe akuzoi sa SHBA-në, aq edhe BE, 

sepse këto qenkëshin përpjekur të zhbë-

jnë Rezolutën 1244 dhe të shkëpusin 

Kosovën nga Serbia. Mirëpo, kësaj radhe, 

Koshtunica e teproi: sepse nuk u mjaftua 

të fl iste vetëm për zhbërje të Rezolutës 

1244 dhe shkëputje të Kosovës, por pati 

pakujdesinë të fl iste edhe për zhbërje të 

Marrëveshjes së Dejtonit dhe shkëputje 

të Republikës Serbe nga Bosnjë-Herce-

govina. Deklarata e tij u kuptua ashtu siç 

ishte në të vërtetë, si një deklaratë lufte 

dhe mu për këtë shkak, në Beograd mbër-

ritën vetëtimthi protestat e ashpra e kër-

cënuese të Uashingtonit, Parisit, Londrës, 

Berlinit e Romës.

Një mistifi kim i tillë i Rezolutës 1244 

nga ana e Beogradit, i arriti gjithsesi dy 

rezultate: nga njëra anë krijoi një opi-

nion, sipas të cilit ky dokument nuk i lë 

kurrfarë hapësire Pavarësisë së Kosovës. 

I sigurt për një gjë të tillë, Ivo Viskoviç, 

profesor i Shkencave Politike në Univer-

sitetin e Beogradit, bënte edhe cinikun, 

duke “u ofruar” një zgjidhje legale “ith-

tarëve” të Pavarësisë së Kosovës, një zgji-

dhje si ajo që u gjet me rastin e konfl iktit 

mes dy Koreve, në vitet 1950: me atë rast, 

në pamundësi për të pasur një rezolutë të 

Këshillit të Sigurimit që të mundëson-

te ndërhyrjen ushtarake (vetoja ruse!), 

SHBA-ja dhe vendet perëndimore e ka-

luan rezolutën në fj alë jo në Këshillin e 

Sigurimit, por në Asamblenë e Përgjith-

shme. Gjë që sigurisht nuk mund të 

ndodhë me Kosovën, nga momenti që një 

rezolutë pasuese e asaj 1244, do të duhet 

të ndjekë të njëjtën rrugë, pra duhet të 

kalojë nga Këshilli i Sigurimit, nëse për 

një rezolutë të OKB-së bëhet fj alë.

Rezultati i dytë i arritur prej “priva-

tizimit” serb të Rezolutës 1244, ishte 

tkurrja dhe mosbesimi gjithnjë e më i 

madh i shqiptarëve ndaj saj. Edhe kur 

Beogradi u bëri thirrje, madje i kërcënoi 

serbët e Kosovës të bojkotonin zgjedhjet 

e 17 nëntorit 2007 (gjest me të cilin edhe 

vetë Rusia nuk guxoi të solidarizohej), 

edhe kur Beogradi i provokoi të gjithë, 

duke hapur ilegalisht një zyrë të tij në 

Mitrovicë, ishte UNMIK-u ai që protes-

toi ndaj këtyre akteve, duke i ballafaquar 

ato pikërisht me Rezolutën 1244. “Beo-

gradi, i cili, po të gjykosh nga deklaratat 

publike, po mundohet të tregohet aq i de-

dikuar pas Rezolutës 1244, le ta tregojë 

këtë me fakte e të mos pengojë zgjedhjet 

në Kosovë”, do të shprehej jo pa një dozë 

ironie të merituar, në 23 tetor, zëdhënësi i 

UNMIK-ut, Alexander Ivanko, ndërkohë 

që Joahim Ryker do ta stigmatizonte si 

“akt ilegal e shkelje fl agrante të Rezolutës 

1244” hapjen e zyrës së Beogradit në Mi-

trovicë.

Nga ana e tyre, autoritetet e Kosovës 

thjesht i injoruan implikimet e rënda në 

pikëpamje të së drejtës ndërkombëtare që 

veprime të tilla sillnin, duke dhunuar do-

kumentin e njohur e të pranuar nga të 

gjithë, edhe nga Rusia, mbi bazën e së 
cilit regullohet statusi aktual i Kosovës. 
Ato, edhe kur i bashkoheshin korit të ko-
munitetit ndërkombëtar në denoncimin e 
Beogradit për mosbashkëpunim me Gjy-
katën Ndërkombëtare të Hagës, fl isnin si 
për një gjë që u përkiste të gjithëve, jo si 
për një gjë që u përkiste, në radhë të parë, 
atyre, si për një obligim që lindte nga 
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Preambula dhe nga paragrafi  14 i Rezo-
lutës 1244 të Këshillit të Sigurimit për 
Kosovën!

Në fakt, Rezoluta 1244 nuk e kishte 
merituar këtë braktisje totale nga ana e 
shqiptarëve. Nëse ajo nuk ishte zgjidh-
ja, që ata me të drejtë kishin pritur pas 
vuajtjeve dhe sakrifi cave të luftës, Rezolu-
ta 1244 gjithsesi mbetej një dokument që 
u bë për shqiptarët e Kosovës, dhe aspak 
për serbët, e aq më pak për serbët e Beo-
gradit. Ajo siguronte kthimin e gati 1 
milion refugjatëve, sanksiononte largimin 
e ushtrisë e të policisë serbe, ngritjen e or-
ganeve të vetëqeverisjes në kushtet e një 
pranie civile e ushtarake ndërkombëtare.

Edhe pse nën presionin e Rusisë dhe 
në kushtet e ngutjes së koalicionit për t’i 
përfunduar sa më parë operacionet ush-
tarake kundër Serbisë, Rezoluta 1244 
u hartua për të rregulluar një status të 
përkohshëm të Kosovës, ajo nuk paragjy-
konte apo parathoshte statusin fi nal të 
saj. Përkohshmëria e saj përshkonte si një 
fi ll i kuq gjithë përmbajtjen e rezolutës, 
në paragrafet e saj vazhdimisht kujtohej 
se dispozitat e saj kanë vlerë për aq kohë 
sa do të gjendej zgjidhja përfundimtare e 
statusit të Kosovës (pending a fi nal settle-
ment).

Përkohshmëria e rezolutës në fj alë 

shprehej në mënyrën më të qartë në para-

grafi n 10, ku qeverisja e Kosovës deri në 
vendosjen e statusit përfundimtar, vulosej 
nga koncepti “i përkohshëm” me të gjitha 
format sinonimike të mundshme: interim 
administration, transitional administra-
tion, provisional democratic self-governing 
institutions. Për të arritur kështu në paragr. 
11, ku përvijoheshin konturet e statusit të 
paskëtajmë të Kosovës, në një formë që 

nuk linte vend për asnjë ekuivok. Pika e 

e këtij paragrafi , përcaktonte se “detyra 

kryesore e pranisë civile ndërkombëtare, 

UNMIK, është krijimi i kushteve për një 

proces politik që ka për qëllim të fundit të 

defi nojë statusin e ardhshëm të Kosovës, 

duke marrë për bazë Marrëveshjen e 

Rambujesë”. Dhe Marrëveshja e Ram-

bujesë, që këtu konsiderohet pjesë për-

bërëse e Rezolutës 1244, sanksiononte se:

Tre vjet pas hyrjes në fuqi të kësaj 

marrëveshjeje, duhet të organizohet 

një takim ndërkombëtar, i cili duhet 

të përcaktojë mekanizmin për një 

zgjidhje përfundimtare për Kosovën, 

mbi bazën e vullnetit të popullit, të 

mendimit të autoriteteve relevante, 

të përpjekjeve të secilës palë në fun-

ksion të zbatimit të kësaj marrëvesh-

jeje dhe të Aktit Final të Helsinkit.

Kjo klauzolë fi nale e Marrëveshjes së 

Rambujesë, që Rezoluta 1244 e adop-

tonte si pjesë inkluzive të saj, parashihte 

zgjidhjen e ngërçit që mbërthyu procesin 

e defi nimit të statusit të Kosovës, pas in-

sistimit të Rusisë për të bllokuar me veto 

miratimin e paketës Ahtisaari në Këshi-

llin e Sigurimit për pavarësinë e mbikëqy-

rur të Kosovës. Me sa duket, hartuesit e 

saj e kishin parashikuar me kohë edhe kë-

të lëvizje të Rusisë.

Rezoluta 1244, pra, parashikonte që 

vendimi për statusin fi nal të Kosovës 

të mos merrej në Këshillin e Sigurimit 

të Kombeve të Bashkuara, lehtësisht të 

bllokueshëm nga Rusia, por në një “takim 

ndërkombëtar”, ku do të jepnin mendi-

min e tyre “autoritetet relevante”, që do të 

thotë SHBA, NATO, BE, OKB, OSBE, 

pra të gjitha shtetet dhe organizmat, që 
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kanë qenë faktorë “relevantë” në menaxh-

imin e krizës e të luftës në Kosovë. Nuk do 

të mungonte në këtë tubim as Rusia, por 

kjo nuk do të mund të bllokonte me veto, 

si në Këshillin e Sigurimit, një vendim të 

një konference ndërkombëtare, ku do të 

funksiononte rregulli i shumicës. Edhe 

përmendja e Aktit Final të Helsinkit, si 

një kriter për t’u respektuar në momen-

tin e përcaktimit të statusit të Kosovës, 

ishte krejtësisht në favor të shqiptarëve. 

Në fakt, preambula e këtij dokumenti, të 

nënshkruar në 1 gusht 1975 edhe nga Ju-

gosllavia e asaj kohe, përcaktonte se:

Në bazë të parimit të barazisë në të 

drejta dhe të vetëvendosjes së popu-

jve, të gjithë popujt kanë të drejtë 

që, në liri të plotë, të vendosin kur të 

duan e si të duan, për statusin e tyre 

politik të brendshëm e të jashtëm, pa 

ndërhyrje të jashtme, dhe të ndjekin 

sipas vullnetit të tyre zhvillimin e tyre 

politik, ekonomik, social e kulturor. 

Shtetet nënshkruese të këtij Akti 

riafi rmojnë rëndësinë universale të 

respektimit e të ushtrimit efektiv të 

barazisë në të drejta dhe të parimit të 

vetëvendosjes së popujve për zhvilli-

min e marrëdhënieve miqësore mes 

tyre, si dhe midis gjithë shteteve. Ata 

nënvizojnë gjithashtu rëndësinë e 

eliminimit të çdo forme të dhunimit 

të këtij parimi.

E lamë për në fund më kryesoren, për-

caktimin nga ana e Rezolutës 1244 (Ma-

rrëveshjes së Rambujesë) të “vullnetit të 

popullit” si kriter kryesor për përcaktimin 

e statusit fi nal të Kosovës. Edhe një “hol-

lësi” e tillë i ka shpëtuar të gjithëve, por jo 

sigurisht një njohësi të mirë të Kosovës, 

ish-Sekretarit të Shtetit për Mbrojtjen 

i SHBA-së, Frank Carlucci, i cili, që në 

2005, paralajmëronte se kishte ardhur ko-

ha që “procesi i përcaktimit të statusit të 

Kosovës të mbyllej përfundimisht, mu-

ndësisht aty nga mesi i vitit 2006, me 

organizimin e një referendumi popullor 

brenda Kosovës dhe më tej të një konfe-

rencë ndërkombëtare”12.

Në këtë frymë, edhe vonesat në për-

caktimin e statusit (sipas Rezolutës 1244, 

ky duhej të ishte përcaktuar qysh në 

2002!), edhe “aperturat” ndaj Serbisë të 

ndonjë administratori të UNMIK-ut, si 

ato të z. Haekkerup që përmendëm, apo 

edhe vetë idetë ekstravagante të z. Isch-

inger mbi ndarje të Kosovës, apo mbi sta-

tuse të tipit “neutral” apo “të ngrirë”, do 

të mund të denoncoheshin me forcë si 

shkelje fl agrante të Rezolutës 1244. Por 

kush do të mund ta bënte një gjë të tillë? 

Prishtina thjesht nuk e njohu Rezolutën 

1244, kurse Tirana në këtë çështje zgjo-

dhi të luante rolin komod të faktorit-jo-

faktor.

12 New York Times, February 22, 2005.
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Në korrik të vitit 2010, Gjykata Ndërkombëtare 

e Drejtësisë legjitimoi juridikisht dhe përfundimisht 

Pavarësinë e Kosovës. Në atë kohë, por edhe më pa-

rë, shumë analistë, përfshirë edhe media të tilla si 

CNN, u shprehën se me njohjen ndërkombëtare të 

Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur ishte hapur 

“Kutia e Pandorës”. Ky shqetësim, në fakt, nuk 

ishte i ri. Ai ka shoqëruar çdo episod dramatik të 

shpërbërjes së ish-Jugosllavisë, qysh nga shkëputja 

e Sllovenisë dhe e Kroacisë (qershor 1991), pavarë-

sia e Maqedonisë (shtator i po atij viti) dhe ajo e 

Bosnje-Hercegovinës (mars 1992), ngjarje këto, të 

cilat shënuan fundin e Federatës Jugosllave.

Kur në maj të vitit 2006, Mali i Zi, me referen-

dum, zgjodhi të ishte një shtet i pavarur prej asaj 

çfarë kishte mbetur prej Jugosllavisë së dikurshme, 

u fol dhe u shkrua shumë për precedentin që do të 

krijonte kjo ngjarje në ato territore të Europës që 

historikisht kanë kërkuar të ndahen nga shtetet në të 

cilat bëjnë pjesë. Shumë vëzhgues në atë kohë men-

donin se, nëse Mali i Zi do të shkëputej nga Serbia 

dhe do të njihej ndërkombëtarisht si shtet i pavarur, 

kjo do të kishte pasoja të ngjashme jo vetëm në 

Ballkan, por në mbarë Europën dhe kudo në botë. 

Kishte ndër ata, që besonin se shembulli i Malit të 

Zi dhe vullneti i BE-së dhe i OKB-së për të respe-

ktuar verdiktin e popullit malazez do të zgjonin dhe 

FATOS TARIFA, anëtar themelues 
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provokonin kërkesat dhe lëvizjet separat-

iste baske dhe katalane në Spanjë, ato të 

grupeve separatiste gjermanishtfolëse në 

rajonin e Tirolit në Italinë e Veriut (të 

cilët kërkojnë shkëputje prej Italisë dhe 

aneksimin e territoreve të tyre Austrisë), 

madje edhe të qipriotëve turkë, të cilët je-

tojnë për dekada me radhë të ndarë nga 

pjesa jugore e ishullit. Shqetësimi kryesor 

ishte se si do të reagonin ndaj kërkesave 

dhe lëvizjeve separatiste qeveritë e atyre 

vendeve, të cilat prej kohësh përpiqen të 

ruajnë integritetin e territoreve të tyre, të 

populluara nga shoqëri multietnike.

Mëdyshjet dhe shqetësimet e krijuara 

nga “precedenti” i Malit të Zi nuk u ma-

terializuan. Vota e popullit malazez për të 

restauruar shtetin e tij të pavarur, bëri që 

shumë vende, përfshirë SHBA-në, ven-

det e BE-së, Rusinë, Kinën etj., ta njihnin 

menjëherë pavarësinë e Malit të Zi dhe ta 

mirëprisnin republikën më të re të Adria-

tikut në familjen e kombeve sovrane.

Provinca e fundit

Në vitin 2006, shumë vëzhgues dhe ana-

listë të huaj besonin se impaktin më të 

madh pavarësia e Malit të Zi do ta ki-

shte në popullsinë shqiptare të Kosovës. 

Pjesërisht ata mund të kenë pasur të dre-

jtë, por pavarësia e Kosovës nuk ishte rezul-

tat i pavarësisë së Malit të Zi. Udhëheqësit 

shqiptarë të Kosovës prej kohësh e kanë 

parë pavarësinë e Malit të Zi si një inkur-

ajim për njohjen ndërkombëtare të vendit 

të tyre si shtet i pavarur, një kauzë kjo, në 

emër të së cilës shqiptarët e Kosovës kanë 

duruar vuajtje të mëdha dhe kanë der-

dhur shumë gjak.

E vërteta është se nuk ka një korrela-

cion të drejtpërdrejtë midis pavarësisë së 

Malit të Zi, në vitin 2006, dhe shpalljes 

së Pavarësisë së Kosovës, më 17 shkurt 

2008. Statusi përfundimtar i Kosovës, si 

një shtet i pavarur dhe sovran, nuk do të 

mund të komprometohej nëse rezultati i 

referendumit për pavarësinë e Malit të Zi 

do të kishte qenë i ndryshëm.1

Pavarësia e Kosovës u arrit përmes 

një racionaleje dhe konteksti institucio-

nal krejt të ndryshme nga ato që shpunë 

në pavarësinë e Malit të Zi. Po kështu, 

kërkesat e shqiptarëve të Kosovës për pa-

varësi kanë qenë tërësisht të legjitimuara, 

edhe përpara se Mali i Zi të votonte për 

pavarësinë e tij. Ky realitet u kuptua mirë 

dhe u mbështet nga një pjesë e konsi-

derueshme e komunitetit ndërkombëtar, 

në radhë të parë nga SHBA-ja dhe nga 

disa prej vendeve më të rëndësishme të 

BE-së, si Anglia, Gjermania, Franca, Ita-

lia, Hollanda etj. E vërteta ka qenë dhe 

është fare e thjeshtë. Përballë dëshmive 

për krimet dhe represionin e paparë të 

serbëve në Kosovë, si edhe për shkak të 

shkëputjes së plotë nga varësia politike, 

ekonomike dhe territoriale e Serbisë pas 

vitit 1999, Kosova dhe populli i saj nuk 

mund të detyroheshin më kurrë dhe nga 

askush të jetonin përsëri nën thundrën e 

Serbisë. Për këtë arsye, çdo përpjekje (nga 

Beogradi apo të tjerë) për të ruajtur qoftë 

edhe formën më “të butë” të sovranitetit 

serb në Kosovë do të ishte sa provokative, 

aq edhe e kotë. Pavarësia e Kosovës, e argu-

mentuar nga Gjykata e Hagës si tërësisht 

1 Fatos Tarifa & Peter Lucas, “Th e End of Bal-
kan History”, Policy Review (2007), No. 141, p. 
61.
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legjitime në bazë të së drejtës ndërkom-

bëtare, shënoi, nëse shprehemi me fj alët 

e studiuesit amerikan Charles Kupchan, 

një “shkallë fi naliteti” në rikompozimin 

dhe arkitekturën e re të Ballkanit.2

Humbja e tretë e Serbisë,
ose fitorja e tretë e Kosovës

Serbia e humbi për herë të parë (dhe ndo-

shta përfundimisht) Kosovën më 1999, 

kur SHBA-ja dhe forcat e NATO-s i 

përzunë ushtritë e Beogradit nga Kosova 

dhe kjo e fundit u shkëput nga orbita e 

Serbisë. Serbia e humbi për herë të dytë 

Kosovën në vitin 2008, kur vullneti i po-

pullit kosovar për t’u organizuar si shtet 

i pavarur u bë, përgjithësisht, realitet dhe 

u respektua nga një pjesë e madhe e ko-

munitetit ndërkombëtar. Në verë të vitit 

2010, Serbia e humbi Kosovën për të 

tretën (dhe të vërtetën) herë, pra përfun-

dimisht.

A do të thotë kjo se drejtuesit e Beo-

gradit e kanë pranuar, ose do ta prano-

jnë përfundimisht këtë disfatë politike 

dhe historike apo, përkundrazi, ata do të 

vazhdojnë të bëjnë çdo përpjekje dhe të 

luajnë çdo kartë që mund t’u ketë mbe-

tur për ta penguar njohjen e mëtejshme 

ndërkombëtare të Kosovës?

Mundësia më e madhe është që Beo-

gradi, përmes diplomacisë së tij tepër ak-

tive dhe të aftë, të shfrytëzojë edhe më tej 

lidhjet e tij tradicionale me Rusinë dhe 

me vende të tjera, sidomos me vendet 

2 Charles A. Kupchan, “Independence for Ko-
sovo”, Foreign Aff airs (2005) Vol. 84, No. 6, ff . 
14-20.

anëtare të “Lëvizjes së Paangazhuar”, në 

të cilat Serbia vazhdon të ketë infl uencë.

Së bashku, “vendet e paangazhuara” 

përbëjnë më shumë se 2/3 e vendeve 

anëtare të OKB-së. Në bazë të Kartës së 

OKB-së, Kosova do të jetë vendi i 194-

ët i kësaj organizate, nëse asnjë nga të 5 

shtetet anëtare të përhershme në Këshi-

llin e Sigurimit të OKB-së nuk do të 

votojnë kundër; nëse 9 nga të 15 vendet 

anëtare të Këshillit të Sigurimit votojnë 

pro dhe nëse dy të tretat e vendeve anëtare 

të OKB-së (Asambleja e Përgjithshme), 

pra 128 shtete, votojnë pro.

Verdikti i Gjykatës Ndërkombëtare 

të Drejtësisë ishte një sinjal që pritej nga 

qeveritë e shumë vendeve të botës. Ai u 

pasua dhe do të vazhdojë të pasohet, pa 

dyshim, nga njohja e shtetit të Kosovës 

prej qeverive të mjaft vendeve të tjera. 

Edhe nëse ky proces merr kohë (dhe këtu 

pikërisht ka të ngjarë që diplomacia serbe 

të ketë sukses), ai është i pakthyeshëm.

Ç’mbetet të bëjë Serbia?

Dikur Serbia ishte jo vetëm qendra gjeogra-

fi ke dhe politike e Ballkanit, por edhe arsyeja 

metafi zike e tragjedisë së popujve të këtij ra-

joni.3 Serbia e sotme është një tjetër Serbi. 

Ideja mbi “Serbinë e Madhe” dhe politi-

kat që i shërbenin asaj tashmë janë bërë 

përfundimisht pjesë e analeve të historisë.

Për Serbinë sot ka vetëm një alternativë 

realiste: të pranojë situatën e re gjeopolitike 

në Ballkan dhe të krijojë një vend të ri për 

3 Fatos Tarifa, Th e Balkans: A Mission neither 
Accomplished nor Impossible (Th e Hague: Smiet, 
2002), f. 20.
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popullin e saj në këtë rajon të transformuar. 

Është në interes të vetë Serbisë që të pranojë se 

Kosova është përfundimisht e humbur për të. 

Me negociatat që kanë nisur dhe vijojnë 

mes Prishtinës dhe Beogradit, nën patro-

nazhin e BE-së, ky koncept madje është 

pranuar. Ai nuk është i huaj për shumë 

politikanë të moderuar dhe qytetarë të 

zakonshëm serbë, për të cilët, shpallja e 

Pavarësisë së Kosovës ishte e pashmang-

shme dhe se Beogradi duhet të mësohet 

të jetojë me këtë realitet.

Sado politikisht e vështirë të jetë kjo 

perspektivë për Beogradin, unë besoj se, 

herët a vonë, udhëheqësit serbë do të 

kuptojnë se ata nuk duhet të vazhdojnë 

ta mbajnë të ardhmen e Serbisë peng të 

fantazmave mesjetare apo të një të kalu-

are të imagjinuar, duke pretenduar se 

Kosova është “Jerusalemi i Serbisë”.4 Në 

vend që të vazhdojnë të përdorin një reto-

rikë nacionaliste ekstreme dhe demagogji, 

të cilat e izolojnë apo e mbajnë Serbinë 

larg Europës së Bashkuar, udhëheqësit e 

sotëm të Beogradit lipset të fokusohen në 

ato çështje që e afrojnë atë me Bashkimin 

Europian dhe e integrojnë në të.

Ç’mund të bëjnë Rusia dhe Kina?

Beteja diplomatike për të fi tuar njohjen e 

shtetit të Kosovës nga shumica e vendeve 

anëtare të OKB-së është shumë e rëndë-

sishme dhe unë besoj se, pa kaluar shumë 

kohë, Kosova do të marrë votat që i duhen 

për të pasur vendin e saj në Asamblenë e 

Përgjithshme të OKB-së.

4 Fatos Tarifa & Peter Lucas, “Th e End of Bal-
kan History”, f. 63.

Por cili është, ose mund të jetë qën-
drimi i shteteve anëtare të përhershme të 
Këshillit të Sigurimit të kësaj organizate? 
Tre prej tyre (Shtetet e Bashkuara, Anglia 
dhe Franca) e kanë njohur pavarësinë e 
Kosovës qysh të nesërmen e shpalljes së 
saj; Kina nuk e ka njohur, ndërsa Rusia 
e ka kundërshtuar dhe vazhdon ta kun-
dërshtojë atë. Ç’mund të thuhet për qën-
drimet që mund të mbajnë, këtej e tutje, 
Pekini dhe Moska ndaj anëtarësimit të 
Kosovës në OKB, nëse dy të tretat e ve-
ndeve anëtare të kësaj organizate do ta 
njohin shtetin kosovar? Parashikimet mbi 
sjelljen e tyre janë të vështira, por unë 
mendoj se ajo që ka më shumë të ngjarë 
është kjo:

Gjatë 20 viteve të fundit, Pekini i ka 
ndjekur me shumë vëmendje zhvillimet 
në Ballkan, sidomos luftërat e përgjak-
shme dhe shpërbërjen dramatike të Jugo-
sllavisë. Udhëheqësit kinezë janë, natyr-
isht, të preokupuar se njohja prej tyre e 
pavarësisë së Kosovës mund të krijojë një 
precedent për të ardhmen e Tajvanit apo 
të Xinjangut, të rajoneve të largëta veri-
perëndimore të saj të banuara nga ujgurët 
turkë, ose të provincave të tjera me ten-
denca separatiste.

Sidoqoftë, për shkak se Kina nuk ka 
interesa të veçanta në Kosovë, Pekini, i 
cili vazhdon t’i përmbahet politikës së 
“buzëqeshjeve në shumë drejtime”, do të 
tregohet fl eksibël dhe do të pranojë çfarë-
do zgjidhjeje që do të arrihet nga anëtarët 
e tjerë të përhershëm të Këshillit të Sig-
urimit. Në fund të fundit, Kosova nuk 
përbën një shqetësim global, i cili të meri-
tonte vëmendjen serioze të Kinës si një fuqi 

globale.5 Si edhe në raste të tjera, Pekini 

5 Ibid.
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nuk do të angazhohet në një rol aktiv në 
çështjen e Kosovës, pasi ai nuk dëshiron 
të dëmtojë sadopak marrëdhëniet shumë 
më të rëndësishme me SHBA-në për një 
çështje që nuk është esenciale dhe drejt-
përsëdrejti e lidhur me axhendën e tij azi-
atike.

Për sa i përket Moskës, unë mendoj se 
ajo nuk trembet realisht nga precedenti 
që mund të krijojë Pavarësia e Kosovës 
për shkëputjen nga harta e sotme e Rusisë 
e Çeçenisë dhe e republikave të tjera mys-
limane të Kaukazit Verior. Fati i këtyre 
territoreve nuk ka të bëjë aspak me fatin 
e Kosovës dhe rusët e dinë fare mirë këtë. 
Unë besoj se, në fund të fundit, Rusia do 
të adoptojë një qëndrim realist bismark-
ian për të mos hyrë në konfl ikt të hapur 
me fuqitë e tjera të mëdha thjesht për 
shkak të Kosovës. Nga ana tjetër, është 
gjithashtu e mundur që Rusia ta konside-
rojë pavarësinë e Kosovës si një “model”, 
apo “precedent” për të zgjidhur situatat 
konfl iktuale në Gjeorgji dhe, sidomos, në 
Moldavi, vende këto për të cilat Perën-
dimi është i interesuar të ruhet uniteti 
territorial dhe në të cilat Moska përkrah 
hapur enklavat separatiste.6

Kosova nuk përbën precedent

Argumenti se Pavarësia e Kosovës mund 
të inkurajojë aspiratat dhe kërkesat e gru-
peve të tjera separatiste në Europë apo në 
rajone të tjera nuk është krejt i pabazuar. 
Sidoqoftë, shqetësimi se një Kosovë e pa-
varur do të nxisë dhunën dhe do të de-

stabilizojë Ballkanin, ose territore të tjera 

në skaje të ndryshme të globit, duke çuar, 

6 Ibid.

siç shprehet Tim Porter, në një “ballkan-

izim potencial të krejt botës”, është tejet i 

ekzagjeruar.7 Përvoja e viteve të fundit në 

Ballkan tregon se, përkundrazi, krijimi i 

shtetit të pavarur të Kosovës e ka stabilizuar 

më tej këtë rajon.

Kosova është një rast unik. Ai dallon 

shumë nga rasti i baskëve dhe i katalanëve 

në Spanjë, nga Qiproja turke, nga Çeçe-

nia, Nagorno-Karabaku, Tibeti, Xinjangu 

apo Mongolia e brendshme. Ashtu si-

kurse është jo realiste dhe e gabuar të ap-

likojmë koncepte ngushtësisht sempliste 

në kontekste të ndryshme kombëtare dhe 

rajonale, po ashtu është jorealiste dhe e 

gabuar të përgjithësojmë mbi situata të 

ndryshme që ekzistojnë në kontekste të 

ndryshme gjeopolitike. Siç vinte në dukje 

sociologu dhe politologu i shquar ameri-

kan, Seymour Martin Lipset, statistika 

të mbështetura në mijëra individë nuk 

mund t’i shërbejnë një mjeku për të ven-

dosur se ç’duhet bërë me një rast konkret.8

Zgjidhjet që mund të jenë të për-

shtatshme për një vend të veçantë, fj ala 

vjen për Kosovën ose për Tajvanin, mund 

të mos jenë të përshtatshme për vende, ose 

për rajone të tjera, fj ala vjen për Junianin 

apo Papuan Perëndimore. Rrjedhimisht, 

nëse përdorim një shprehje të Zbigniew 

Brzezinski-t, “kushtet kulturore dhe rre-

thanat specifi ke”9 të çdo vendi duhen 

marrë në konsideratë shumë më tepër se 

ç’bëjnë zakonisht politikëbërësit dhe bu-

7 Tim Porter, “Confl ict Conundrums”, Th e Na-
tional Interest (2006), No. 83.
8 Seymour Martin Lipset, “Th e Social Requi-
sites of Democracy Revisited”, American Socio-
logical Review (1994), Vol. 59, No. 1, f. 17.
9 Zbigniew Brzezisnki, “Th e Great Transforma-
tion”, Th e National Interest (1993), No. 33, f. 13.
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rokratët, të cilët aplikojnë përgjithësime 
në mënyrë dogmatike. As rasti i Malit të 
Zi, as rasti i Kosovës, nuk mund të shër-
bejnë për të shpjeguar, ose për t’u dhënë 
zgjidhje situatave të veçanta në rajone 
të largëta të globit, të kompozuara krejt 
ndryshe nga pikëpamja etnike dhe me 
karakteristika krejt specifi ke.

Fundi i Historisë Ballkanike

Popujt e Ballkanit gjenden sot në një udhë-
kryq nga më të rëndësishmit në historinë e 
tyre. Ky mund të jetë, ndoshta, kapitulli “i 
fundit” i historisë së tyre ballkanike,10 i cili, 
nëse përdorim fj alët e kancelarit Bismarck, 
deri vonë mund të përshkruhej si historia 
e atyre “vendeve për të cilat askush s’ka 
dëgjuar kurrë ndonjë gjë” dhe për të cilat 
“nuk ia vlen të sakrifi kosh as edhe eshtrat e 
një ushtari të vetëm”.

Sot, ky gadishull juglindor i kontinen-
tit tonë po bëhet pjesë e tij. Kosova ishte 
ndoshta provinca e fundit, ose ura e fundit 
që lidhte Ballkanin e Vjetër me Europën e 
Re, apo kapitulli që mbylli një histori mi-
jëravjeçare të përgjakshme, për të hapur një 
epokë që vendet e Ballkanit nuk e kanë njohur 
kurrë. Për popujt e Ballkanit, veçanërisht 
për serbët, kjo është një kohë kur ata, më 
në fund, duhet të kuptojnë se rruga drejt 
prosperitetit të tyre nuk është ringjallja e 

10 Fatos Tarifa & Peter Lucas, “Th e End of Bal-
kan History”, f. 68.

armiqësive të vjetra apo përdorimi i forcës 

për të larë hesapet me të kaluarën, por kri-

jimi i atyre kushteve politike, ekonomike 

dhe sociale që çojnë në zgjidhje paqësore 

të konfl ikteve, në forcimin e paqes e të 

bashkëpunimit në rajon dhe në krijimin e 

shoqërive të hapura demokratike.

Në këtë kontekst, Charles Kupchan 

me të drejtë ka vënë në dukje se:

Pavarësia e Kosovës është shpresa më 

e mirë për t’i dhënë fund një herë e 

përgjithmonë një prej armiqësive më 

të mëdha në Ballkan, duke mposhtur 

mbeturinat e nacionalizmit ekstrem 

serb dhe duke hedhur themelet e një 

politike ballkanike, e cila të fokusohet 

në oportunitetet e së ardhmes dhe jo 

në problemet e së kaluarës.11

Barra historike e së kaluarës nuk është 

më e rëndë se shpresat e së ardhmes. Po 

kështu, sfi dat me të cilat ndeshen popujt e 

Ballkanit sot nuk janë pengesa, por opor-

tunitete. Për popujt e rajonit tonë, koha 

e sotme përbën një nga ato mundësi të 

rralla, të cilat Hegeli i quante “momente 

unike” të historisë. Dhe e veçanta më 

e madhe e këtij momenti për popujt e 

Ballkanit është se ky mund të jetë fundi i 

luftërave gjakderdhëse, i fantazmave dhe i 

historisë së tyre armiqësore.

11 Charles Kupchan, “Independence for Koso-
vo”.



33Academe (2014) 3, 1: 33-49.

Ksenofon
Krisafi

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e miratuar 

nga Kuvendi i saj më 8 prill të vitit 2008 dhe që, 

sipas nenit 162 të saj, ka hyrë në fuqi më 15 qer-

shor 2008, përshkohet nga një frymë bashkëkohore 

dhe nga konceptet e shtetit të së drejtës. Në nenin 

7 janë sanksionuar disa nga vlerat kryesore mbi të 

cilat mbështetet jeta dhe organizimi juridiko-in-

stitucional shtetëror. Duke e ngritur gjithçka mbi 

themele të qëndrueshme dhe juridikisht të garan-

tuara, ajo stipulon se "rendi kushtetues i Republikës 

së Kosovës bazohet në parimet e lirisë, paqes, de-

mokracisë, barazisë, respektimit të të drejtave dhe 

lirive të njeriut dhe sundimit të ligjit, mosdiskri-

minimit, të drejtës së pronës, mbrojtjes së mjedisit, 

drejtësisë sociale, pluralizmit, ndarjes së pushtetit 

shtetëror dhe ekonomisë së tregut".

Në përmbajtjen e saj dallohet kujdesi që jo ve-

tëm fryma e përgjithshme, por edhe përmbajtja të 

jenë në përshtatje me parimet dhe normat ndërkom-

bëtare përgjithësisht të pranuara, që parashikohet 

shprehimisht në nenin 16, ku thuhet se “Republika 

e Kosovës respekton të drejtën ndërkombëtare“. Në-

përmjet këtij përcaktimi, Kosova shpall dhe merr 

përsipër angazhimin e një shteti që është i vendosur 

t’i bashkohet komunitetit ndërkombëtar, duke qenë 

i gatshëm të përballojë përgjegjësitë që rrjedhin nga 

bashkëjetesa normale dhe marrëdhëniet konkrete 
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E drejta 
ndërkombëtare 

dhe e drejta 
vendore

në Kushtetutën
e Republikës

së Kosovës

me subjektet e tjera ndërkombëtare. Nga 
ana tjetër, së bashku me një numër dis-
pozitash të tjera, ai përcakton hapjen e 
Kosovës ndaj vlerave demokratike uni-
versale. Nëpërmjet tyre rregullohen juri-
dikisht çështje të karakterit përfaqësues, 
si dhe aspirata për progres dhe integrim 
në bashkësinë euroatlantike. 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 
duke ecur nën shembullin pozitiv të kush-
tetutave të shteteve të tjera, ka rregulluar 
në formën e duhur, mjaft të avancuara dhe 
të guximshme, raportet midis të drejtës 
ndërkombëtare dhe të drejtës së brend-
shme. Kjo është një çështje e mprehtë dhe 
e rëndësishme, nga rregullimi i së cilës 
varet fi zionomia, shkalla e respektimit të 
standardeve bashkëkohore, dëshira, vend-
osmëria dhe gatishmëria për t’u përfshirë 
në proceset integruese rajonale e globale. 
Prej saj kushtëzohen mënyrat e trajtimit 
parimor, si dhe procedurat përmes të cilave 
sigurohet pajtueshmëria dhe harmonia 
ndërmjet normave të rendit normativ të 
brendshëm dhe rendit juridiko-ndërkom-
bëtar, mënyra e integrimit të normave 
ndërkombëtare në të drejtën e brendshme.

Kushtetuta e Kosovës ka parashikuar 
drejt dhe, po të mbahen parasysh rretha-
nat specifi ke në të cilat lindi dhe u konsti-
tuua shteti i Kosovës, ka zgjidhur në for-
mën më optimale vendin që zënë normat 
e së drejtës ndërkombëtare në kuadrin e 
hierarkisë së normave të legjislacionit të 
saj të brendshëm. Në trajtimin e kësaj 
çështjeje me rëndësi të jashtëzakonshme, 
duket se ajo është orientuar nga dy mo-
delet kryesore të përshkruara në dok-
trinën e së drejtës ndërkombëtare, nga 
teoritë dualiste, që njihen ndryshe edhe si 

teoritë pluraliste dhe nga teoritë moniste.

Përpara se të shihet se si dhe në ç’formë 

shfaqen ato në Kushtetutën e Kosovës, për 

të kuptuar më lehtë thelbin dhe rëndësinë 

e problemit, do të hidhet një vështrim i 

shpejtë mbi doktrinat juridike që trajto-

jnë raportin ndërmjet së drejtës ndërkom-

bëtare dhe të drejtës së brendshme të shte-

tit.

Debati teorik për raportin 
ndërmjet të drejtës ndërkombëtare 
dhe të drejtës së brendshme

Kjo temë, mjaft e studiuar në doktrinën e së 

drejtës ndërkombëtare, ka marrë shpesh-

herë format e një ballafaqimi teorik midis 

përkrahësve të doktrinave të lartpërmen-

dura. Autorët e tyre pranojnë se, në parim, 

probleme të zakonshme të diskutueshme 

që shtrohen për zgjidhje, mund të zgjid-

hen njëkohësisht në mënyra të ndryshme 

si nga e drejta ndërkombëtare, ashtu edhe 

nga e drejta e brendshme e shteteve. Vet-

vetiu kërkohet të dihet se cila do të jetë 

zgjidhja më e përshtatshme dhe juridi-

kisht më e pranueshme, ajo që rrjedh nga 

zbatimi i normave të së drejtës ndërkom-

bëtare, apo tjetra që buron nga normat e 

së drejtës së brendshme. 

Teoria dualiste niset nga premisa se 

dallimi që vërehet ndërmjet të drejtës 

ndërkombëtare dhe të drejtës së brend-

shme, është thelbësor dhe ka të bëjë me 

faktin se rendi juridik i brendshëm dhe ai 

ndërkombëtar kanë hapësira veprimi dhe 

fusha rregullimi të ndryshme.1 E drejta 

ndërkombëtare shfaqet si një tërësi nor-

1 Autorët më në zë të teorisë dualiste konsi-
derohen Heinrich Triepel (1868 – 1946), Volker-
recht und Landersrecht (1899); Dionisio Anzilotti 
(1867 – 1950), Corso di diritto internazionale. Vol. 
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mash dhe parimesh që zbatohen në ma-

rrëdhëniet ndërmjet shteteve sovrane, 

kurse e drejta e brendshme, si rregull, ka 

fuqi zbatimi në territorin që shtrihet bren-

da kufi jve të një shteti, duke synuar që të 

rregullojë marrëdhëniet ndërmjet shtetas-

ve ose personave që jetojnë në territorin e 

tij me njëri-tjetrin, me organet e ndryshme 

të shtetit, si dhe me entet e tjera publike 

ose private.

Nga kjo pikëpamje, asnjëri prej kë-

tyre dy sistemeve normative nuk ka fuqi 

të krijojë apo të ndryshojë normat e tje-

trit. Kur e drejta e brendshme e një shteti 

parashikon që brenda juridiksionit të 

saj të zbatohet tërësisht ose pjesërisht e 

drejta ndërkombëtare, ky është thjesht 

një ushtrim i autoritetit të së drejtës së 

brendshme, që shfaqet në përshtatjen apo 

transformimin e normave të së drejtës 

ndërkombëtare. Në rastin kur normat e 

së drejtës së brendshme parashikojnë një 

zgjidhje që nuk përkon me atë që parashi-

kohet nga e drejta ndërkombëtare, sipas 

autorëve të teorisë dualiste, konfl ikti, do 

të zgjidhet përgjithësisht duke iu referuar 

normave të drejtës së brendshme.2

Teoria moniste mbështetet mbi dok-

trinën e unitetit të rendit juridik të brend-

shëm dhe atij ndërkombëtar. Ajo shfaqet 

me dy zgjidhje të ndryshme. E para është 

njohja e përparësisë të së drejtës ndërkom-

bëtare mbi të drejtën e brendshme, e 

quajtur sistemi ndërkombëtarist. E dyta 

është njohja e përparësisë të së drejtës së 

brendshme ndaj të drejtës ndërkombëta-

I: Introduzione e teorie generali: Publisher Ath-
enaeum, 1923, Lassa Francis Lawrence Oppen-
heim, - International law, Longman, 1992, etj.
2 Ian Brownlie, Principles of Public International 
Law (Oxford University Press, 8 edition, 2013).

re, e quajtur sistemi kushtetues ose kom-

bëtarist.

Një ndër përfaqësuesit më tipikë të al-

ternativës së parë, teorisë së përparësisë të 

së drejtës ndërkombëtare, është britaniku 

Hersh Lauterpacht3, sipas të cilit e drejta 

ndërkombëtare, që ka individin në epiqe-

ndër të subjekteve të saj, ka epërsi përkun-

drejt të drejtës së brendshme. Sipas saj, e 

drejta ndërkombëtare, sikurse edhe e dre-

jta e brendshme, kanë si objekt trajtimi 

sjelljen dhe mirëqenien e individëve. Në 

këtë vështrim e drejta ndërkombëtare shi-

het si moderatori më i mirë i mundshëm 

i problemeve të njerëzve dhe si një kusht 

logjik për ekzistencën e ligjshme të shteteve 

dhe, rrjedhimisht, edhe të sistemeve të së 

drejtës së brendshme në kuadrin e sferës së 

kompetencave juridike të shteteve.4

Sipas mendimit të juristit të shquar 

austriak Hans Kelsen,5 i cili e përfyty-

ronte sistemin juridik në tërësi në formën 

e një piramide normative, monizmi është 

shkencërisht i mbështetur, nëse e drejta 

3 H. Lauterpacht, International Law and Human 
Rights (1950). Shih gjithashtu pikëpamjet e G. 
Scelle, Precis de droit des gens (1934). 
4 Oppenheim thotë se “…vetëm duke iu referu-
ar një norme ligjore më të lartë, përpara të cilës 
janë të gjithë të barabartë, mund të koncepto-
het barazia dhe pavarësia e një numri shtetesh 
sovrane. Pa këtë rend ligjor epror, shkenca e 
të drejtës do të përballej me një spektakël të 
nja gjashtëdhjetë shteteve sovrane, secili duke 
kërkuar të ishte autoriteti absolutisht më i lartë 
dhe i padiskutueshëm” (cituar në Ian Brownlie, 
Principles of Public International Law, Oxford 
University Press; 8 edition, 2013).
5 Hans Kelsen, - General Th eory of Law and the 
State (1945), 363-80; si dhe Les rapports de sys-
tème entre le droit interne et le droit international 
public, në Recueil des cours de l ’Académie de droit 
international de La Haye,TOME 14 (1926), p. 
227-332.
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ndërkombëtare dhe e drejta e brendshme 

konsiderohen pjesë e të njëjtit sistem të nor-

mave, që e marrin vlefshmërinë dhe përm-

bajtjen e tyre me një operacion intelektual 

të nisur nga një normë themelore.6 “Për sa 

kohë që normat themelore të rendeve ju-

ridike kombëtare janë të përcaktuara nga 

një normë e së drejtës ndërkombëtare, ato 

janë norma themelore vetëm në kuptimin 

relativ. Është norma themelore e rendit ju-

ridik ndërkombëtar ajo që përbën arsyen 

e fundit të vlefshmërisë edhe për rendet 

juridike kombëtare”.7

Krahas doktrinave dualiste dhe atyre 

moniste qëndrojnë edhe një grup tjetër 

teorish, të quajtura teoritë e bashkëren-

dimit. Raportin ndërmjet së drejtës ndër-

kombëtare dhe të drejtës së brendshme 

ato e shohin më tepër si një lidhje ndër-

varësie, sesa si një marrëdhënie “hierar-

kie”. Sër Gerald Fitzmaurice,8 ndryshe 

nga monistët dhe dualistët, mendon se 

6 Ian Brownlie, - Principles of Public International 
Law, Oxford University Press; 8 edition, 2013.
7 Hans Kelsen,- General Th eory, ff . 367-8; 
Principles of International Law (1927), f. 415. 
Autor tjetër mjaft i përmendur i teorisë së 
përparësisë të së drejtës ndërkombëtare është 
edhe amerikani Philip Caryl Jessup (1897-
1986), profesor i universiteteve të Jellit (Yale 
University) dhe të Columbias. Ndër veprat 
e tij në të cilat gjenden trajtime interesante 
të kësaj çështjeje janë veçanërisht  A Modern 
Law of Nations (Macmillan Co., 1948), Tran-
snational Law (Yale University Press, 1956), 
Th e Birth of Nations (Columbia University 
Press, 1974, etj.
8 Sër Gerald Fitzmaurice,- Recueil des cours de 
l ’Académie de droit international de La Haye, 92, 
Hagë (1957, II), 68-94. Fitzmaurice përmendet 
veçanërisht për kritikën ndaj doktrinës moniste 
mbi rolin e shtetit. Sipas tij shteti nuk mund 
të vlerësohet vetëm si një bashkim individësh. 
Ai thotë se  “koncepti i shtetit ose i kombit si 

e drejta ndërkombëtare dhe e drejta e 

brendshme nuk kanë një fushë veprimi 

të përbashkët. Ai, sikurse edhe autorë të 

tjerë përkrahës të kësaj shkolle, mendo-

jnë se ato veprojnë në fusha të ndryshme, 

ku secila prej tyre shfaq epërsinë e vet. 

Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia 

që të ketë edhe konfl ikte detyrimesh, që 

mund të shprehen në paaftësinë e shtetit 

në planin e brendshëm për të vepruar në 

mënyrën e kërkuar nga e drejta ndërkom-

bëtare.9 Interesant është mendimi i shpre-

hur nga Charles Rousseau,10 i cili pohon 

përparësinë e së drejtës ndërkombëtare 

në fushën e vet, duke e kakrakterizuar 

atë si një të drejtë bashkërendimi, që nuk 

parashikon abrogimin automatik të nor-

mave të së drejtës së brendshme që vijnë 

në kundërshtim me detyrimet në planin 

ndërkombëtar.

Qëndrimi ndaj kësaj çështjeje ka qenë 

objekt edhe i teorive sociologjike dhe i 

atyre realiste. Një nga autorët më të spi-

katur të teorisë sociologjike, amerikani 

Hans Morgentau, në librin e vet Politika 

ndërmjet kombeve, lufta për pushtet,11 duke 

iu referuar realiteteve ndërkombëtare dhe 

vështirësive të veprimit të normave të së 

drejtës ndërkombëtare, shprehej se “e dre-

jta ndërkombëtare duket si një tip primi-

tiv i së drejtës, që i ngjan asaj të drejte që 

sundon në shoqëri të caktuara, të pazhvi-

një entitet i pandashëm që ka personalitetin e 
tij të veçantë, është një hipotezë e nevojshme 
fi llestare që duhet hedhur përpara se të mund 
të thuhet vërtetë diçka për të drejtën ndërkom-
bëtare…” f. 77.   
9 Po aty, ff . 79-80. 
10 Shih Charles Rousseau, Droit international 
public (1953), 10-12. 
11 Hans Morgenthan, Politika ndërmjet kombeve, 
Lufta për pushtet (Tiranë, 2008).
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lluara …ajo është kryesisht një tip primi-

tiv i së drejtës, pasi është një e drejtë gati 

tërësisht e decentralizuar”.12 Zbatimi i saj 

varet më shumë nga vlerësimi i pushtetit 

sesa i së drejtës13 dhe “aty ku nuk ka as 

bashkësi interesash dhe as ekuilibër force, 

e drejta ndërkombëtare nuk ekziston”.14 

Ky autor përmend dhe, hera-herës anali-

zon gjerësisht, pikëpamjet e disa autorëve 

që e shikojnë të drejtën ndërkombëtare 

me mosbesim ose me vlerësime nënvle-

ftësuese, që duan të justifi kojnë qëndri-

met e qeverive që priren nga tendenca 

për ta shmangur ose zbehur veprimin e 

normave të saj në politikën e tyre të ja-

shtme, për ta përdorur atë si alternativë 

të mbështetjes së interesave të tyre kom-

bëtare dhe për të hequr detyrimet ligjore, 

që mund të jenë të dëmshme për to. Qe-

veri të tilla i kanë përdorur pasaktësitë e 

së drejtës ndërkombëtare si instrument të 

gatshëm për çuarjen përpara të qëllimeve 

të tyre. Ato kanë vepruar kështu duke i 

zmadhuar kërkesat ligjore të pambështe-

tura dhe duke e keqinterpretuar kuptimin 

e rregullave, përgjithësisht të pranuara të 

së drejtës ndërkombëtare.15 Pohimi i më-

sipërm i Morgentaut nuk mund të kon-

siderohet si mohim as edhe si qëndrim 

armiqësor përkundrejt saj, por si vlerësim 

i efi kasitetit të saj relativ në kushtet e 

një bashkësie shtetesh, ku zbatimi i sh-

trëngrimit si element esencial i së drejtës 

vazhdon të mbetet ende problematik. 

Myres S. McDougal (1906-1998), profe-

sori i fakultetit juridik të Universitetit të 

Jellit (Yale Law School), kishte gjithash-

12 Po aty, f. 284.
13 Po aty, f. 297.
14 Po aty.
15 Po aty, ff . 283-284.

tu mendimin se e drejta ndërkombëtare 

është “një tip primitiv i së drejtës“ dhe i 

përket së ardhmes të përpunojë një “ko-

munitet botëror të unifi kuar”.16

Në doktrinën e së drejtës ndërkom-

bëtare të kësaj periudhe vihen re shfaqje 

të ringjalljes së rrymave natyraliste. Këtu 

hyjnë një numër teorish, të cilat kanë të 

përbashkët idenë e së “drejtës natyrore”, 

si bazë e së drejtës në përgjithësi dhe e së 

drejtës ndërkombëtare në veçanti. Shkaku 

lidhet me tendencën për të argumentuar 

dhe afi rmuar idenë e epërsisë të së drejtës 

ndërkombëtare në raport me të drejtën e 

brendshme. Dikur Groci dhe përkrahësit 

e tij i përdorën parimet abstrakte të së 

drejtës natyrore për të sulmuar abso-

lutizmin, veprimet e tij arbitrare dhe për 

t’i hapur rrugë një jete ndërkombëtare 

të bazuar mbi parime përparimtare. Sot 

nocionet abstrakte të së drejtës natyrore 

shërbejnë për të ridimensionuar parimin 

e sovranitetit shtetëror në emër të një re-

ndi të organizuar në shkallë botërore, në 

emër të një ideali të mbështetur mbi një 

të drejtë universale që lë pas të drejtën e 

brendshme të shteteve. Sipas juristit ita-

lian Giorgio Del Vecchio (1878-1970), 

parimet më të rëndësishme, që janë në 

themel të marrëdhënieve ndërkombëtare, 

bëjnë pjesë në atë të vërtetë racionale, në 

të cilën e drejta ndërkombëtare ka bazën 

e vet të vërtetë. Për të siguruar një paqe të 

përhershme duhet të arrihet “vëllazërimi 

i të gjithëve”, që mbështetet mbi themelet 

e një rendi superkombëtar, që është një 

domosdo shmëri historike dhe që buron 

16 Myres S. McDougal, International Law and 
the Future (1979). Faculty Scholarship Series. 
Paper 2662. http://digitalcommons.law.yale.edu/
fss_papers/2662
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nga vetë natyra njerëzore dhe nga ligjet 

që e përcaktojnë atë.17

Vlen të përmendet edhe koncepti na-

tyralist i së drejtës ndërkombëtare të për-

punuar nga Roberto Ago.18 Ai thoshte se e 

drejta nuk përbëhet vetëm nga normat që 

rrjedhin nga burimet formale, që krijohen 

nga organet përkatëse, por edhe nga nor-

ma të cilat lindin vetvetiu ose në mënyrë 

spontane në ndërgjegjen e anëtarëve të 

shoqërisë. Ato ai i quan e drejta spontane, 

e cila nuk është më pak reale sesa e dre-

jta që krijohet nga organi i posaçëm. Ago 

mendon se e drejta spontane ka fushë të 

gjerë zbatimi në marrëdhëniet ndërkom-

bëtare, ku mungojnë organe të posaçme 

për nxjerrjen e normave.

Në këtë grup teoricienësh bën pjesë 

edhe austriaku Alfred Verdross,19 i cili 

thotë se e drejta ndërkombëtare pozitive 

ka si premisa  “parimet juridike të përba-

shkëta të popujve”, të cilat burojnë nga 

e drejta natyrore. Verdross-i mendon se 

midis së drejtës natyrore dhe së drejtës 

pozitive është një kategori e ndërmjet-

me parimesh, që janë pikërisht parimet 

themelore të së drejtës ndërkombëtare 

dhe parimet e përgjithshme të së drejtës 

në përgjithësi.

Raportin ndërmjet së drejtës ndërko-

mbëtare dhe së drejtës së brendshme e 

17 Giorgio Del Vecchio, Th e Concept of Nature 
and the Principle of Law (1908).
18 Roberto Ago [1907-1995], Pluralism and the 
Origins of the International Community, 3 Ital. 
Y.B. Int’l L. 3 (1977) si dhe Positivism (Inter-
national Law), 7 Encyclopedia of Public Inter-
national Law 385 (Rudolf Bernhardt ed., 1984).
19 Alfred Verdross, Die Verfassung der Völkerrech-
tsgemeinschaft,  - Th e Constitution of the Inter-
national Legal Community (Vienna: J. Springer, 
1926).

zgjidh në favor të së parës, sipas pozi-

tave të teorisë së monizmit të moderuar20 

dhe mendon se zgjidhja më elegante do 

të ishte krijimi i rendit botëror dhe i së 

drejtës botërore, si një e drejtë super-

shtetërore. Në arsyetimet e veta për reali-

zimin e këtyre skenarëve, Verdross ope-

ron nëpërmjet transferimit të koncepteve 

kushtetuese në të drejtën ndërkombëtare, 

por duke vendosur një lloj autonomie të 

së drejtës ndërkombëtare ndaj sovran-

itetit dhe pëlqimit të shtetit. Përdorimi i 

termave kushtetutë dhe konstitucionalizëm 

nga ana e Verdross-it bëhet në kuptimin 

metaforik dhe, sikurse thuhet në doktri-

nën e së drejtës ndërkombëtare, konsti-

tucionalizmi ndërkombëtar në debatin e 

sotëm shërben si një nga llojet e metate-

orive për të drejtën ndërkombëtare.21

Në përfundim të këtij parashtrimi të 

shpejtë të drejtimeve kryesore që vërehen 

në doktrinën e së drejtës ndërkombëtare 

për raportin ndërmjet saj dhe të drejtës së 

brendshme, duhet thënë se ato që vazh-

dojnë të gjejnë zbatim në praktikën juri-

dike dhe institucionale të shteteve, janë 

dy modelet kryesore, ai dualist, i cili, siç u 

tha, pranon ekzistencën në mënyrë të pa-

varur të të dy rendeve juridike, kombëtar 

dhe ndërkombëtar dhe modeli monist, i 

cili mbështetet mbi doktrinën e unitetit 

të tyre.

Zhvillimet e vrullshme botërore, pro-

gresi i njerëzimit dhe prosperiteti i të dre-

jtës ndërkombëtare, pasojë e lulëzimit të 

normave, parimeve e instituteve të reja të 

20 Sipas Th omas Kleinlein, Alfred Verdross as a 
Founding Father of International Constitutional-
ism? Në Goettingen Journal of International Law 
4 (2012) 2, 385-416 f. 387
21 Po aty.
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saj, e kanë shndërruar teorinë e epërsisë të 

së drejtës ndërkombëtare në një aksiomë 

dominuese dhe në një realitet pothuajse 

të pakontestueshëm. Prova më e mirë e 

vlerësimit dhe e rolit të saj si rregullator 

i jetës ndërkombëtare, si dhe i epërsisë në 

raport me të drejtën e brendshme është 

krijimi dhe afi rmimi i një realiteti global 

të pranuar përgjithësisht.

Epërsia e së drejtës ndërkombëtare 
në Kushtetutën e Kosovës

Kosova si subjekt sovran dhe i pavarur, 

anëtare aktive e bashkësisë së shteteve, 

nëpërmjet Kushtetutës dhe legjislacionit 

të saj kombëtar, si dhe pjesëmarrjes në ak-

tet juridiko-ndërkombëtare, ka rregulluar 

praninë e vet normale në veprimtaritë 

ndërkombëtare. Neni 17 i Kushtetutës 

kosovare stipulon se Republika e Kosovës 

lidh marrëveshje ndërkombëtare dhe anë-

tarësohet në organizata ndërkombëtare. 

Republika e Kosovës merr pjesë në bash-

këpunimin ndërkombëtar për promovi-

min dhe mbrojtjen e paqes, sigurisë dhe 

të drejtave të njeriut. Hyrja në fuqi dhe 

zbatimi i tyre bëhet sipas përcaktimeve 

të nenit 18, i cili ka vendosur detyrimin 

e ratifi kimit të marrëveshjeve me rëndësi 

të veçantë nga Kuvendi, me votat e dy të 

tretave (2/3) të të gjithë deputetëve. Në 

këtë grup përfshihen marrëveshjet ndër-

kombëtare për territorin, paqen, aleancat, 

çështjet politike dhe ushtarake, të dre-

jtat dhe liritë themelore, anëtarësimin e 

Kosovës në organizata ndërkombëtare 

dhe marrjen përsipër të detyrimeve fi nan-

ciare nga ana e saj. Marrëveshjet e tjera 

ndërkombëtare, ato që nuk kanë të bëjnë 

me çështjet e mësipërme, ratifi kohen nga 

Presidenti i Republikës, i cili, sikurse edhe 

kryeministri, duhet të njoftojnë Kuvendin 

sa herë që nënshkruhet një marrëveshje 

ndërkombëtare.

Me të njëjtën procedurë realizohet 

edhe amendimi ose tërheqja nga marrë-

veshjet ndërkombëtare. Parimet dhe pro-

cedurat për ratifi kimin dhe kontestimin e 

marrëveshjeve ndërkombëtare në Kosovë 

rregullohen me ligj të posaçëm.22 Duke 

mos e përjashtuar mundësinë e ballafaqi-

mit të zgjidhjeve të ndryshme të çështje-

ve nga legjislacioni i brendshëm i Kosovës 

dhe nga aktet ndërkombëtare në të cilat ajo 

është palë, Kushtetuta e saj ka zgjedhur si 

mënyrën më të përshtatshme zgjidhjen që 

vjen nga sistemi monist, në alternativën e 

tij më optimale. Ajo ka pranuar epërsinë 

e së drejtës ndërkombëtare përkundrejt të 

drejtës së brendshme. Sipas Kushtetutës 

së saj, e drejta ndërkombëtare, përfaqëson 

jo vetëm një sistem të pavarur normash 

e rregullash, që është pjesë e së drejtës 

që zbatohet në Republikën e Kosovës, 

por është gjithashtu një rend juridik, që 

ka epërsi mbi të drejtën e saj të brend-

shme. Kjo del nga përmbajtja e nenit 19 

të Kushtetutës, paragafi  1 i të cilit thotë 

se “marrëveshjet ndërkombëtare të rati-

fi kuara nga Republika e Kosovës, bëhen 

pjesë e sistemit të brendshëm juridik pasi 

të botohen në Gazetën Zyrtare të Repub-

likës së Kosovës. Ato zbatohen në mënyrë 

të drejtpërdrejtë, me përjashtim të ras-

teve kur nuk janë të vetëzbatueshme dhe 

zbatimi i tyre kërkon nxjerrjen e një ligji.” 

Paragrafi  i dytë që e trajton çështjen në 

22 Neni 18 i Kushtetutës së Republikës së Ko-
sovës.



40 Academe, revistë e Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave

E drejta 
ndërkombëtare 

dhe e drejta 
vendore

në Kushtetutën
e Republikës

së Kosovës

thelb, nuk lë asnjë ekuivok dhe parashi-

kon se “marrëveshjet ndërkombëtare të 

ratifi kuara dhe normat juridikisht të de-

tyrueshme të së drejtës ndërkombëtare 

kanë epërsi ndaj ligjeve të Republikës së 

Kosovës”.

Epërsia e së drejtës ndërkombëtare 

ndaj të drejtës së brendshme të Kosovës, 

e pranuar nga kushtetuta e saj, shtron për 

zgjidhje disa çështje me rëndësi praktike, 

por edhe me karakter të spikatur juridik, 

që trajtohen gjerësisht në doktrinën e së 

drejtës ndërkombëtare dhe në doktrinën 

e së drejtës kushtetuese në përgjithësi. E 

tillë është, fj ala vjen, se cila është zgjidhja 

konkrete në formulimet e parashikuara në 

kushtetutat e shteteve që njohin epërsi-

në e së drejtës ndërkombëtare, e drejta 

ndërkombëtare ka vlerë infra-legjislative 

apo është e barabartë me ligjin e brend-

shëm? Ka vlerë super-legjislative dhe in-

fra-kushtetuese apo ka vlerë super-kush-

tetuese? Këto pyetje kanë të bëjnë me fak-

tin se ku e ka vendin, ku renditet e drejta 

ndërkombëtare në hierarkinë normative 

që fi llon nga kushtetuta dhe zbret poshtë 

tek aktet nënligjore? A qëndron ajo mbi 

kushtetutën e vendit, është e barabartë me 

të, është poshtë saj dhe sipër legjislacionit 

të zakonshëm, apo është e barabartë me 

legjislacionin e brendshëm?23

Vështruar në këtë prizëm, Kushtetuta 

e Kosovës ka zgjedhur alternativën që e 

drejta ndërkombëtare ka vlerë superle-

gjislative dhe infra-kushtetuese. Normat 

e saj, sikurse stipulohet në paragrafi n e 

23 Jean-François Dobelle, L’aplication du droit 
international:l ’introduction du droit international 
public dans le droit interne, në Leçons de droit in-
ternational public (Paris: Presses de sciences PO 
et DALLOZ, 2002), f. 182.

dytë të nenit 19, kanë epërsi ndaj akteve 

ligjore, por as nuk barazohen dhe as nuk 

prevalojnë mbi dispozitat e kushtetutës.

Këtë konkluzion e mbështet edhe neni 

22, i cili sanksionon se "të drejtat dhe liri-

të e njeriut të garantuara me marrëvesh-

jet dhe instrumentet ndërkombëtare në 

vijim, garantohen me këtë Kushtetutë, 

zbatohen drejtpërdrejt në Republikën e 

Kosovës dhe kanë prioritet, në rast ko-

nfl ikti, ndaj dispozitave të ligjeve dhe 

akteve të tjera të institucioneve pub-

like.” Aktet e përmendura prej tij janë 

ato që konsiderohen si kartat e mëdha 

të të drejtave të njeriut dhe konkretisht: 

(1) Deklarata Universale për të Dre-

jtat e Njeriut; (2) Konventa Europiane 

për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 

Th emelore të Njeriut dhe Protokollet e 

saj; (3) Konventa Ndërkombëtare për të 

Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet 

e saj; (4) Konventa Kornizë e Këshillit të 

Europës për Mbrojtjen e Pakicave Kom-

bëtare; (5) Konventa për Eliminimin e të 

gjitha Formave të Diskriminimit Racor; 

(6) Konventa për Eliminimin e të gjitha 

Formave të Diskriminimit ndaj Gruas; 

(7) Konventa për të Drejtat e Fëmijës; 

(8) Konventa kundër Torturës dhe Tra-

jtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore, 

Jonjerëzore dhe Poshtëruese.” Kjo është 

një zgjidhje origjinale, gati unikale.

Nga një vështrim i përgjithshëm i 

dispozitave të Kushtetutës së Kosovës që 

trajtojnë në gjithanshmërine e vet rapor-

tin midis së drejtës së brendshme dhe së 

drejtës ndërkombëtare, kuptohet se neni 

22 i shndërron aktet e mësipërme në pjesë 

integrale të legjislacionit të brendshëm 

të shtetit të Kosovës, duke iu shmangur 

të ashtuquajturës procedurë të recep-
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timit. Sipas nenit 19, aktet e së drejtës 

ndërkombëtare bëhen pjesë e rendit ju-

ridik të brendshëm menjëherë pas ratifi -

kimit dhe botimit në Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Kosovës dhe janë direkt të 

vetëzbatueshme (self executing).24 Vetëm 

kur vlerësohet se ato nuk janë të vetë-

zbatueshme kërkohet dhe procedohet në 

nxjerren e një ligji të posaçëm.

Nga formulimi i nenit 19 nuk del qa-

rtë nëse është e domosdoshme që përm-

bajtja e një marrëveshjeje ndërkombëtare 

(term me të cilin nënkuptohen gjithë ak-

tet ndërkombëtare si traktatet, konventat, 

statutet, paktet, protokollet, deklaratat, 

shkëmbimi i notave, memorandumi i që-

llimeve etj.) të përfshihet duke u ripro-

dhuar integralisht në aktin e ratifi kimit, 

apo do të mjaftonte vetëm përmendja e 

emërtimit të marrëveshjes, vendit dhe 

vitit të nënshkrimit të saj dhe mandej të 

procedohej me shpalljen e ratifi kimit në 

Gazetën Zyrtare, ku të përcaktohej edhe 

ai që quhet urdhër i ekzekutimit.

Në doktrinën e huaj që shqyrton situ-

ata të njëjta me ato të nenit 19 të Kush-

tetutës së Kosovës, shprehet mendimi se 

transformimi i një akti të së drejtës ndër-

kombëtare në të drejtë të brendshme bëhet 

automatikisht, pa u riprodhuar, mënyrë 

veprimi kjo e sanksionuar edhe në legjis-

lacionin kushtetues të mjaft shteteve. Në 

zbatim të dispozitës së mësipërme, struk-

turat përkatëse shtetërore kosovare ma-

rrin masat e nevojshme ligjore dhe insti-

tucionale për të bërë të mundur zbatimin 

e normave të së drejtës ndërkombëtare që 

rrjedhin nga marrëveshjet e ratifi kuara 

prej Kuvendit të Kosovës.

24 Po aty, f. 181.

Trajtimi i raportit ndërmjet të drejtës 

ndërkombëtare dhe të drejtës së brend-

shme, e rreshton Kosovën përkrah shte-

teve që priren nga përcjellja e veprimit të 

normave juridiko-ndërkombëtare drejt-

përdrejt tek individi. Ato janë të zbatu-

eshme drejtpërsëdrejti nga institucionet 

gjyqësore dhe administrative të Kosovës. 

Madje, në rastet kur midis tyre dhe nor-

mave të së drejtës së brendshme ka për-

plasje, institucionet përkatëse do të zba-

tojnë normat e akteve ndërkombëtare. 

Nenet 19 dhe 22 i vendosin marrëveshjet 

ndërkombëtare në hierarkinë normative 

dhe iu japin një vend të posaçëm, “të pri-

vilegjuar”. Ato renditen menjëherë pas 

Kushtetutës, por sidoqoftë përpara ligjeve 

dhe akteve normative të qeverisë.

Neni 20 i Kushtetutës së Kosovës traj-

ton një tjetër çështje me interes të veçantë 

për raportin e të drejtës së brendshme me 

të drejtën ndërkombëtare. Fjala është për 

delegimin e sovranitetit ose, siç thuhet 

shprehimisht në titullin e nenit, bartjen e 

tij, tek organizatat ndërkombëtare. Lidhur 

me këtë, në paragrafi n 1 të tij, thuhet se 

“Republika e Kosovës, në bazë të marrë-

veshjeve të ratifi kuara ndërkombëtare, për 

çështje të caktuara mund t’iu kalojë kom-

petenca shtetërore organizatave ndërko-

mbëtare”.

E ndërgjegjshme për përgjegjësitë që 

sjell pjesëmarrja në jetën ndërkombëtare, 

si dhe për avantazhet me të cilat ajo sho-

qërohet, Kosova ka pranuar me vullnet të 

lirë, që, në raste të caktuara, brenda caqeve 

të përcaktuara nga Kushtetuta e saj, si dhe 

nga aktet e tjera ligjore, t’iu kalojë një pjesë 

të pushteteve të saj sovrane organizmave 

ndërkombëtarë. Paragrafi  i dytë e shtrin 

edhe më tej mundësinë e vetëzbatimit ose 
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zbatimit automatik të normave ndërkom-

bëtare, pa qenë nevoja që institucionet 

kompetente ligjvënëse të Kosovës të 

shprehen për çdo rast konkret. Kjo ndodh 

me normat që janë prodhuar nga një or-

ganizatë ndërkombëtare, në të cilën shteti 

i Kosovës është anëtarësuar, nëpërmjet një 

marrëveshjeje të ratifi kuar me votat e dy 

të tretave (2/3) të të gjithë deputetëve të 

Kuvendit. Por vetëm ky kusht nuk mjaf-

ton, sepse kërkohet që marrëveshja në 

fj alë të parashikojë në mënyrë eksplicite 

zbatimin e drejtpërdrejtë të normave të 

kësaj organizate. Këto norma kanë epërsi 

ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës.25

Duket se paragrafi  2 i nenit 20, ka 

pasur parasysh se në botën e sotme janë 

disa qindra organizata ndërkombëtare. 

Një pjesë e mirë e tyre kanë prodhimtari 

të bollshme legjislative të formalizuar në 

trajtën e akteve juridike. Në këtë rast, 

Kushtetuta e Kosovës, për të mos e im-

plikuar shtetin me detyrime të paparashi-

kuara e të padëshiruara, ka bërë kujdes që 

të mos pranojë si pjesë të akteve norma-

tive të vendit të gjitha këto norma, por 

vetëm ato që janë nxjerrë nga organizatat 

ndërkombëtare, të cilat autoriteti kompe-

tent kosovar, i ka cilësuar shprehimisht, 

që në momentin e anëtarësimit.

Afi rmimi i frymës së përgjithshme të 

25 Paragrafi  2 i nenit 20 thotë: Nëse një ma-
rrëveshje anëtarësimi e ratifi kuar nga Repu-
blika e Kosovës për pjesëmarrje në një orga-
nizatë ndërkombëtare në mënyrë eksplicite 
kërkon zbatim të drejtpërdrejtë të normave 
të kësaj organizate, ligji me të cilin ratifi kohet 
marrëveshja e anëtarësisë miratohet me votat 
e dy të tretave (2/3) të të gjithë deputetëve 
të Kuvendit dhe ato norma kanë epërsi ndaj 
ligjeve të Republikës së Kosovës. 

së drejtës ndërkombëtare në Kushtetutë 

dhe në legjislacionin kosovar, si dhe pra-

nimi i epërsisë së saj ndaj të drejtës së 

brendshme janë dëshmi e vendosmërisë 

për të ruajtur konstitucionalitetin dhe për 

të afi rmuar vlerat demokratike të Koso-

vës. Ato përbëjnë zgjidhje të guximshme 

bashkëkohore, mjaft të vlerësuara. 

Grupet e margjinalizuara 
në Kushtetutën e Kosovës

Kushtetuta e Kosovës, mbi bazën e pri-

matit të së drejtës ndërkombëtare dhe 

në zbatim konkret të tij në veprimtarinë 

e përditshme të të gjitha strukturave të 

shtetit, ka përfshirë edhe një numër të 

konsiderueshëm dispozitash, nëpërmjet 

të cilave garanton, sipas standardeve ndër-

kombëtare më të përparuara, të drejtat 

dhe liritë themelore të grupeve të margji-

nalizuara. Qëllimi i saj është që personat 

të cilët iu përkasin atyre grupeve, të mos 

ndihen të diskriminuar, por shtetas të 

Kosovës, të barabartë dhe të mbrojtur në 

gëzimin e të drejtave të tyre. 

Në kreun e posaçëm që titullohet “Të 

drejtat e komuniteteve dhe të pjesëtarëve 

të tyre”, ka një varg dispozitash, të cilat 

synojnë të rregullojnë juridikisht në një 

hapësirë maksimale statusin dhe të drejtat 

e tyre. Në nenin 57 përcaktohet se:

1. Banorët që i përkasin një grupi të 

njëjtë kombëtar ose etnik, gjuhësor 

ose fetar, tradicionalisht të pranishëm 

në territorin e Republikës së Kosovës 

(Komunitetet), gëzojnë të drejta të 

veçanta, të përcaktuara me këtë Kush-

tetutë, krahas të drejtave dhe lirive 
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themelore të njeriut, të përcaktuara në 

Kapitullin II të kësaj Kushtetute. 

2. Çdo pjesëtar i komunitetit do të 

ketë të drejtën që të zgjedhë lirisht 

nëse do të trajtohet ose të mos trajto-

het si pjesëtar i komunitetit dhe, nga 

kjo zgjedhje ose nga ushtrimi i të dre-

jtave që ndërlidhen me këtë zgjedhje, 

nuk do të rezultojë asnjë diskriminim. 

3. Pjesëtarët e komuniteteve do të kenë 

të drejtën që të shprehin, të avancojnë 

dhe të zhvillojnë lirisht identitetin dhe 

atributet e tyre si komunitet; 

4. Ushtrimi i këtyre të drejtave do të 

bartë me vete detyrimet dhe përgje-

gjësitë për të vepruar në pajtim me li-

gjin e Republikës së Kosovës, dhe nuk 

i cenon të drejtat e të tjerëve.

Për realizimin konkret të të drejtave të 

mësipërme, si dhe të drejtave të tjera nga 

ana e komuniteteve, neni 58 i Kushtetutës 

ka sanksionuar përgjegjësitë e shtetit, du-

ke parashikuar ndër të tjera se Republika 

e Kosovës siguron kushtet e duhura, të 

cilat iu mundësojnë komuniteteve dhe 

pjesëtarëve të tyre që të ruajnë, të mbrojnë 

dhe të zhvillojnë identitetin e tyre. Qeve-

ria do të përkrahë veçanërisht nismat kul-

turore të komuniteteve dhe pjesëtarëve të 

tyre edhe nëpërmjet ndihmës fi nanciare. 

Ajo do të promovojë frymën e tolerancës 

e dialogut dhe do të mbështesë pajtimin 

ndërmjet komuniteteve, duke respektuar 

standardet e përcaktuara me Konventën 

Kuadër të Këshillit të Europës për Mbro-

jtjen e Pakicave Kombëtare,26 si dhe në 

Kartën Evropiane për Gjuhët Rajonale 

26 Shih Konventa Kuadër për mbrojtjen e paki-
cave kombëtare dhe Raporti shpjegues, në Sek-

ose të Pakicave27. Gjithmonë e prirur 

nga ky synim Republika e Kosovës anga-

zhohet që të ndërmarrë të gjitha masat e 

nevojshme për të mbrojtur personat, të 

cilët mund t’iu nënshtrohen kërcënimeve 

ose veprimeve diskriminuese, armiqësisë 

apo dhunës, si rrjedhojë e identitetit të 

tyre kombëtar, etnik, kulturor, gjuhësor 

ose fetar. Për këtë qëllim, sipas nevojës, 

ajo do të miratojë masa adekuate për të 

promovuar një barazi të plotë dhe efek-

tive ndërmjet pjesëtarëve të komuniteteve 

në të gjitha fushat e jetës ekonomike, sho-

qërore, politike dhe kulturore. Këto masa 

nuk do të konsiderohen diskriminuese.

Republika e Kosovës, nëpërmjet Kush-

tetutës së vet, angazhohet, gjithashtu, që të 

promovojë ruajtjen e trashëgimisë fetare 

dhe kulturore të të gjitha komuniteteve, 

duke e konsideruar atë si pjesë përbërëse 

të trashëgimisë së vendit. Ajo do të ga-

rantojë në mënyrë të posaçme mbrojtjen 

efektive të objekteve dhe të monumente-

ve me rëndësi kulturore dhe fetare për 

komunitetet. Si një garanci e posaçme 

theksohet se Kosova do të ndërmarrë ve-

primet e duhura kundër atyre që mund të 

tentojnë të pengojnë gëzimin e të drejtave 

retariati i Konventës Kuadër për Mbrojtjen e 
Minoriteteve Kombëtare, Drejtoria e Pëgjith-
shme për të Drejtat e Njeriut dhe Çështjet 
Ligjore, Këshilli i Europës, F-67075 Stras-
bourg, Cedex, në http://www.coe.int/minori-
ties/minorities.fcnm@coe.int
27 Karta Europiane për Gjuhët Rajonale ose Mi-
noritare (Strasbourg, më 05.01.1992), në Sekre-
tariati i Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Mi-
noriteteve Kombëtare, Drejtoria e Pëgjithshme 
per të Drejtat e Njeriut dhe Çështjeve Ligjore, 
Këshilli i Europës, F-67075 Strasbourg, Cedex, 
në http://www.coe.int/minorities/minorities.fc-
nm@coe.int
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të pjesëtarëve të komuniteteve. Ajo do të 

përmbahet nga politikat ose praktikat që 

kanë për qëllim asimilimin, kundër vull-

netit të tyre, të personave që u përkasin 

komuniteteve dhe do t’i mbrojë ata nga 

çdo veprim i tillë.

Komunitetet dhe pjesëtarët e tyre janë 

të garantuar nga Kushtetuta e vendit të vet 

(Kosovës) për të ushtruar, në baza jodis-

kriminuese, të gjitha të drejtat e specifi -

kuara në Kushtetutë, të cilat përmen-

den shprehimisht në nenin 59. Sipas tij, 

pjesëtarët e komuniteteve kanë të drejtë që, 

në mënyrë individuale ose si komunitet, të 

shprehin, të mbajnë dhe të zhvillojnë kul-

turën e vet dhe të ruajnë elementet thelbë-

sore të identitetit të vet, përkatësisht fenë, 

gjuhën, traditat dhe kulturën e tyre. Atyre 

iu njihet dhe iu garantohet e drejta që të 

marrin arsimim publik në të gjitha nivelet, 

në njërën nga gjuhët zyrtare të Republikës 

së Kosovës, sipas zgjedhjes së tyre, të ma-

rrin në gjuhën e tyre, deri në masën e për-

caktuar me ligj, arsimim publik parafi llor, 

fi llor dhe të mesëm.

Në këtë rast është pranuar që pragu 

për themelimin e paraleleve a shkollave të 

veçanta për këtë qëllim të jetë më i ulët 

sesa ai që është përcaktuar për institucio-

net e tjera arsimore, të përdorin gjuhën 

dhe alfabetin e tyre lirisht në jetën private 

dhe publike, si dhe në marrëdhënie me 

autoritetet komunale ose me zyrat lokale 

të autoriteteve qendrore në fushat në të 

cilat ata përfaqësojnë një pjesë të mjaf-

tueshme të popullatës. Ata kanë të drejtë 

të përdorin dhe të shfaqin simbolet e ko-

munitetit, në pajtim me ligjin dhe stan-

dardet ndërkombëtare. Iu njihet e drejta 

që të kenë emërtime lokale, emërtime të 

rrugëve dhe tregues të tjerë topografi kë, 

që pasqyrojnë dhe janë të ndjeshëm ndaj 

karakterit shumetnik dhe shumëgjuhësor 

të zonës.

Një e drejtë tjetër shumë e rëndësi-

shme është ajo që ka të bëjë me krijimin 

dhe përdorimin e mediave vetjake, përf-

shirë edhe ofrimin e marrjen e informa-

cioneve në gjuhët e tyre. Kushtetuta e 

Republikës së Kosovës parashikon anga-

zhimin e organeve përkatëse shtetërore 

për të marrë të gjitha masat e nevojshme 

për sigurimin e një plani ndërkombëtar 

të frekuencave, për t’i mundësuar komu-

nitetit serb në Kosovë qasje në një kanal 

televiziv të pavarur, të licencuar në gjuhën 

serbe, në mbarë Republikën e Kosovës.

Ndërsa për pjesëtarët e komuniteteve 

të tjera është parashikuar e drejta që, në 

pajtim me ligjin dhe standardet ndërkom-

bëtare, të mbajnë kontakte ndërmjet tyre 

brenda Republikës së Kosovës, të krijojnë 

dhe të mbajnë kontakte të lira dhe paqë-

sore me persona të tjere në cilindo shtet, 

sidomos me ata që kanë identitet etnik, 

kulturor, gjuhësor a fetar, ose trashëgimi 

të përbashkët kulturore, të kenë kontakte 

të papenguara dhe të marrin pjesë në ak-

tivitetet e organizatave joqeveritare lokale, 

rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe të kri-

jojnë shoqata të kulturës, artit, shkencës 

dhe arsimit, si dhe shoqata të studiuesve e 

shoqata të tjera për shprehjen, avancimin 

dhe zhvillimin e identitetit të tyre.

Për t’i bërë efektive dhe reale këto 

të drejta, Kushtetuta e Kosovës, e udhë-

hequr nga parimi i epërsisë të së drejtës 

ndërkombëtare, ka sanksionuar edhe kri-

jimin e strukturave të posaçme institucio-

nale. Një i tillë është Këshilli Konsultativ 

për Komunitetet, në të cilin përfaqëso-

hen të gjitha komunitetet, i parashikuar 
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nga neni 60. Sipas tij, ai vepron nën au-

toritetin e Presidentit të Republikës së 

Kosovës dhe, përveç të tjerash, përbëhet 

edhe nga përfaqësues të asociacioneve të 

komuniteteve. Mandati i tij përfshin ofri-

min e një mekanizmi për shkëmbimin e 

rregullt ndërmjet komuniteteve dhe Qe-

verisë së Kosovës, mundësinë e tyre për të 

komentuar në një fazë të hershme nismat 

legjislative dhe politike, të cilat mund të 

përgatiten nga Qeveria, për të sugje-

ruar nisma të tilla dhe për të kërkuar që 

pikëpamjet e tyre të përfshihen në pro-

jektet dhe programet përkatëse dhe çdo 

përgjegjësi a funksion tjetër, në pajtim me 

ligjin.

Komunitetet dhe pjesëtarët e tyre, 

sipas parashikimeve të nenit 61, kanë të 

drejtë për një përfaqësim të barabartë në 

punësim në organet dhe në ndërmarr-

jet publike në të gjitha nivelet, përfshirë 

veçanërisht shërbimin policor në zonat e 

banuara me komunitetin përkatës, duke 

respektuar në të njëjtën kohë rregullat 

që kanë të bëjnë me kompetencën dhe 

integritetin e qeverisjes së administratës 

publike. Në komunat në të cilat së paku 

dhjetë për qind e banorëve iu përkasin 

komuniteteve, të cilat në ato komuna nuk 

janë shumicë, posti i zëvendëskryetarit 

për komunitete të kuvendit të komunës 

do të rezervohet për një përfaqësues nga 

radhët e këtyre komuniteteve.

Këtë post do ta mbajë kandidati që i 

përket popullatës që nuk është shumicë, 

që ka marrë shumicën e votave në listën 

e hapur të kandidatëve për zgjedhje për 

kuvendin e komunës. Ky funksionar i 

rëndësishëm lokal do të ketë si detyrë që 

të promovojë dialog ndërmjet komuni-

teteve dhe, në takimet e kuvendit të ko-

munës dhe në punët e saj, të shërbejë si 

pikë formale e kontaktit për adresimin e 

brengave dhe interesave të komuniteteve 

që nuk janë shumicë. Ai është përgjegjës, 

gjithashtu, për shqyrtimin e ankesave që 

parashtrohen nga komunitetet ose pjesë-

tarët e tyre, nëse aktet a vendimet e ku-

vendit të komunës shkelin të drejtat e tyre 

të garantuara me Kushtetutë.

Këto çështje, zëvendëskryetari ia refe-

ron kuvendit të komunës, për rishqyr-

timin e aktit ose të vendimit të miratuar. 

Në qoftë se kuvendi i komunës do të ve-

ndosë që të mos e rishqyrtojë aktin ose 

vendimin e vet, ose nëse zëvendëskry-

etari vlerëson se, edhe pas rishqyrtimit, 

rezultati përbën shkelje të të drejtave të 

garantuara me Kushtetutë, ai mund ta 

parashtrojë çështjen drejtpërdrejt në Gjy-

katën Kushtetuese, e cila vendos nëse do 

të pranojë ta shqyrtojë rastin përkatës. 

Në këto komuna, përfaqësimi në organin 

ekzekutiv për komunitetet që nuk janë 

shumicë në Republikën e Kosovës është 

i garantuar.

Zyra për Çështje të Komuniteteve 

(ZÇK) është themeluar në shtatorin e 

vitit 2008, në kuadër të Zyrës së Kryemi-

nistrit, për t’u marrë në mënyrë të har-

monizuar me çështjet e komuniteteve në 

kuadër të punës së Qeverisë së Kosovës. 

Ajo është një nga mekanizmat për sigu-

rimin e pjesëmarrjes politike të komu-

niteteve joshumicë, ndër të tjera, së bashku 

edhe me Ministrinë e Komuniteteve dhe 

Kthimit, Komisionin Parlamentar për të 

Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe 

Këshillin Konsultativ të Komuniteteve 

(KKK). ZÇK ka rol specifi k dhe shër-

ben si instancë qendrore qeveritare për 

komunitetet. Ajo identifi kon nevojat e 
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komuniteteve përmes bashkëpunimit të 

ngushtë me institucionet shtetërore, ko-

ntakteve me organizatat përfaqësuese të 

komuniteteve dhe bashkëpunimit me 

organizatat ndërkombëtare, mbështet in-

tegrimin e tyre në kuadër të kornizës së 

politikave. ZÇK kontribuon gjithashtu 

në zbatimin e rekomandimeve nëpërmjet 

fi nancimit të projekteve të komunave ose 

të OJQ-ve. Studimi i parë i politikave i 

ZÇK-së, i publikuar në vitin 2010, traj-

tonte përfaqësimin e komuniteteve joshu-

micë në organet publike të Kosovës, kurse 

ai i vitit 2011 i kushtohej përdorimit të 

gjuhëve të komuniteteve.

Në zbatim të dispozitave kushtetuese 

për statusin e gjuhëve të komuniteteve, 

Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin Nr. 

02/L-37, të datës 27 korrik 2006, Për për-

dorimin e gjuhëve. Mbrojtja e të drejtave 

të gjuhëve rajonale dhe atyre joshumicë, e 

adoptuar nga autoritetet e Kosovës, synon 

të garantojë që legjislacioni dhe politikat 

për gjuhët minoritare të sigurojnë që të 

gjithë personat të trajtohen në mënyrë 

të barabartë brenda një njësie të caktuar 

politike. 28 Mbrojtja e të drejtave gjuhësore 

lidhet ngushtë me ruajtjen e identitetit 

kulturor, etnik dhe fetar29 dhe shërben për 

të garantuar diversitetin kulturor brenda 

28 Komisioni Europian për Demokraci Përmes 
Ligjit (Komisioni i Venecias) (1998) ‘Summary 
Report Nr. 010/95 on Participation of Members 
of Minorities in Public Life’. CDL-MIN (98) 1 
rev., Strasburg, 27 shkurt 1998, fq. 3.
29 Në një raport të OSBE-së argumentohet se 
“Mbrojtja e të drejtave gjuhësore të personave 
që u përkasin pakicave kombëtare bazohet në dy 
shtylla për mbrojtjen e pakicave kombëtare, të 
cilat bazohen në instrumentet e sipërpërmendur 
ndërkombëtare: të drejtën për jodiskriminim në 
gëzimin e të gjitha të drejtave të njeriut; dhe të

një vendi.30 Të drejtat gjuhësore duhet të 

sigurojnë që komunitetet të gëzojnë qasje 

të barabartë në të njëjtat shërbime publike 

si pjesa tjetër e popullsisë, pa sakrifi kuar 

identitetin e tyre gjuhësor, sepse ato janë 

të lidhura ngushtë me lirinë e shprehjes, 

respektimin e jetës private, respektimin e 

dinjitetit njerëzor etj. 

Shtetësia në Kosovë

Një tjetër çështje e rregulluar në përpu-

thje me parimet themelore të së drejtës 

ndërkombëtare është ajo e shtetësisë së 

shtetit të ri të Kosovës, për të cilën fl itet 

në nenin 155 dhe në nenet 14 dhe 15 të 

Kushtetutës.

Nuk është aspak e vështirë të konsato-

het se dispozitat e mësipërme janë në për-

puthje me standardet bashkëkohore ndër-

kombëtare dhe janë hartuar duke mbaj-

tur parasysh edhe specifi kat dhe rretha-

nat e veçanta mbi të cilat u krijua shteti i 

Kosovës. Aty thuhet se “të gjithë banorët 

e ligjshëm të Kosovës në datën e mirati-

mit të kësaj Kushtetute, gëzojnë të drejtën 

e shtetësisë së Republikës së Kosovës. Ajo 

ua njeh të drejtën e shtetësisë së Repub-

drejtën për ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit 
përmes lirisë për të praktikuar ose shfrytëzuar 
ato aspekte të veçanta dhe të papërsëritshme të 
jetës së tyre si pakica – sidomos kulturës, fesë 
dhe gjuhës.” Shih Komisionari i Lartë i OSBE-
së për Pakicat Kombëtare (1999) ‘Report on the 
Linguistic Rights of Persons Belonging to National 
Minorities in the OSCE Area’. Hagë: Komision-
ari i Lartë i OSBE-së (Organizatës për Siguri 
dhe Bashkëpunim në Europë) për Pakicat Ko-
mbëtare, f. 8.
30 Robert Dunbar, “Is Th ere a Duty to Legislate 
for Linguistic Minorities?”, në Journal of Law 
and Society (2006), Vol. 33, Nr. 1; f. 193.
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likës së Kosovës, pavarësisht nga vend-
banimi i tyre i tanishëm dhe shtetësia që 
kanë, të gjithë shtetasve të ish-Republikës 
Federative të Jugosllavisë, të cilët kanë 
qenë banorë të përhershëm të Kosovës 
me datën 1 janar 1998. Me ta barazohen 
edhe pasardhësit e tyre të drejtpërdrejtë”. 
Në nenin 14 trajtohet në mënyrë pari-
more se fi timi dhe humbja e të drejtës së 
shtetësisë së Republikës së Kosovës rre-
gullohet me ligj. Kurse nëpërmjet ne-
nit 15 sanksionohet detyrimi i saj që të 
mbrojë interesat e shtetasve të vet jashtë 
vendit, në mënyrën e përcaktuar me ligj. 
Po në këtë frymë, neni 35 përcakton se 
shtetasit e Republikës së Kosovës nuk 
mund të ekstradohen nga Kosova kundër 
vullnetit të tyre, me përjashtim të rasteve 
kur me ligj dhe marrëveshjet ndërkom-
bëtare është përcaktuar ndryshe. 

Përvoja kushtetuese e Kosovës 
dhe përvojat e shteteve të tjera

Rruga në të cilën ka ecur përgatitja e 
Kushtetutës së Kosovës, nuk është as e 
panjohur dhe as e pashkelur nga shtete të 
tjera. Përkundrazi, në kushtetutat dhe, në 
përgjithësi, në legjislacionet e shteteve të 
civilizuara, është sanksionuar parimi se e 
drejta ndërkombëtare, me gjithë veçoritë 
dalluese të padiskutueshme në krahasim 
me të drejtën e brendshme, ka të njëjtën 
vlerë juridike e, për rrjedhojë, shkelja e saj 
shoqërohet me pasoja, siç ndodh edhe në 
të drejtën e brendshme. P.sh., në pream-
bulën e Kushtetutës franceze të 4 tetorit 

1958, thuhet: “Republika franceze, besn-
ike e traditave të saj, iu konformohet 

rregullave të së drejtës ndërkombëtare”.

Në Kushtetutën italiane të 27 dhjetorit 

1947, në nenin 10 parashikohet: “Rendi 

juridik italian iu konformohet rregullave 

të së drejtës ndërkombëtare përgjithësisht 

të njohura...” Kushtetuta e Republikës 

Austriake në nenin 9 të saj sanksionon: 

“1. Normat e së drejtës ndërkombëtare 

publike të njohura përgjithësisht, kon-

siderohen si pjesë përbërëse e së drejtës 

federale...”. Neni 118 i Kushtetutës së 

Republikës së Maqedonisë konsakron 

gjithashtu parimin e rëndësishëm se 

“Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifi -

kuara në përputhje me Kushtetutën janë 

pjesë e rendit juridik të brendshëm dhe 

nuk mund të ndryshohen me ligj.” Kush-

tetuta e Republikës së Sllovenisë e 23 dh-

jetorit 1991, në nenin 8 ka vendosur se 

“Ligjet dhe dispozitat e tjera duhet të jenë 

në përputhje me parimet përgjithësisht 

të pranuara të së drejtës ndërkombëtare 

dhe me marrëveshjet ndërkombëtare me 

të cilat Sllovenia është e lidhur. Mar-

rëveshjet ndërkombëtare të ratifi kuara 

dhe të botuara zbatohen drejtpërsëdre-

jti.” Kushtetuta e Mbretërisë së Spanjës e 

27 dhjetorit 1978, thotë në nenin 96 se 

“Traktatet ndërkombëtare të nënshkru-

ara në mënyrë të vlefshme, pasi botohen 

zyrtarisht në Spanjë, bëhen pjesë e rendit 

të brendshëm të saj...”. Kushtetuta e Re-

publikës Turke e vitit 1980, në nenin 90 

sanksionon se “Marrëveshjet ndërkom-

bëtare që kanë hyrë në fuqi në mënyrën e 

duhur kanë forcën e ligjit...”.

Kushtetuta e Kosovës, shtetit më të ri 

në Europë, eci në gjurmët e zgjidhjeve më 

të konsoliduara dhe më të avancuara të 

tyre dhe përqafoi alternativën më racio-

nale, atë të epërsisë të së drejtës ndërkom-

bëtare. Ky qëndrim është i afërt me atë 

që parashikohet nga Neni 6, paragrafi  2 i 
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në Kushtetutën
e Republikës

së Kosovës

Kushtetutës amerikane, i cili stipulon se 
traktatet ndërkombëtare janë “ligji suprem 
i vendit”. Ai është në një linjë edhe me 
zgjidhjen e Ligjit themeltar të Republikës 
Federale të Gjermanisë të 23 majit 1949, i 
cili përcakton se “Ligjet e përgjithshme të 
së drejtës ndërkombëtare janë pjesë për-
bërëse e së drejtës federale. Ato prevalojnë 
ndaj ligjeve dhe bëjnë që të lindin dre-
jtëpërsëdrejti të drejta dhe detyrime për 
banorët e territorit federal” (neni 25).

Është gjithashtu afër zgjidhjes së Ku-
shtetutës së mbretërisë së Holandës, e cila 
në nenin 94 përcakton se: “Rregullat ligjo-
re që janë në fuqi brenda Mbretërisë nuk 
do të jenë të zbatueshme nëse zbatimi i 
tyre është në mospërputhje me dispozitat 
e traktateve që janë të detyrueshme për të 
gjithë ose në mospërputhje me rezolutat 
e institucioneve ndërkombëtare”. Është 
gati identike me zgjidhjen e nenit 134 
të Kushtetutës së Republikës Kroate, që 
përcakton se “Traktatet ndërkombëtare të 
lidhura dhe të ratifi kuara në përputhje me 
Kushtetutën, pasi ratifi kohen, janë pjesë e 
rendit juridik të brendshëm të Republikës 
së Kroacisë dhe nga fuqia juridike kanë 
epërsi ndaj ligjeve...”. Zgjidhje e njëjtë 
gjendet edhe në Kushtetutën e Federatës 
Ruse të 12 dhjetorit 1993, në paragrafi n 
4 të nenit 15 të së cilës është përcaktuar 
se “Parimet dhe normat përgjithësisht të 
pranuara të së drejtës ndërkombëtare dhe 
traktatet ndërkombëtare të Federatës Ru-
se janë pjesë përbërëse e sistemit të saj ju-
ridik. Në rast se me traktat ndërkombëtar 
të Federatës Ruse janë vendosur rregulla 
të ndryshme nga ato që parashikohen në 
ligj, zbatohen rregullat e traktatit ndër-
kombëtar”.

Por ngjashmëritë e Kushtetutës së Ko-

sovës janë edhe më evidente me Kushte-

tutën e Shqipërisë. Në mënyrë të veçantë, 

trajtimi dhe zgjidhja e çështjes së raportit 

midis së drejtës ndërkombëtare dhe asaj të 

brendshme është pothuajse identike, me 

ndonjë përjashtim që diktohet më shumë 

nga specifi kat e shtetit të Kosovës.

Nga studimi i dispozitave të Kushte-

tutës së Kosovës që trajtojnë raportin 

e së drejtës së brendshme me të drejtën 

ndërkombëtare, të krijohet bindja se legji-

slatori ka bërë kujdes që të mos lërë va-

kume. Ai i ka trajtuar dhe është përpjekur 

të zgjidhë situatat eventuale që mund të 

krijohen nga boshllëqet e legjislacionit të 

brendshëm kosovar apo ato që mund të 

rezultojnë nga përplasjet midis normës 

që rrjedh nga traktatet dhe zakonet ndër-

kombëtare dhe asaj që buron nga e drejta 

e brendshme kosovare.

Principi i adoptuar nga kushtetuta ko-

sovare në këtë çështje, kontribuon për 

pasurimin dhe strukturimin sistematik 

të legjislacionit kosovar, madje edhe për 

spastrimin e tij nga normat, parimet apo 

institutet e papërshtatshme ose inefi kase.

Epërsia e së drejtës ndërkombëtare në 

raport me të drejtën e brendshme, e sank-

sionuar tashmë në Kushtetutën kosovare, 

ka gjetur zbatim konkret jo vetëm në ras-

tin e nenit 22 të përmendur më sipër, por 

edhe në qëndrimet e Kosovës ndaj reko-

mandimeve ose vendimeve të organiza-

tave ose institucioneve ndërkombëtare. 

Disa vjet përpara shpalljes së pavarësisë 

së saj, me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 

2000/59, datë 27 tetor 2000 Për ndrysh-

imin e Rregullores nr. 1999/24 mbi ligjin në 

fuqi në Kosovë, u hoq dënimi me vdekje 

nga legjislacioni i saj penal. Ky vendim 

u fi ksua edhe në pikën 2 të nenit 25 të 
Kushtetutës, si dhe në Kodin Penal të 
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Kosovës, i cili nuk e parashikon dëni-

min me vdekje. Duke mos qenë palë në 

Konventën Europiane për të Drejtat e 

Njeriut dhe në Protokollin 6 të saj, Koso-

va, e prirur nga dëshira për garantimin 

e të drejtës së njeriut për jetën, si dhe të 

drejtave të tjera, i ka përfshirë në Kush-

tetutën e vet.

Një tjetër specifi kë veçanërisht e rën-

dësishme që fi guron në Kushtetutën e 

Kosovës, është çështja që trajtohet në 

nenin 53, i cili stipulon shprehimisht se 

“Të drejtat njeriut dhe liritë themelore 

të garantuara me këtë Kushtetutë, in-

terpretohen në harmoni me vendimet 

gjyqësore të Gjykatës Europiane për të 

Drejtat e Njeriut”. Duket një zgjidhje 

origjinale kushtetuese, nëpërmjet së cilës 

hapen mundësi të gjera për interpretimin 

dhe, në këtë mënyrë, për garantimin e 

respektimit të të drejtave të njeriut, duke 

e pasuruar hapësirën e veprimit të insti-

tucioneve dhe të organeve kosovare edhe 

me praktikën e bollshme dhe të shumëllo-

jshme të Gjykatës Europiane për të Dre-

jtat e Njeriut. 

Zhvillimet moderne të së drejtës ndër-

kombëtare dhe rikompozimet e herëpas-

hershme të hartës politike të bashkësive 

rajonale, kontinentale e globale e iden-

tifi kojnë sanksionimin e epërsisë të së 

drejtës ndërkombëtare ndaj të drejtës së 

brendshme kosovare si një veprim që ecën 

paralel me këto zhvillime, si qëndrim pa-

rimor të rëndësishëm në interes të pros-

peritetit të vendit, të ruajtjes së stabilitetit 

dhe të sigurisë së tij. Përveç se dëshmi e 

vendosmërisë për të rikonfi rmuar vlerat 

demokratike, ajo përbën një premisë pozi-

tive per hapjen e mundësive ligjore te in-

tegrimit të Kosovës në strukturat euroat-

lantike, në NATO, në BE, në organizatat 

e tjera ndërkombëtare dhe në tërësi në 

bashkësinë e shteteve.
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Procesi i njohjes ndërkombëtare të Kosovës ka 

ndjekur një dinamikë pozitive, duke kapërcyer vësh-

tirësi, të njohura dhe të panjohura për shtetet e tjera 

të reja. Ashtu si dhe njohjet e shteteve të tjera, që 

dolën nga shembja e ish-Jugosllavisë, edhe Kosova 

hasi pengesën e parë dhe kryesore nga shteti i ri, Ser-

bia, e cila ishte e vetmja që këmbënguli për ruajtjen, 

edhe me luftë, të federatës komuniste jugosllave. Por 

ashtu si shtetet e tjera të reja, që dolën nga ish-Ju-

gosllavia, Kosova e lirë dhe e pavarur pati përkrahjen 

e fuqishme dhe inkurajimin e shteteve kryesore de-

mokratike të botës. 6 vjet nga shpallja e shtetit të 

pavarur të Kosovës niveli i njohjeve ka arritur në 106 

shtete, çka provon drejtësinë e aktit të madh histo-

rik të Kuvendit të Kosovës të 17 shkurtit 2008 për 

shpalljen e pavarësisë.

Në historikun e shkurtër gjashtëvjeçar kemi dy 

momente të rëndësishme, të cilat kanë ndihmuar 

dhe duhet të ndihmojnë për rritjen e numrit të njo-

hjeve ndërkombëtare të saj. Momenti i parë është 

vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në 

Hagë, më 22 korrik 2010, e cila vendosi dhe san-

ksionoi ligjëshmërinë ndërkombëtare të aktit të 

shpalljes së pavarësisë. Momenti i dytë është ma-

rrëveshja e 19 prillit 2013 mes Serbisë dhe Kosovës, 

me ndërmjetësimin e Bashkimit Europian, për nor-

malizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Mo-
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menti i parë krijoi bazën legale të kërkesës 

dhe ofensivës diplomatike për njohjen e 

Kosovës nga shtete hezituese në konti-

nente të ndryshme. Momenti i dytë krijoi 

në planin diplomatik koniukturën e re të 

favorshme për neutralizimin e pengesës 

serbe ndaj statusit të shtetit të Kosovës 

si subjekt i pavarur i së drejtës ndërkom-

bëtare.

Angazhimi nëpërmjet një marrëve-

shjeje ndërkombëtare, të garantuar nga 

BE, se të dy vendet nuk do të pengo-

jnë njëri-tjetrin dhe as do të inkurajojnë 

shtetet e tjera të pengojnë integrimin e 

tyre në BE-ja, është njohja de facto e sta-

tusit të shtetit të pavarur të Kosovës. Në 

BE integrohen dhe pranohen si anëtarë 

shtete të pavarura dhe jo entitete apo 

provinca. Dhe është e kuptueshme se pa 

njohjen e Kosovës jetësohet pamundësia e 

anëtarësimit të Serbisë në BE.

Këto dy momente kanë qenë dhe janë 

një arsenal juridik dhe politik me shumë 

vlerë për diplomacinë e Kosovës në stra-

tegjinë e zgjerimit të hartës së njohjeve 

ndërkombëtare të shtetit. Procesi i njo-

hjes ndërkombëtare ka qenë dhe është jo 

i lehtë, për arsye dhe motive të ndryshme 

historike, politike, diplomatike, ekonomi-

ke, gjeopolitike, psikologjike, precedenci-

ale etj. Disa elemente të grupit të vështirë-

sive mund të kishin pasur një menaxhim 

më të përshtatshëm me rrethanat ven-

dore, rajonale dhe ndërkombëtare. Ndër 

këto elemente mund të përmendim:

(a) Shndërrimi i çështjes së njohjes 

në një objekt të luftës politike apo elek-

torale të brendshme në Kosovë. Në disa 

etapa të jetës politike çështja e njohjeve 

është semplifi kuar si garë shpejtësie, e cila 

do të kishte grafi k të njëtrajtshëm drejt 

lartësive. Por diplomacia është shumë e 

pangjashme me sportin dhe një proverb 

i vjetër diplomatik e simbolizon nevojën 

e urtësise me shprehjen “diplomacia është 

përtace”. Çështja e njohjes së shtetit është 

pjesë e interesit shtetëror dhe kombëtar 

të të gjitha partive të spektrit politik të 

vendit. Shndërrimi i saj në top elektoral 

krijon klimë jo inkurajuese si në grupin e 

shteteve që nuk e kanë njohur, por edhe 

në grupin e shteteve që e kanë njohur 

atë, dhe që sponsorizojnë njohjen e saj te 

shtetet e treta.

(b) Personalizimi i strategjisë diplo-

matike të njohjes së Kosovës dhe margji-

nalizimi i parimit të rëndësishëm të njo-

hjes së shtetit si meritë e institucioneve 

përfaqësuese, e popullit dhe e shtetit, që 

e kërkon dhe e meriton atë si subjekti i 

pavarur i së drejtës ndërkombëtare. Në 

etapa të ndryshme, personalizimi ka 

shkaktuar friksione funksionale në vepri-

min diplomatik, duke prodhuar disa herë 

një dukuri jodiplomatike të njoftimeve të 

njërës apo tjetrës njohje të Kosovës, ende 

pa u sanksionuar në kanale diplomatike 

dhe me dokumente zyrtare nga shtetet 

njohëse. Efekti është lehtë të merret me 

mend, sepse një shtet serioz nuk mund 

të presë me kënaqësi faktin që negociatat 

dypalëshe për njohjen, ende të papërfun-

duara, shndërrohen në produkt publik nga 

pala kërkuese. Shpallja e parakohshme e 

sukseseve të njohjeve ka shkaktuar lëvizje 

me efekt të pakëndshëm, sepse disa herë 

ka shërbyer si zile zgjimi për veprimtarinë 

e diplomacisë së Serbisë për të penguar 

apo bllokuar njohjen nga shtetet, për të 

cilat në Prishtinë njoftohej se do ta njih-

nin Kosovën.

(c) Qëndrimet e paqarta të lëshuara 
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nga Tirana kanë marrë disa herë formën 

e bumerangut për procesin e njohjeve. Në 

qarqet diplomatike është përmendur se 

qëndrimet e nxituara dhe retorika nacio-

naliste e përfaqësuesve të ekzekutivit për 

“bashkimin e Kosovës me Shqipërinë” 

dhe për “bashkimin e gjithë shqiptarëve 

në një shtet” apo për prishjen e kufi jve, 

kanë qenë kontraproduktive dhe shpesh-

herë frenuese në planin diplomatik ndër-

kombëtar për avancimin e njohjeve. Me 

dashje apo pa dashje, këto qendrime ka-

në krijuar mundësinë për t’u përdorur si 

argument i diplomacisë së Serbisë dhe 

i disa shteteve të tjera, që nuk e njohin 

Kosovën, për të ndërmarrë veprimtari 

bllokuese në shtetet e treta, me tezën se, 

përderisa Shqipëria dhe Kosova po bash-

kohen, nuk është nevoja të njihet Kosova 

si shtet.

Kur fl asim për procesin e njohjes së 

Kosovës kemi parasysh dy drejtime the-

melore, njohjen nga shtete të veçanta 

dhe njohjen nga organizata ndërkom-

bëtare. Nëse në trasenë e parë ka pasur 

një dinamikë të suksesshme, në trasenë e 

dytë procesi ka pasur një ritmikë më të 

ngadaltë. Ky zhvillim asimetrik ka arsye 

objektive, sepse në organizata ndërkom-

bëtare kërkohet konsesusi i gjithë shteteve 

anëtare për pranimin e një anëtari të ri 

dhe është e qartë se, derisa Rusia dhe 

Kina, si anëtarë të përhershëm të Këshi-

llit të Sigurimit të OKB-së do të përdo-

rin veton e tyre, objektivi për anëtarësim 

të Kosovës në OKB do të presë një kohë 

të gjatë. E rëndësishme është që Këshilli 

Europian vendosi në 28 qershor të vitit të 

kaluar që të hapen bisedimet e Bashkimit 

Europian me Kosovën për Marrëveshjen 

e Stabilizim-Asocimit me BE-në.

Me rëndësi është edhe adoptimi nga 

Kosova i hartës rrugore për procesin e lib-

eralizimit të vizave me BE-në. Këto janë 

arritje, sepse brenda tyre kanë një formë 

sanksionimi të procesit të njohjeve edhe 

nga shtetet anëtare të BE-së, që ende 

nuk e kanë njohur, por të cilët nuk bëhen 

pengesë në dinamikën e afrimit dhe të 

integrimit të Kosovës në BE. Vazhdi-

mi i hezitimit të grupit të pesë shteteve 

anëtare të BE-së për të njohur Kosovën, 

mund të ketë disa shpjegime në motive, 

si të brendshme të kompozicionit etnik, 

ashtu dhe të lidhjeve apo të detyrimeve 

subjektive apo nostalgjike të periudhave 

historike të vjetra.

Është pozitive që Kosova ka zgjeruar 

rrethin e njohjeve nga organizata ndër-

kombëtare, duke u bërë anëtare e tyre, 

si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka 

Botërore, Banka Europiane për Rindër-

tim dhe Zhvillim, Këshilli i Bashkëpu-

nimit Rajonal etj. Kosova është shtet i 

Ballkanit dhe roli i saj kryesor është në 

Ballkan. Përfshirja e saj në organizimet 

e çfarëdoshme të rajonit të Europës Jug-

lindore është terreni i parë, por edhe më 

i përshtatshëm, për pranimin e Kosovës 

si shtet anëtar dhe që natyrisht kërkon 

një bashkërendim akoma më të madh 

mes diplomacisë së Shqipërisë dhe asaj të 

Kosovës.

Harta e madhe politike e njohjes së 

shtetit të pavarur të Kosovës është fryt i 

një veprimtarie të madhe dhe intensive 

diplomatike ndërkombëtare, e përkrahjes 

nga shtete dhe forca demokratike në 

gjithë botën. Ajo i detyrohet sidomos 

mbështetjes nga aleati kryesor strategjik 

i kombit shqiptar, SHBA-ja, i detyro-

het mbështetjes nga shtetet e mëdha de-
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mokratike të BE-së dhe nga shtete miq në 

Ballkan, Azi, Afrikë dhe Amerikën Latine. 

Kosova është konsoliduar dhe afi rmuar si 

një shtet i pavarur dhe subjekt i pavarur i 

së drejtës ndërkombëtare dhe njohjet nga 

më tepër se gjysma e shteteve anëtare të 

OKB-së, e sanksionojnë subjektivitetin e 

saj të pakthyeshëm ndërkombëtar.
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Historia e lindjes së shteteve është e larmishme, 

ashtu sikurse edhe faktorët që çojnë në shpallje shte-

tesh të reja janë të shumtë dhe dallojnë nga rasti në 

rast, nga konteksti kohor e i rrethanave politike, nga 

ekuilibrat globalë e nga pesha e rreziqeve për paqen 

e një rajoni, nga interesa gjeostrategjike të fuqive që 

ekuilibrojnë globin e deri te potencialet e tyre eko-

nomike, nga struktura etnike e banorëve e nga gjuha 

që ata kanë në përdorim publik. Shpalljen e shtetit 

të ri të Kosovës e kanë ndihmuar apo e kanë deter-

minuar secili nga këta faktorë, ndonjëri më shumë e 

ndonjëri më pak, ndonjëri më herët e ndonjëri krejt 

në prag të lindjes, varësisht nga zhvillimet politike 

e konteksti global i ekuilibrave. Nëse gati të gjithë 

këta faktorë çonin në shpalljen e një shteti të ri, kul-

tura e këtij vendi nuk favorizonte një lindje të re 

dhe krijimin e një identiteti të ri kulturor. Kultura 

e lashtë dhe e re, trashëgimia kulturore materiale e 

shpirtërore, rrënjët e kësaj kulture, si dhe tendenca 

e zhvillimeve moderne çonin në shtratin e paprek-

shëm të një hapësire unike kulturore shqiptare. 

Vendimin e prerë për të krijuar një shtet të ri 

në Ballkan, grupi i kontaktit, ku bënin pjesë fuqi të 

mëdha të globit, e lidhi fort me një siguresë garan-

cie, ku thuhej: nuk do të lejohej aneksim i këtij ter-

ritori nga shtete fqinje, sikundër që nuk do të lejohej 

bashkim i këtij territori me ndonjë shtet tjetër fqinj. 
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Sadoqë vendimi nuk i përmend shpre-

himisht këto dy shtete nga supozohej se 

mund t’i vinte rreziku këtij shteti të ri që 

po krijohej, kjo ishte e qartë për të gjithë: 

forca që mund ta rrezikonte me aneksim 

dhunshëm ishte Serbia, kurse forca që e 

tërhiqte me gravitet që ta rikthente në 

gji ishte shtrati i vet kulturor shqiptar, i 

cili nuk mund të ndahej edhe po të kri-

joheshin kufi j shtetërorë me tendencë të 

krijimit të një identiteti të mëvetësishëm 

shtetëror. Faktorët që favorizonin kri-

jimin e një shteti të ri e të pavarur ishin 

disa, por faktori kryesor që përbën iden-

titet, kultura e këtij vendi, nuk veçohej 

me asgjë nga shtrati i vet, nga tërësia e 

paprekshme kulturore shqiptare. Andaj 

krijimi i shtetit të pavarur u ndërtua mbi 

disa veçanti, të cilat mjaftonin për të pa-

varësuar një territor, por asnjëherë nuk 

u insistua që kultura e këtij vendi, iden-

titeti kulturor i kësaj popullate të quhej 

i ndryshëm nga gjithë tërësia e vet ku 

mbështetet me shekuj.

Shqiptarët në Ballkan, historikisht ka-

në jetuar brenda perandorive të ndryshme, 

në regjime të ndryshme, herë të gjithë 

brenda një shteti a perandorie e herë të 

ndarë në disa shtete e regjime. Gjatë kësaj 

historie, shqiptarët kanë humbur shumë 

gjëra nga qenia e vet: territore, kështjella, 

njerëz, trashëgimi materiale etj. Kultura 

dhe gjuha janë dy njësi identitare që nuk i 

kanë humbur asnjëherë e me të cilat janë 

lidhur sa herë që historia i ka ndarë e i ka 

shpërndarë nëpër shtete të ndryshme në 

Ballkan, si dhe gjithandej botës.

Përpjekjet e disa grupeve njerëzish 

që me shpalljen e Pavarësisë së Kosovës 

të shpallnin edhe shtyllat identitare të 

reja, ku do të mbahej kjo ngrehinë e ku 

nxituan që, mes të tjerash, të shpallnin 

edhe një komb kosovar, një gjuhë kosova-

rishte e një kulturë kosovare, rezultuan 

me shfaqje komike e herë-herë absurde. 

Grupe të këtilla shpallnin, me logjikën e 

shpalljes së shtetit, gjuhë të re, komb të 

ri e kulturë të re. Shpallej shpejt e shpejt 

një komb i ri kosovar që do të përputhte 

shtrirjen e vet me kufi jtë e ri të shtetit që 

po lindte, shpallej atypëraty një gjuhë e re 

kosovarishte e që do t'i shtrinte kufi jtë e 

vet ekzaktësisht përgjatë kufi jve politikë 

të shtetit të ri dhe shpallej rrufeshëm një 

kulturë e një trashëgimi kulturore koso-

vare, të cilën do ta mbante të mbyllur një 

kufi  i ri shtetëror.

Propaganduesit e një politike të këtillë 

nuk donin të pyesnin fare për shekullin në 

të cilin po krijohej ky shtet dhe konteks-

tin kohor, shoqëror e politik të shekujve të 

shkuar, kur bashkë me shtetin krijoheshin 

kombet, por asnjëherë gjuhët dhe kulturat 

nuk përputheshin me kufi jtë politikë të 

shteteve. Aq më pak, shtetet që krijohen 

në shekullin XXI, në rrethana të tjera 

shoqërore nga shekujt e kaluar mund të 

mendohet se do të rrënojnë tërësi kom-

bëtare gjuhësore e kulturore për t’u arnuar 

mbi hapësira gjeografi ke të shteteve të 

reja që krijohen mbi faktorë të tjerë nga 

ato që ishin vendimtarë në shekullin XIX. 

Argumentet që nxirrnin proklamuesit e 

kësaj ideje pas gjithë një zhurme mediale 

të orkestruar, përfundonin në renditje të 

zbehta elementesh që dallojnë popullsinë 

që jeton në Shqipëri me atë që jeton në 

Kosovë. Një jetë e ndarë me një kufi  të 

pakalueshëm për qarkullimin e njerëzve 

që ka zgjatur nja 50 vjet apo marrë së 

bashku edhe me periudha të tjera që 

mund të kenë qenë pak më të shpenguara, 
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një shkëputje 100-vjeçare, paskësh pro-

dhuar identitete të ndara kulturore mes 

shqiptarësh, gjuhë të ndara, e me këtë 

edhe parakushte për të shpallur një komb 

të ri kosovar së bashku me shtetin e ri që 

lindi. Po realiteti tregon të kundërtën.

Gjuha shqipe është ndoshta kështjella 

më e madhe që e pengon një projekt të 

këtillë, qoftë historia e shtrirjes dialek-

tore, qoftë realiteti dinamik i përdor-

imit të standardit të shqipes. Dialekti u 

nxjerr pengesë të madhe, sepse e folmja e 

Kosovës nuk është një dialekt më vete, që 

të përputhej me kufi jtë politikë të shtetit 

të ri. Ajo është pjesë e kryedialektit të 

gegnishtes, i cili përfshin edhe gjysmën e 

Shqipërisë deri në Shkumbin. Standardi 

i shqipes është pengesa tjetër. Në vitin 

1968, në Prishtinë, u organizua Konsulta 

Gjuhësore e Prishtinës, e cila i parapriu 

Kongresit të Drejtshkrimit që u organi-

zua në Tiranë në vitin 1972 me pjesëmar-

jen e delegatëve nga Kosova. Meqenëse 

rrethanat politike vonuan së tepërmi një 

zhvillim modern të literaturës dhe të ar-

simit në Kosovë, libri i parë në gjuhën 

shqipe botohet në vitin 1955, i bie që gati 

e gjithë literatura me vlerë në Kosovë të 

jetë krijuar e botuar pas vitit 1972, pra 

në standardin e shqipes të vitit 1972. Të 

gjitha tekstet shkollore dhe dokumen-

tacioni pedagogjik në të gjitha nivelet e 

shkollimit në Kosovë, ashtu sikurse edhe 

mësimdhënia, zhvillohet në standardin 

e shqipes. E gjithë industria mediale në 

Kosovë, operatorët vendas dhe operatorët 

nga Tirana që mbulojnë me sukses tregun 

e Kosovës, media e shkruar e audiovizuale 

operon brenda normave të standardit të 

shqipes. E gjithë literatura botërore vjen 

e përkthyer në standardin e shqipes nga 

botues të Kosovës dhe të Shqipërisë dhe 

shitet gjithandej përmes rrjetit tregtar të 

librit.

Lindja e shtetit të ri të Kosovës ka rin-

gjallur edhe njëherë furishëm debatin për 

standardin e shqipes. Ata që e kundërsh-

tojnë në vazhdimësi standardin dhe pro-

pagandojnë rrënimin e tij dhe kthimin në 

shqipen me dy variante letrare, gegnisht e 

toskërisht, gjykuan se krijimi i shtetit të 

Kosovës mund t’u japë dorë në rrënimin 

e normave të standardit të vitit 1972. Fil-

luan përpjekje në Tiranë e në Prishtinë 

për botim të revistave apo mediume au-

diovizuale në gegnisht. U hapën debate 

televizive, ku merrnin pjesë kryesisht 

gazetarë po edhe gjuhëtarë, të cilët mbro-

nin apo sulmonin standardin. Impakti i 

këtij debati nuk rezultoi me lëkundjen e 

standardit të shqipes. Gazetat a revistat 

që nisën të dilnin në gegnisht pas një 

kohe të shkurtër u shuan për mungesë 

tregu për një produkt të këtillë.

Ky projekt nuk mundi të gjejë audi-

encë që konsumon një produkt të këtillë 

as në Prishtinë e as në Tiranë. Standardi 

i shqipes duket të ketë hedhur rrënjë më 

thellë se ç’mendonin propaganduesit e 

rrënimit të tij. Po nëse në këtë linjë dësh-

tuan, kjo kategori njerëzish pati një tjetër 

sukses, jo më pak të rrezikshëm për stan-

dardin e shqipes dhe zhvillimin dinamik 

të tij. Kjo tendencë mobilizoi një kategori 

tjetër rrënuesish, një grup gjuhëtarësh 

konservatorë që shpallën të rrezikshëm 

çdo zhvillim të standardit, çdo prekje 

të normës, çdo hapje të saj ndaj dialek-

teve e që ishte një nga detyrat e Kon-

gresit të Drejtshkrimit. Pasi që një grup 

gjuhëtarësh të caktuar nga dy akademitë 

e shkencave, nga Tirana dhe Prishtina, u 
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dakorduan për të prekur një ë të pathek-
suar, këta gjuhëtarë shpallën: shqipja 
u shprish. Sulmi i atyre që dolën për të 
mbrojtur standardin me heshta e shpata 
ishte shumë efi kas. Rreziku po vjen nga 
Kosova! Nga atje ku kish nisur bërja më 
1968!

Shqiptarët janë shumë të ndjeshëm 
për një aset kaq të vlefshëm kombëtar i 
cili integron shqiptarët anekënd rruzu-
llit. Me kategori kaq të ndjeshme është 
shumë lehtë të manipulosh një audiencë 
shumë të gjerë dhe të shpallësh konser-
vimin e gjuhës së gjallë, zhvillimin e saj 
dinamik dhe hapjen e saj ndaj shekullit 
të dinamikës marramendëse. Nuk është 
rrënuar shqipja as kur i kanë rënë dhëmbë 
të tjerë e as po t’i binte ndonjë ë e pathek-
suar. Dhe është vështirë të gjykosh kush 
është më i rrezikshëm për shqipen stan-
darde, ata që duan zhbërjen e normës se 
nuk u pëlqen si është bërë apo këta që 
ngrenë shpatat për të bllokuar zhvillimin 
dinamik të saj se u pëlqen si është bërë.

Shteti i ri i Kosovës është një kom-
promis i ekuilibruar mes fuqive të mëdha 
që kanë interes për stabilitetin e rajonit e 
që nuk kënaq asnjë palë deri në fund, por 
plotëson disa kërkesa madhore për po-
pullin që jeton në këtë shtet. Shqiptarët 

janë çliruar nga regjimi që ushtroi gjeno-
cid mbi popullatën civile, por nuk u është 
lejuar të bashkohen në hapësiren unike 
kombëtare. Kjo ka kënaqur palën serbe, 
duke i dhënë qetësinë se shteti i ri do t’u 
garantojë serbëve një status të privilegjuar 
në shtetin e ri, të vogël e të brishtë.

Përpjekja e institucioneve të Kosovës 
për të trajtuar gjithë trashëgiminë kul-
turore materiale që gjendet në territorin e 
Kosovës si thesar të shtetit të Kosovës në 

prezantimin e saj në botë ka dështuar që 

në nismë. Sebia ka futur brenda trashëgi-
misë së vet të gjithë trashëgiminë që li-
dhet me manastiret ortodokse në Kosovë 
e ku bëjnë pjesë edhe manastiret që janë 
futur nën ombrellën e UNESCO-s si 
thesar i trashëgimisë botërore. Këto ma-
nastire kanë një status të veçantë, ashtu 
si edhe i gjithë thesari i artit mesjetar që 
gjendet brenda tyre dhe si të këtilla Serbia 
i administron, i promovon dhe i posedon. 
Në anën tjetër, gjithë trashëgimia kul-
turore e Kosovës që lidhet me popullatën 
shqiptare shoqërohet me atributin kulturë 
shqiptare dhe, si e tillë, është pjesë e tërë-
sisë kulturore shqiptare dhe e një hapësire 
unike kulturore. Shteti i ri, si shtet i kri-
juar në fi llim të shekullit XXI, nuk mund 
të bëhet faktor i ndërprerjes së funksioni-
mit të hapësirës kulturore shqiptare. Dy 
shtetet shqiptare duhet të heqin të gjitha 
barrierat që kanë penguar në të kaluarën 
këtë hapësirë kulturore që të funksionojë 
natyrshëm dhe pa u dhunuar me asnjë ve-
prim. Fakti që ky realitet kulturor kom-
bëtar ka qenë i dhunuar në të kaluarën 
nga faktorë të ndryshëm kufi zues e shton 
nevojën urgjente për ta mbështetur me 
gjithë energjitë nga të dy qendrat njëko-
hësisht.

Mentaliteti provincial favorizon me 
çdo kusht arenën e vogël të provincës, aty 
shkëlqejnë mediokrit. Arena e madhe e 
garës i hedh ata jashtë nga loja, prandaj 
e favorizojnë provincën dhe segmenti-
min e hapësirës. Kultura shqiptare është 
e pandashme dhe funksionon, përkundër 
pengesave, si hapësirë unike kulturore. 
E këtillë ka funksionuar, për çudinë e 
madhe të segmentuesve, edhe kur ka qenë 
fi zikisht e paqarkullueshme lirë. Një grup 
njerëzish, një komunitet, mund të jetojë 

për një kohë të gjatë i shkëputur fi ziki-



59Academe (2014) 3, 1: 55-59.

Basri
Çapriqi

sht nga trungu i përbashkët por, për çudi, 

ata njerëz vazhdojnë të ndajnë vlera të 

përbashkëta kulturore me pjesën tjetër të 

grupit dhe të konsumojnë në të njëjtën 

mënyrë vlera të përbashkëta të konsolid-

uara shumë kohë më parë në kujtesë. Në 

anën tjetër, komunitete të ndryshme që u 

përkasin entiteteve të ndryshme, mund të 

jetojnë fi zikisht në të njëjtin qytet, në të 

njëjtën lagje apo në të njëjtin pallat dhe të 

mos munden për asnjë moment të konsu-

mojnë apo të interpretojnë të njëjtat vlera 

kulturore të përbashkëta apo mënyra të 

njëjta të promovimit të një identiteti të 

ri. Ata mund të krijojnë lidhje të reja të 

një identiteti shtetëror administrativ që e 

imponon një jetë e përbashkët fi zike, por, 

sapo kalon në një thellësi më të madhe 

raportesh shoqërore, shihet qartë se ata 

mbështeten fort në një kujtesë të bujshme 

e cila mban gjallë identitete shumë të for-

ta kulturore të trungjeve që u takojnë his-

torikisht.

Ky është modeli që paraqitet te të gjithë 

popujt e Ballkanit. Si popuj që shquhen për 

shfaqje të identiteteve të forta etnike, ko-

munitete të këtilla nacionale, edhe kur janë 

shkëputur fi zikisht me kufi j dhe adminis-

trativisht kanë fi lluar të investojnë në një 

identitet të ri shtetëror administrativ, ata 

kanë vazhduar, pa asnjë lëkundje, të ndajnë 

me pjesën tjetër të trungut etnik vlera të 

përbashkëta kulturore, duke i thirrur ku-

jtesës me një entuziazëm edhe më të madh 

se në kushte të zakonshme. Ndarja fi zike, 

jo vetëm që nuk ka prodhuar zbehje apo 

harresë identitare kulturore e që mund ta 

dallojë nga trungu i vet i hershëm, por në 

të shumtën e rasteve ka prodhuar një hip-

erndjesi për përkatësinë ndaj trungut.
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Të nderuar organizatorë të Forumit të 6-të Publik 

me temë: “Kosova-shteti më i ri europian”; të nde-

ruar akademikë, kumtues dhe pjesëmarrës në këtë 

tubim me rëndësi shkencore e kombëtare.

Së pari, shpreh falënderimin tim për ftesën dhe 

përgëzimet e mia të çiltra për idenë e mbarë dhe 

frymëgjatë të kësaj veprimtarie shkencore, e cila i 

kushtohet një teme kaq të prekshme për sot e për 

më tej: Kosova-shteti më i ri europian.

Së dyti, dëshiroj të shpreh fj alë miradie për re-

feratet dhe kumtesat që u mbajtën sot, të cilat i 

konsideroj ndihmesa të vyera e me theksin e nevo-

jshëm kombëtar shqiptar, duke nisur me të nderua-

rin Jakup Krasniqi, Kryetar i Kuvendit të Kosovës, 

si dhe të akademikëve të tjerë, historianë dhe fi gura 

të njohura të botës shkencore e politike shqiptare.

Po lejohem, me këtë rast, të shpreh edhe unë 

ndonjë mendim, që shkon në të njëjtën vijë me tehun 

atdhetar dhe kombëtar shqiptar të kumtesave të mbaj-

tura, por duke trajtuar disa vlera e vlerësime për gjuhën 

shqipe, si simbol përbashkues i njësisë etnike dhe 

kombëtare të shqiptarëve.

Jam i bindur se të gjithë sa jemi e kemi ndier dhe 

e përjetojmë, jo pa shqetësim, rënien e kujdesit ndaj 

gjuhës shqipe dhe plojën e prurjeve të pamira e të 

pafalshme të fj alëve të papërshtatshme, jo vetëm të 

huaja, kur janë edhe të panevojshme, por sidomos të 
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një fryme të pakrehur, shpesh edhe duk-
shëm të pagdhendur e të pahijshme, që 
nuk po na ndahet as në të shkruar, as në 
të folur.

Ka ardhur koha të tregojmë më shumë 
kujdes për gjuhën shqipe si tipar themelor i 
njësisë dhe i njësimit kulturor e kombëtar, 
për gjuhën zyrtare të shtetit e të shkollës, 
natyrisht edhe të të gjitha institucioneve 
që varen ose lejohen nga shteti. Të folurit 
dhe, sidomos, të shkruarit në gjuhën letrare 
kombëtare është sot shenjë e tregues kulture. 
Gjuha letrare është një synim i përher-
shëm i njeriut tonë, sidomos i të rinjve të 
shkolluar e të profi lizuar thellë e ethshëm 
në shkencën, artin e dijet bashkëkohore, 
prandaj edhe përbën një dukuri reale e 
që nuk është as thjesht punë gjuhësie, 
as thjesht objekt kundrimi vetëm për 
gjuhëtarët.

Mbi të gjitha, kudo e kurdoherë, ka 
qenë dhe mbetet me vlerë kujdesi dhe 
kërkesa e rreptë e shtetit për zbatimin e 
gjuhës zyrtare. Dhe kjo, sikundër e dimë 
të gjithë, nuk është një punë që bëhet 
për herë të parë sot, por qysh në hapat e 
parë të shtetit shqiptar. Po përmend edhe 
një herë se, këtu e 101 vjet më parë, në 
mbështetje të vlerësimit për pranimin 
e gjuhës shqipe si gjuhë të shtetit shqiptar 
nga qeveria e Ismail Qemalit jepet pohimi 
dorëmbarë i këtij shtetari e diplomati të 
urtë:

“Pas dëshirës dhe n’emën të Zotënies 

së tij, Kryetarit të qeverriës, botojmë 

këtë lajmim: Duhet të gjithë t’a di-

jnë mirë se, ç’ në ditën fatbardhë që 

kur Shqipëria dolli më vehte, gjuha 

shqipe u ba gjuha zyrtare e vendit.

Tani, në ç’do degë t’administratës, 

n’a lipsen nëpunës të cilët t’a njohin 

mirë, me shkrim e këndim, gjuhën 

amtare…Edhe nëpunësit që ndo-

dhen në shërbim do të japin provim 

në gjuhën shqipe: ata që do të trego-

hen të zotët, do të konfi rmohen në 

punën që kanë; ata që nuk do të 

dinë mirë gjuhën shqipe, do të munt 

të kërkojnë kohë që t’a mësojnë në 

qoftë se kanë dëshirë të mbeten në 

shërbim.”1 

Pikërisht atë ide dorëmbarë e frymëg-
jatë të Ismail Qemalit kam pasur parasysh 
në reagimet e mia të kohëve të fundit të 
shprehura edhe në artikullin tim “Shqetë-
sime dhe propozime për kulturën e gjuhës së 
shtetit”.2

Mendova t’i ritheksoj këto vlerësime 
për gjuhën shqipe në administratën pub-
like dhe, enkas, për kujdesin që duhet të 
tregojë ndaj saj shteti (në rastin tonë: shte-
tet) dhe institucionet në krejt hapësirat 
shqiptare ballkanike, pikërisht pse po 
fl itet për shtetin e Kosovës, i cili, ndërkaq, 
ndonëse është ”shteti më i ri i Europës”, 
për fatin e bardhë të atij shteti dhe të popullit 
shqiptar të Kosovës, qysh nga viti 1968 me 
Konsultën e Prishtinës, pastaj me pjesë-
marrjen e gjerë e të shënueshme të për-
faqësuesve të intelektualëve të Kosovës 
në Kongresin e Drejtshkrimit të Gjuhës 
Shqipe dhe në të gjitha konferencat shke-
ncore madhore në përkujtim të atyre dy 
ngjarjeve të rëndësishme shkencore e ko-
mbëtare, zbatimi i shqipes së njësuar në 
të gjithë praktikën shkrimore e botuese 
edhe në Kosovën e kohës e të kushteve të 
atëhershme, ka qenë si të thuash “autostra-
da” e përbashkësisë shprehëse të dyja pjesëve 

1 “Lajmim”, botuar në gazetën Përlindja e 
Shqipëniës, Viti I, nr.6, 17/30 gusht 1913.
2 Gazeta Sot, 20 nëntor 2013, f. 17. 
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të kombit shqiptar dhe, sot, duke përfi tu-
ar nga volia që më dhatë duke më ftuar e 
duke më bërë pjesë të këtij tubimi shken-
cor, duke qenë se ndodhem midis histo-
rianësh dhe personalitetesh me rëndësi 
historike, po lejohem të përmend me gjithë 
poninë dhe nderimin që i takon togfj alëshin 
gordian “Një komb-një gjuhë letrare”, të 
formuluar nga akademiku kosovar, i ndjeri 
dhe i shquari, Ali Hadri, në artikullin e 
tij programatik të prillit 1968. Ai artikull 
dhe sidomos ajo ide e madhe e përbashkimit 
shpirtëror, kulturor e gjuhësor të shqiptarëve 
ka qenë dorëmbarë e frymëgjatë, prandaj 
edhe në mjediset e botimet shkencore të 
gjuhëtarëve është pohuar se “pa Konsultën 
e Prishtinës nuk do ta kishim pasur Kon-
gresin e Drejtshkrimit”.

Rasti i sotëm e lyp që të pohojmë e ta 
lëvdojmë lart pikërisht rolin e madh dhe 
ndihmesën themelore që kanë dhënë for-
cat intelektuale të Kosovës, gjuhëtarët, 
gazetarët, shkrimtarët, arsimtarët dhe 
veprimtarët kulturorë për zbatimin në 
ballë të gjerë e pa asnjë mëdyshje të drejt-
shkrimit të njësuar dhe të përudhjes së 
shqipes letrare të përbashkët e të stan-
dardizuar njësoj si në Shqipëri, po me atë 
moto kombëtare që kishte nisur qysh në 
Konsultën e Prishtinës.

Kemi vënë re me kënaqësi se, edhe Qe-
veria e re e Kosovës, në të gjitha botimet 
dhe në krejt praktikën shkrimore zyrtare 
u është përmbajtur me mjaft kujdes nor-
mave të shqipes së përbashkët dhe mund 
të thuhet se,për sa i përket shqipes stan-
darde, të dyja anët ecin krahas e parale-
lisht, duke shënuar ngjashëm edhe mbër-
ritje të lakmueshme, po edhe ndonjë të 
metë të rritjes e që shpresojmë e besojmë 

të jenë, si këndej ashtu edhe andej, në të 

dyja anët, kalimtare e të kapërcyeshme.

Shqipja dëmtohet nga mungesa e kuj-
desit prej atyre që shkruajnë e botojnë, 
nga programet shkollore të pamira e ku, 
për fat të keq, gjuha shqipe ka pësuar dëmtim 
të madh nga heqja e pamotivuar e të nxënit 
të saj si lëndë më vete në shkollat e mesme. Ka 
pasur një rendje të natyrshme pas gjuhëve 
të huaja. Kjo është punë shumë e mirë. 
Hyrja në Europë nuk bëhet pa njohur 
gjuhët e mëdha të komunikimit, sido-
mos anglishten, frëngjishten etj. Mirëpo, 
të mësosh dhe të vlerësosh gjuhët e huaja, 
nuk do të thotë aspak të mos vlerësosh (e 
aq më pak të nënvlerësosh) gjuhën tënde!

Tashti kemi shumë njerëz që i dinë 
mirë (ndoshta edhe sa s’ka ku të vejë më 
mirë), gjuhët e huaja. Kjo duhet vetëm të 
na gëzojë. Por, kemi pak, shumë-shumë 
pak njerëz që e dinë mirë gjuhën shqipe, 
që mund ta shkruajnë e ta fl asin bukur e 
pa gabime. Shikoni si fl asin e shkruajnë 
sot pushtetarët, zyrtarët dhe gazetarët 
tanë! Plot fj alë të huaja të panevojshme, 
plot shtampa gjuhësh të huaja, të pamira 
e kundër natyrës së shqipes, me dukuri 
që tregojnë mosnjohje të plotë jo vetëm 
të gjuhës së njësuar (standarde), po edhe 
me elemente të çoroditjes së sintaksës. 
Pra, nuk dimë të fl asim e të shkruajmë 
shqipen, gjuhën tonë amtare, ndërsa më-
tojmë (dhe arrijmë përherë e më shumë) 
të fl asim dhe të shkruajmë jo pak gjuhë 
të tjera.

Dhe, krejt në mbyllje, po theksoj se 
gjuha shqipe është tipar themelor i kom-
bit shqiptar, prandaj atë duhet ta ruajmë 
dhe ta mbrojmë, ta shkruajmë e ta fl asim 
sa më thjesht e sa më bukur. Natyrisht 
edhe ta pasurojmë e ta vlerësojmë ashtu si 
të gjitha kombet e qytetëruara.

Pohova dhe ritheksoj se jam mbro-

jtës i shqipes së njësuar e të përbashkët, 
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sepse e konsideroj si mbërritje me vlerë 
të shënueshme kombëtare dhe historike të 
kombit shqiptar, por, ndërkaq, kam qenë e 
jam i bindur se gjuha shqipe, si çdo gjuhë 
tjetër e kombeve të qytetëruara, shkon 
duke bërë edhe zhvillimet e veta, ndien 
dhe pasqyron edhe trysnitë e zhvillime-
ve të gjithanshme gjeopolitike dhe eko-
nomiko-shoqërore, e sidomos arsimore e 
kulturore të shoqërisë shqiptare.

Kam qenë e mbetem ithtar i thënies 
urtake të At Justin Rrotës se “gjuha shkon 
tue bamë ato ndryshimet e veta”, si dhe i 
konceptit të shëndoshë të atij studiuesi se 
njeriu sipas rasteve e rrethanave “mundet 
me e dredhe g-juhën” duke iu përshtatur 
rrethanave dhe mjediseve të caktuara. Pra, 
të njëjtët njerëz, edhe sot e gjithë ditën, 
sipas nevojës e rrethanave të shprehjes, 
mund të shkruajnë e të fl asin në shqipen 
standarde, të cilën e nxënë në shkollë, po 
edhe në të folmen a dialektin e vend-
lindjes përkatëse. Midis shqipes së shkruar 
e të njësuar (që po quhet “standard”) ve-
pron parimi i enëve komunikuese: dia-
lektet marrin nga shqipja standarde terma, 
fj alë e mënyra të thëni dhe kështu zhvillohen 
e përparojnë; edhe gjuha standarde përthith 
e pranon vazhdimisht edhe prurje nga kra-
hinat e dialektet dhe, ndonëse në fi llim ato 
sjellin njëfarë turbullimi, me kohë tretën e 
bëhen pronë e shqipes standarde, por edhe 
mund të mbeten jashtë saj. Prurjet nga 
krahinat nuk e prishin gjuhën, ato vetëm 
e begatojnë dhe e përtërijnë forcën shpre-
hëse e kumtuese të shqipes. Sigurisht, edhe 
ajo që vjen prej dialekteve, kur pranohet në 
standard duhet t’u përshtatet rregullave të 
drejtshkrimit të njësuar.

Mendoj se folësit më të mirë të radio-

ve e të televizioneve shqiptare, si në Ti-

ranë ashtu edhe në Prishtinë e kudo që 

emetohet në gjuhën shqipe, janë jo vetëm 

gazetarë, por edhe mësues të shqipes. Di-

kur thuhej, me të drejtë, shprehja latine 

“Verba volant, scripta manent” (Fjalët fl u-

turojnë, e shkruara mbetet). Kjo thënie 

urtake mbetet me vlerë edhe për kohën 

tonë, porse qëkur kanë ardhur në “push-

tet” mediat pamore-dëgjimore (radioja 

dhe televizioni, magnetofoni, videokaseta, 

disqet e incizuara etj.) as fj ala e folur “nuk 

fl uturon”, por mbetet e fi ksohet njësoj, 

madje edhe më shpejt sesa fj ala e shkruar.

Sot, bariu i Korabit dhe bujku i Koni-

spolit, marrin në kohë reale dhe me të njëjtën 

formë gjuhësore të njëjtin informacion si 

presidenti i Republikës së Shqipërisë në Ti-

ranë, si presidentja e Kosovës në Prishtinë, 

si të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen 

në mbarë hapësirat që përçohen nga valët 

e drejtpërdrejta ose satelitore të radiove 

e të televizioneve shqiptare. Po japim 

vetëm një shembull domethënës: një i 

huaj nga Suedia, Ul Mar Kuik, i mirënjo-

hur si përkthyes nga shqipja në suedisht, 

autor i shumë artikujve për Shqipërinë e 

shqiptarët dhe i një Antologjie të letërsisë 

shqiptare për mjedisin suedez, e ka mësuar 

shqipen shumë vjet më parë duke dëgjuar 

Radio-Kukësin. (Ashtu siç e kanë mësuar 

italishten shumë shqiptarë, duke dëgjuar 

programet e RAI-t.) Këtë fakt kemi pasur 

parasysh kur kemi pohuar se folësit më të 

mirë të radios e të televizioneve shqiptare kanë 

qenë e mbeten jo vetëm gazetarë, por edhe më-

sues të shqipes, modeldhënës të shqiptimit, 

intonacionit, diksionit dhe përgjithësisht 

të të folurit bukur të shqipes.
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Përcaktimi i drejtësisë administrative 

Mosushtrimi në mënyrë të përgjegjshme i de-

tyrave publike, nga autoritetet e ngarkuara me këtë 

pushtet, shërben për të identifi kuar konceptin për 

drejtësinë administrative. E thënë ndryshe, drejtësia 

administrative është një kufi zim mbi administratën. 

Prandaj në çdo kushtetutë gjendet e mishëruar e 

drejta e individëve për të reaguar, nëpërmjet an-

kimit efektiv, ndaj veprimeve apo mosveprimeve të 

paligjshme ose të parregullta të autoriteteve admin-

istrative.

Drejtësia administrative nuk përfshin të gjithë 

proceset që ndodhin brenda qeverisjes, sepse një 

pjesë të rëndësishme e zënë proceset e formulimit 

të politikave qeveritare. Drejtësia administrative 

zbatohet vetëm ndaj veprimeve administrative që 

kryejnë autoritetet publike. Drejtësia administrative 

përputhet pikërisht me konceptin ligjor të gjykue-

shmërisë (justiciability),1 që do të thotë se çështja 

hyn në një juridiksion të caktuar dhe është e për-

shtatshme për t’u gjykuar nga një gjykatë e veçantë.

Në thelbin e vet, drejtësia administrative në Shqi-

1 Shih më gjerë, Robin Creyke & John  McMillan: “Ad-
ministrative Justice-the Core and the FringeRobin”, Pub-
lished in Canberra by Australian Institute of Adminis-
trative Law Inc, 2000.
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përi po kuptohet si një fi lozofi  që, nëpër-
mjet kontrollit të vendimmarrjes admini-
strative, realizohet mbrojtja e të drejtave 
dhe interesave të individëve, por edhe 
mirëfunksionimi i shtetit të së drejtës. 
Në të drejtën shqiptare, shqyrtimi gjyqë-
sor i veprimit administrativ qëndron mbi 
një bazë shumë të qartë. Është e shpre-
hur në Kushtetutë se “të drejtat dhe liritë 
themelore të njeriut janë të pandashme, 
të patjetërsueshme e të padhunueshme 
dhe qëndrojnë në themel të të gjithë 
rendit juridik” dhe “organet e pushtetit 
publik, në përmbushje të detyrave të tyre, 
duhet të respektojnë të drejtat dhe liritë 
themelore të njeriut, si dhe të kontribuo-
jnë në realizimin e tyre”.2 Prandaj, ajo 
që në përgjithësi në sistemin e common 
law është një ligj i pashkruar apo rregull, 
që bazohet në precedentë gjyqësorë, në 
Kushtetutën tonë është sanksionuar si një 
dispozitë konkrete.

Në zbatim dhe për realizimin e kë-
tyre dispozitave, ligjvënësi ka miratuar 
ligje që i japin kompetencë gjykatës për 
të kontrolluar tejkalimet administrati-
ve. Fillimisht, Kodi i Procedurave Ad-
ministrative, por në veçanti ligji nr. 49, 
datë 03.05.2012, “Për organizimin dhe 
funksionimin e gjykatave administra-
tive dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 
administrative” (në vijim LGJA), të cilët 
rregullojnë juridiksionin dhe procedurat 
e autoriteteve shtetërore dhe të gjykatave, 
autorizojnë posaçërisht gjykatat admin-
istrative për të shpallur pavlefshmërinë e 
veprimeve dhe të akteve të paligjshme të 
autoriteteve administrative.

Aktualisht, sistemi shqiptar përfshi-

het në sistemin gjyqësor administrativ 

2 Neni 15 i Kushtetutës së RSH.

autonom, sipas të cilit është në kompe-

tencën e gjykatave administrative zgjidhja 

e mosmarrëveshjeve të kësaj natyre. Deri 

përpara miratimit të LGJA-së, shqyrtimi 

gjyqësor i akteve administrative në Shqi-

përi përputhej me standardin europian të 

juridiksionit të gjykatave të zakonshme. 

Ngritja e një sistemi gjyqësor administra-

tiv autonom është një tjetër standard eu-

ropian drejt të cilit është orientuar siste-

mi gjyqësor administrativ në Shqipëri. 

Pavarësisht se të dy sistemet, qoftë ai i 

juridiksionit të gjykatave të zakonshme, 

ashtu edhe sistemi gjyqësor administrativ 

autonom, konsiderohen si standarde eu-

ropiane, ata janë të dallueshëm nga njëri-

tjetri. Prandaj një vështrim krahasues 

ndërmjet dy sistemeve, që identifi kohen, 

respektivisht, me sistemin e common law 

dhe të civil law, është i nevojshëm për të 

analizuar në vijimësi rrugën në të cilën ka 

kaluar sistemi i drejtësisë administrative 

në Shqipëri. 

Një dallim ndërmjet dy sistemeve 
të gjykimit të mosmarrëveshjeve 
administrative

Ndryshe nga sistemi i common law, ku 

kontrolli gjyqësor mbi autoritetet admin-

istrative realizohet nga gjykatat e zakon-

shme, d.m.th. nga gjykatat që vendosin 

zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet 

personave privatë, në sistemin civil law, 

apo, siç njihet ndryshe, si sistemi i kon-

tinentit, gjykatat e zakonshme nuk kanë 

juridiksion për t’u marrë me zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve administrative. Këto 

mosmarrëveshje janë brenda juridiksionit 

të gjykatave administrative, të cilat janë 
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krijuar posaçërisht për të zgjidhur vetëm 

këto mosmarrëveshje.

Kontrolli gjyqësor mbi autoritetet ad-

ministrative, do të thotë rishikim i ush-

trimit të kompetencave të tyre nga gjy-

katat administrative. Sidoqoftë, gjykatat 

administrative ndryshojnë nga tribunalet 

administrative të juridiksionit të common 

law, të cilat, edhe pse janë konstituuar 

me synim rritjen e komponentit të tyre 

gjyqësor dhe të pavarësisë nga ekzeku-

tivi, ato nuk janë pjesë e pushtetit gjy-

qësor dhe nuk gëzojnë besimin e njëjtë, 

si gjykatat e rregullta. Prandaj, zgjidhja 

e mosmarrëveshjeve administrative nga 

këto tribunale nuk është shqyrtim gjy-

qësor. Procesi i shqyrtimit gjyqësor sipas 

common law, në kuptimin e ngushtë, fi -

llon vetëm kur mosmarrëveshjet e të dre-

jtës administrative zgjidhen nga gjykatat 

e zakonshme. Ndërkohë që, në sistemin 

e kontinentit (civil law), gjykatat ad-

ministrative janë pjesë integrale e degës 

gjyqësore dhe ndajnë pushtetin gjyqësor 

me gjykatat e tjera. Ato janë të ndara dhe 

të pavarura nga degët e tjera të qeverisë, 

ashtu si gjykatat e zakonshme. Prandaj, 

shqyrtimi gjyqësor fi llon dhe mbaron me 

to.

Gjykatat e common law ushtrojnë një 

pushtet të kufi zuar të shqyrtimit gjyqësor, 

ndërsa gjykatat administrative nuk vuajnë 

nga kufi zime të tilla. Ato kanë juridiksion 

të plotë dhe mund të hyjnë, si në çështje 

të ligjit, ashtu dhe të fakteve dhe mund të 

vendosin për thelbin e çështjes. Gjykatat 

e common law përcaktojnë vetëm nëse au-

toriteti administrativ është apo nuk është 

kompetent për të marrë veprimin ose ven-

dimin e kundërshtuar. Prandaj, ato vetëm 

e mbështesin ose e anulojnë atë. Gjykatat e 

common law nuk zëvendësojnë, korrigjoj-

në ose modifi kojnë aktin administrativ. 

Me fj alë të tjera, ato vetëm vendosin nëse 

vendimi është i ligjshëm ose i paligjshëm, 

në kuptim të juridiksionit të kufi zuar dhe 

nuk vendosin nëse kjo është e drejtë apo 

e gabuar. Ndërkohë që, gjykatat admini-

strative vendosin për ligjshmërinë ose 

paligjshmërinë e një veprimi administra-

tiv, por pa hyrë në përshtatshmërinë ose 

dobishmërinë e tij. Gjykatat administra-

tive, jo vetëm zhvlerësojnë një veprim ose 

akt administrativ, kur është në tejkalim 

të juridiksionit, por as nuk ndalohen të 

kontrollojnë paligjshmërinë e kryer edhe 

brenda juridiksionit, duke ndryshuar ven-

dimmarrjen administrative, për ta sjellë 

atë në përputhje me ligjin. Ato mund të 

vlerësojnë të gjitha çështjet e ligjshmërisë 

dhe, kur rezulton dukshëm nga provat, 

mund të zëvendësojnë edhe vendimmarr-

jen administrative.3 Njëkohësisht, dallimi 

që ekziston në sistemin e common law, 

ndërmjet mjeteve të zakonshme juridike 

3 Në këtë drejtim, legjislacioni shqiptar ka 
një ngjashmëri me legjislacionin gjerman. 
Sipas së drejtës gjermane, gjykatat autorizo-
hen të zëvendësojnë me vendimin e tyre atë 
të autoritetit administrativ, nëse kundërsh-
timi i veprimit administrativ lidhet, si p.sh., 
me pagesa në të holla. Gjithashtu, gjykatat 
mund të urdhërojnë nxjerrjen e një akti nga 
administrata kur kërkohet nga paditësi. Për 
shembull, në qoftë se refuzimi i licencës nga 
një autoritet administrativ është gjetur i ga-
buar, gjykata nuk mundet vetëm të shpallë të 
pavlefshëm urdhrin e refuzimit, por edhe të 
urdhërojë dhënien e licencës. Gjithashtu, nëse 
refuzimi ose heshtja për nxjerrjen e një akti 
administrativ është i paligjshëm dhe kjo re-
zulton në shkeljen e të drejtave të paditësit, 
gjykata mund të urdhërojë kryerjen e veprimit 
konkret (Shënim i autorit).
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(mandamus, writ certoriari etj), për ush-
trimin e kontrollit gjyqësor ndaj veprimit 
administrativ, nuk ekziston në të drejtën 
e kontinentit. Të gjitha veprimet apo 
vendimet administrative shqyrtohen nga 
gjykatat në procedurat e rregullta, që ini-
cohen nga një paditës, nëpërmjet mjetit 
kryesor, që emërtohet padi.

Sidoqoftë, krahas këtyre dallimeve 
ndërmjet dy sistemeve, mund të gjejmë 
edhe konvergjencë të konsiderueshme, e 
cila është duke u bërë shumë më e qartë 
dhe e pashmangshme me krijimin dhe 
forcimin gjithnjë e më tepër të rolit të 
Bashkimit Europian, por edhe të juris-
prudencës së Gjykatës Europiane të Dre-
jtësisë. Të dy sistemet synojnë arritjen e 
një ekuilibri optimal midis një adminis-
trate efektive dhe realizimit të interesave 
shoqërore, nga njëra anë, dhe ruajtjes së 
interesave individuale, nga ana tjetër. 

Drejtësia administrative shqiptare 
ndërmjet dy sistemeve 

Gjykatat administrative në Shqipëri nuk 
përmenden në mënyrë specifi ke si një 
pjesë integrale e gjyqësorit. Sipas nenit 
135 të Kushtetutës, pushteti gjyqësor 
ushtrohet nga Gjykata e Lartë, si dhe 
nga gjykatat e apelit e gjykatat e shka-
llës së parë, të cilat krijohen me ligj. Ku-
vendi mund të krijojë me ligj gjykata për 
fusha të veçanta, por në asnjë rast gjykata 
të jashtëzakonshme. Mbi këtë standard 
kushtetues, që nuk pengon krijimin e 
gjykatave administrative, është miratuar 
LGJA-ja, që identifi kon gjykatën admin-
istrative, si gjykatë e specializuar për një 
fushë të veçantë dhe që përfshihet brenda 

së njëjtës piramidë gjyqësore.

Ndryshe nga Këshilli i Shtetit Francez 

(Conseil d’Etat) dhe tribunalet adminis-

trative që veprojnë atje, ose edhe tribu-

nalet administrative të sistemit të common 

law, gjykatat administrative në Shqipëri 

nuk janë të lidhura me degën ekzekutive 

të qeverisë. Ato janë të ndara dhe të pa-

varura prej saj. Ato përbëjnë një juridik-

sion pothuajse autonom, që vepron bren-

da degës së gjyqësorit. Gjykatat adminis-

trative janë të strukturuara në një sistem 

hierarkik autonom, ku çështja paraqitet 

në gjykatat administrative të shkallës së 

parë, vijon në Gjykatën Administrative të 

Apelit, me seli në Tiranë, dhe përfundon 

në Kolegjin Administrativ të Gjykatës 

së Lartë. Dispozitat themelore që para-

shikojnë pavarësinë e pushtetit gjyqësor 

dhe statusin ligjor të gjyqtarëve, ndalimin 

e gjykatave të jashtëzakonshme dhe disa 

dispozita të tjera për gjyqësorin gjenden 

të sanksionuara në Kushtetutë. Hollësitë 

në lidhje me përbërjen, kompetencat dhe 

procedurën e gjykatave dhe çështjet në 

lidhje me gjyqtarët janë të rregulluara nga 

ligjet organike dhe ato procedurale.

Pavarësisht nga emërtimet që kanë, 

struktura, përbërja, procedurat që krye-

jnë, si dhe mënyra e zgjidhjes së çësh-

tjeve, gjykatat shqiptare kanë status të 

barabartë. Ato nuk kanë përparësi ndaj 

njëra-tjetrës. Natyrisht që gjykatat e za-

konshme janë më tradicionale dhe më 

të shumta në numër. Ato merren me të 

gjitha çështjet, që nuk u janë caktuar me 

ligj gjykatave të tjera. Numri i proceseve 

gjyqësore, që zhvillohen në gjykatat e za-

konshme, aktualisht është më i madh se 

në çdo gjykatë tjetër, por kjo nuk i bën 

ato superiore. Brenda konceptit gjykatë, 

por pa qenë pjesë e pushtetit gjyqësor, 
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është edhe Gjykata Kushtetuese, si auto-

riteti më i lartë që garanton respektimin 

e Kushtetutës dhe bën interpretimin për-

fundimtar të saj.4

Në të drejtën shqiptare, ndarja ndër-

mjet gjykatave administrative dhe juri-

diksioni administrativ, nga njëra anë, dhe 

gjykatave të zakonshme e kompetencave 

të tyre, nga ana tjetër, nuk bëhet për shkak 

të doktrinës së ndarjes së pushteteve. Një 

ndarje e tillë i atribuohet dallimit që 

ekziston ndërmjet së drejtës private dhe 

së drejtës publike, e njohur që nga e dre-

jta romake, si dhe papërshtatshmërisë 

së gjykatave të zakonshme për t’u marrë 

me çështje të së drejtës publike. Në da-

llim nga modeli i këshillit të shtetit, si-

pas sistemit francez e italian, apo modeli 

i tribunaleve në sistemin e common law5, 

gjykata administrative shqiptare, ashtu 

si edhe gjykata administrative gjermane, 

nuk konsiderohet si një supermbikëqyrës 

i veprimtarisë së ekzekutivit, me qëllim 

4 Dilemës, për ta konsideruar Gjykatën Kush-
tetuese të Republikës së Shqipërisë si një 
gjykatë, i ka dhënë zgjidhje jurisprudenca kush-
tetuese. Në veçanti, me vendimin nr. 11, datë 
06.04.2010, është konfi rmuar qëndrimi “se ajo 
është një gjykatë, por një gjykatë sui generis, e 
cila administron drejtësinë kushtetuese”” dhe 
se është “vetë Kushtetuta që, nëpërmjet kom-
petencave me të cilat ka pajisur organin që re-
alizon drejtësinë kushtetuese, e ka njohur atë 
si gjykatë.” (Shih më gjerë vendimin nr. 11, datë 
06.04.2010, i Gjykatës Kushtetuese të RSh-së.) 
5 Për sa u përket tribunaleve administrative në 
vendet e common law duhet të pranojmë se, 
sipas konceptit të një pavarësie të dhënë në të 
kaluarën këtyre quasi gjykatave, ato ende kon-
siderohen si pjesë e ekzekutivit të shtetit dhe 
nuk kanë të njëjtin autoritet dhe pavarësi si 
gjykatat tradicionale që zbatojnë ligjin (Shën-
im i autorit.).

mbajtjen e tij brenda ligjit. Gjykata ad-

ministrative vlerësohet veçanërisht si një 

mbrojtëse e të drejtave dhe e lirive the-

melore të individit ndaj çdo tejkalimi të 

pushtetit nga autoriteti administrativ.

Dallimi që ekziston ndërmjet juridik-

sionit të integruar që funksionon brenda 

sistemit të gjykatave të zakonshme dhe 

juridiksionit autonom administrativ evi-

denton, nga njëra anë, sistemin e “gjyqë-

sorit monist” dhe, nga ana tjetër, sistemin 

e “dualizmit gjyqësor”. Sistemi i gjyqë-

sorit monist krijon “brenda gjykatave të 

gjyqësorit civil seksione (dhoma) të spe-

cializuara në çështjet administrative”.6 Ky 

sistem nuk kërkon domosdoshmërisht 

brenda seksioneve administrative pra-

ninë e gjyqtarëve të specializuar vetëm 

për çështje administrative. “Zakonisht 

në sistemin e gjyqësorit monist, të njëjtët 

gjyqtarë që gjykojnë mosmarrëveshjet e 

së drejtës private gjykojnë edhe mosma-

rrëveshjet administrative”.7 Edhe proce-

dura e gjykimit, është pothuajse e njëjtë 

për të dy rendet gjyqësore dhe, në shu-

micën e rasteve, zbatohen dispozitat pro-

cedurale civile edhe për mosmarrëveshjet 

administrative.

I ndryshëm është sistemi i dualizmit 

gjyqësor, në të cilin, rendi gjyqësor i së 

drejtës civile dhe rendi gjyqësor adminis-

trativ nuk kanë varësi nga njëri-tjetri. Ato 

kanë sistemin e gjykimit disashkallësh, që 

fi llon me gjykatat e shkallës së parë, vijon 

me gjykatat e apelit dhe përfundon me 

gjykatat e larta. Në sistemin dualist, kom-

petencën e gjykatave e përcakton objekti i 

6 E. Dobjani; E. Toska; E. Puto: E drejta ad-
ministrative: Kontrolli mbi administratën publike, 
(Tiranë: Emal, 2013).
7 Po aty.
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mosmarrëveshjeve. Edhe procedura e gjy-

kimit në këtë sistem ka rregullim të ndry-

shëm. Për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 

të së drejtës civile zbatohen rregullat e 

procedurës civile, ndërsa për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve administrative zbato-

hen rregullat procedurale të gjykimit ad-

ministrativ.

Përpara se të miratohej LGJA-ja, legjis-

lacioni shqiptar dukej se i kishte zgjedhur 

të dy sistemet. Nga mënyra e strukturimit 

të organeve që gjykojnë mosmarrëveshjet 

administrative, legjislacioni ynë e gjente 

veten afër sistemit anglosakson të gjyki-

mit, përderisa nuk e pranonte ekzistencën 

e gjykatave administrative. Për rrjedhojë, 

të gjitha mosmarrëveshjet administrative 

janë shqyrtuar dhe zgjidhur pranë gjyka-

tave të sistemit të zakonshëm. Sipas nenit 

320 të Kodit të Procedurës Civile, pranë 

gjykatave të shkallës së parë funksiononin 

seksione të veçanta për gjykimin e mos-

marrëveshjeve administrative.

Ndërkohë që, marrja si kriter e objek-

tit, e mënyrës së gjykimit dhe e proce-

durës që ndiqej gjatë gjykimit të mos-

marrëveshjeve administrative, e afronte 

sistemin shqiptar me mënyrën e gjykimit 

të çështjeve sipas sistemit të gjykatave ad-

ministrative. Kështu, rrethi i çështjeve ad-

ministrative që përfshihej në juridiksio-

nin e gjykatës së zakonshme, legjitimimi 

i subjekteve për fi llimin e një gjykimi ad-

ministrativ, afatet, procedura e shqyrtimit 

të mosmarrëveshjeve me natyrë adminis-

trative, atributet e gjykatës për zgjidhjen 

e çështjeve të kësaj natyre, natyra e apelit, 

e rekursit, si dhe nivelet e gjykimit, nuk 

paraqesin ndonjë dallim thelbësor me 

procedurën që ndiqet nga gjykatat ad-

ministrative.

Sipas nenit 324, shkronja “a” të Kodit 

të Procedurës Civile (tashmë i shfuqizuar), 

në kompetencën e seksioneve administra-

tive përfshihej padia me të cilën kërkohej 

shfuqizimi ose ndryshimi i një akti ad-

ministrativ. Si shfuqizimi, ashtu edhe 

ndryshimi i aktit janë koncepte që prano-

hen në gjykatat administrative, ndërkohë 

që gjykatat e sistemit anglosakson nuk i 

futen ndryshimit të aktit administrativ, 

por vetëm ligjshmërisë së tij. Pikërisht ky 

rregullim që i ka bërë Kodi i Procedurës 

Civile kompetencës lëndore të gjykatave të 

zakonshme për shqyrtimin e çështjeve ad-

ministrative, ka ndjekur një lloj modeli të 

përzier, ndërmjet kontrollit të ligjshmërisë 

së aktit dhe kontrollit të juridiksionit të 

plotë. Gjithashtu, sipas nenit 331 të Kodit 

të Procedurës Civile, gjykata e detyronte 

organin për të nxjerrë një akt administra-

tiv, ose të merrte masat për rivendosjen e 

së drejtës së cenuar të kërkuesit dhe, nga 

ana tjetër, vendoste saktësimin e të drej-

tave dhe detyrimeve ndërmjet organit 

administrativ dhe paditësit, ndërsa, sipas 

nenit 332 të këtij Kodi, gjykata vlerë-

sonte jo vetëm paligjshmërinë, por edhe 

pathemelësinë e aktit administrativ të an-

kimuar.

Të gjitha këto parashikime të ligjit, të 

cilat lidhen me ndryshimin e aktit, riven-

dosjen në vend të së drejtës së cenuar, 

saktësimin e të drejtave dhe të detyri-

meve ndërmjet paditësit dhe organit ad-

ministrativ dhe, në veçanti, pathemeltinë 

e aktit, janë pushtete që nuk i përkasin 

një gjykate që gjykon vetëm ligjshmëri-

në e aktit, por një gjykate administrative 

të juridiksionit të plotë, e cila e zgjidh 

çështjen përfundimisht. Njëkohësisht, si-

pas legjislacionit tonë, raste të tilla, si p.sh. 
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refuzimi në mënyrë të paligjshme nga 

organi administrativ i një leje ose sheshi 

ndërtimi, i një licence për ushtrimin e një 

veprimtarie në fushën e radiotelevizionit 

ose të sigurimeve, i një leje të ushtrimit 

të profesionit, ose të një dëshmie aftësie a 

diplome shkolle etj, janë që të gjitha mos-

marrëveshje administrative që zgjidhen 

nga gjykata, vetëm në aspektin e respe-

ktimit të ligjit dhe jo të oportunitetit apo 

të politikëbërjes nga organi administrativ. 

Kur gjykata konstatonte se organi admin-

istrativ ka zbatuar keq ligjin dhe e ka re-

fuzuar padrejtësisht përfi timin e këtyre të 

drejtave, ajo veçse shpallte pavlefshmëri-

në e aktit administrativ refuzues, por nuk 

mund ta zgjidhte vetë mosmarrëveshjen. 

Pra, nuk është gjykata që të pajis me leje 

ndërtimi, me licencë për ushtrimin e një 

veprimtarie të caktuar, me dëshmi aftësie 

a diplomë shkolle, sepse në kuptim dhe 

të parimit të ndarjes dhe balancimit të 

pushteteve, janë organet administrative 

që duhet ta kryejnë këtë kompetencë. Në 

këtë drejtim, legjislacioni i mëparshëm 

duket se pranonte gjykimin vetëm mbi 

ligjshmërinë e aktit.

Nga ana tjetër, ligjvënësi, pa u mira-

tuar ende LGJA-ja, ka bërë disa parashi-

kime ligjore, nëpërmjet të cilave i njihet 

e drejta gjykatës që të zgjidhë përfundi-

misht mosmarrëveshjen administrative. 

Neni 26, pika 2, i ligjit nr. 10279, datë 

20.5.2010 “Për kundërvajtjet” parashikon 

se “në rastin e shqyrtimit në rrugë gjyqë-

sore të vendimit për kundërvajtjen ad-

ministrative, që ka parashikuar dënim me 

gjobë, gjykata shqyrton ligjshmërinë e ak-

tit dhe, kur gjykon se organi administra-

tiv ka keqinterpretuar ligjin, ka tejkaluar 

apo ka shpërdoruar kompetencat, vendos 

edhe në lidhje me dënimin.” Me refer-
ime të tilla ligjore është e kuptueshme se 

gjykata nuk ndalohet të zgjidhë përfun-
dimisht mosmarrëveshjen, duke vendosur 
vetë për kundërvajtjen administrative. Kjo 
e shndërron gjykimin administrativ në një 
lloj gjykimi mbi juridiksionin e plotë, që 
është karakteristikë për një gjykatë ad-
ministrative.

Mbi bazën e këtyre referencave ligjore 
mund të pranojmë se legjislacioni shqip-
tar, përpara daljes së LGJA-së, lejonte një 
lloj sistemi të përzier, në të cilin gjenden 
të ndërthurur elemente të të dy sistemeve. 

 
Disa risi të ligjit të ri për gjykatat 
administrative  

Ligji nr. 49, datë 03.05.2012, “Për orga-
nizimin dhe funksionimin e gjykatave 
administrative dhe gjykimin e mosma-
rrëveshjeve administrative”, krahas kri-
jimit të një sistemi të ri të gjykimit ad-
ministrativ, ka sjellë risi në disa drejtime, 
të cilat vlen të evidentohen. Miratimi i 
ligjit për ngritjen e gjykatave administra-
tive, për individin, grupet e interesit dhe 
veçanërisht biznesin ka pasur një pritsh-
mëri të lartë dhe të përligjur. Zgjerimi që 
merr kontrolli gjyqësor dhe i specializuar 
mbi administratën, garancia që krijon 
rritja e profesionalizmit dhe një special-
izim më i ngushtë i gjyqtarit, shpejtësia 
dhe efektiviteti i procedurave gjyqësore, 
si dhe procesi i “europianizimit”, në të 
cilin është e detyruar të përfshihet dre-
jtësia administrative shqiptare, janë veçori 
thelbësore për këtë sistem të ri të gjykimit 
administrativ.

Drejtësia administrative merr një 

rol përcaktues, veçanërisht për misionin 
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parandalues që ajo ka në frenimin e ar-

bitraritetit të administratës dhe të zyr-

tarëve të saj, për funksionin e saj represiv 

që shfaqet në efektin shfuqizues të ven-

dimmarrjes ndaj akteve administrative, në 

ndëshkimin fi nanciar, disiplinor dhe deri 

penal të drejtuesve të administratës që 

shkelin ligjin, në demokratizimin që i bën 

të gjithë sistemit gjyqësor, në rritjen e be-

simit të qytetarëve dhe të opinionit publik 

te veprimet e ligjshme të administratës, 

por edhe në ndikimin e fuqishëm që jep 

në mbrojtjen dhe sigurimin e ligjshmërisë 

objektive në shoqëri.

LGJA-ja sjell një ndërgjegjësim të au-

toriteteve publike dhe e bën më të ndje-

shëm një ndryshim të pozicionit të tyre 

të deritanishëm përballë gjyqtarit ad-

ministrativ. Kështu, indiferenca apo pa-

siviteti i shfaqur deri më tash nga organi 

administrativ ndaj padive të paraqitura 

në gjykatë, zëvendësohet nga aktivizmi i 

zyrtarëve publikë për të mos iu shmangur 

gjykimit, por për të provuar ligjshmërinë 

e veprimeve të kryera (për shkak të ka-

limit të barrës së provës), për të paraqitur 

çdo provë të nevojshme për procesin, si 

dhe për të ekzekutuar në mënyrë të me-

njëhershme vendimin e gjyqtarit. Në li-

dhje me procedurat e gjykimit mënjano-

hen vonesat që mund të vijnë në gjykim, 

për shkak të interesave të palëve, sepse 

nuk lejohen palët të kërkojnë deklarimin 

ose sigurimin e provave tej afatit kohor, 

si dhe gjykimi është i detyruar të zhvil-

lohet, pavarësisht mosparaqitjes së palëve 

në proces.

Të reja sjell ligji edhe për rolin e gjy-

qtarit administrativ. Gjykata dhe gjyqtari 

administrativ nuk kufi zohen vetëm në 

çështjet e ligjit, por edhe të faktit, me që-

llim zgjidhjen përfundimisht të konfl iktit. 

Gjyqtari administrativ e detyron organin 

të marrë vendim në përputhje me arsy-

etimin e tij dhe, në rast mospërmbushjeje 

të këtij detyrimi, të mënjanojë organin 

duke e nxjerrë vetë aktin administrativ. 

Gjykata dhe gjyqtari kanë një rol më ak-

tiv, që evidentohet në efektet juridike e të 

menjëhershme të urdhrave e vendimeve 

gjyqësore, në sanksionet me gjobë ditore 

që vendosin ndaj drejtuesve të institu-

cioneve publike, në rast mosveprimi ndaj 

urdhrave dhe vendimeve gjyqësore, si dhe 

në fi llimin e procedurave disiplinore dhe 

bërjen e kallëzimeve penale ndaj zyrtarëve 

që nuk zbatojnë vendimet gjyqësore.

Ky ligj do të ketë një ndikim të dre-

jtpërdrejtë edhe për të gjithë sistemin e 

drejtësisë, qoftë mbi mbarëvajtjen e çdo 

procesi gjyqësor me natyrë civile, pena-

le, familjare, tregtare etj., për shkak të 

lehtësimit të ngarkesës së çështjeve për 

çdo gjyqtar e gjykatë në rang vendi, ashtu 

edhe mbi vetë legjislacionin, në të gjitha 

drejtimet e tij, si në ligjet procedurale, 

materiale, ligjet organike të organeve ku-

shtetuese dhe deri në ligjet me natyrë ad-

ministrative. 

Organizimi i sistemit të gjykimit 
administrativ në Shqipëri

Gjykimi administrativ në Shqipëri, tash-

më realizohet nga gjykatat administrative 

të shkallës së parë, Gjykata Administra-

tive e Apelit dhe Kolegji Administrativ 

pranë Gjykatës së Lartë. Gjykimi si shka-

llë e parë shpërndahet ndërmjet 6 gjykat-

ave administrative të shkallës së parë, të 

cilat janë të organizuara në numër dhe 
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për territor të barabartë me atë të gjyka-

tave të apelit civil. Ka vetëm një Gjykatë 

Administrative të Apelit, me seli në Ti-

ranë, që shqyrton çështjet mbi bazë apeli, 

por edhe si gjykatë e shkallës së parë, për 

raste të veçanta të parashikuara nga ligji. 

Gjykata administrative e shkallës së parë 

dhe Gjykata Administrative e Apelit janë 

autoritete që gjykojnë në bazë të meritave.

Kolegji Administrativ funksionon pra-

në Gjykatës së Lartë dhe ka juridiksion 

për çështjet administrative mbi të gjithë 

territorin e vendit. Kolegji Administra-

tiv i Gjykatës së Lartë nuk ka vetëm fu-

nksion juridiksional, por realizon edhe 

funksionin e mbikëqyrjes së lartë gjyqë-

sore mbi zbatimin e saktë dhe uniform 

të ligjit në çështjet administrative. Si një 

autoritet kasacional gjykimi, ky Kolegj 

vendos vetëm për mosmarrëveshje që kri-

johen për çështje të ligjit. Ka përjashtime 

në fushën e kompetencës së përgjithshme 

administrative, kur Kolegjet e Bashkuara 

të Gjykatës së Lartë, si shkallë e parë janë 

kompetentë për mosmarrëveshjet që li-

dhen me shkarkimin e gjyqtarëve.

Kompetencën tokësore, selinë, si dhe 

numrin e gjyqtarëve të gjykatave adminis-

trative të shkallës së parë dhe të Gjykatës 

Administrative të Apelit e cakton Presi-

denti i Republikës me dekret, mbi pro-

pozimin e Ministrit të Drejtësisë, pasi 

është marrë më parë edhe mendimi i 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Veprim-

taria e 6 gjykatave administrative të shka-

llës së parë, si rregull, ushtrohet në selinë 

e tyre. Nëse vlerësohet e nevojshme dhe 

me qëllim lehtësimin e aksesit, kursimin 

e kohës dhe të shpenzimeve procedurale 

për cilëndo palë, gjykatat administrative 

të shkallës së parë mund të zhvillojnë një 

pjesë të veprimtarisë edhe jashtë selisë së 

tyre. Është Këshilli i Lartë i Drejtësisë, 

pas propozimit të Ministrit të Drejtë-

sisë, që përcakton rregulla më të detajuara 

për ushtrimin e veprimtarisë së gjykatës 

administrative të shkallës së parë jashtë 

selisë së saj.

Siç është përmendur tashmë, gjyka-

tat administrative përbëjnë një nga degët 

e gjyqësorit shqiptar dhe gëzojnë pa-

varësi të njëjtë, si edhe statusin që kanë 

gjykatat e zakonshme. Ligji nr. 49, datë 

03.05.2012, “Për Organizimin dhe Funk-

sionimin e Gjykatave Administrative dhe 

Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Admin-

istrative”, (LGJA) ka pranuar standardin 

e gjyqtarëve të gjykatave të zakonshme 

edhe për gjyqtarët administrativë. Sipas 

nenit 5 të këtij ligji janë dispozitat e ligjit 

nr. 9877, datë 18.2.2008, “Për organiz-

imin e pushtetit gjyqësor në Republikën 

e Shqipërisë”, që veprojnë edhe për gjy-

qtarët administrativë në lidhje me kriteret 

e emërimit dhe të karrierës së gjyqtarit, 

statusin e tyre, përgjegjësinë për shkeljet 

disiplinore, procedimin disiplinor, admin-

istrimin e shërbimeve në gjykatë, si dhe 

riorganizimin gjyqësor. Megjithatë, poz-

ita e gjykatave administrative është para-

shikuar në mënyrë më të hollësishme në 

LGJA, në të cilin pranohet kompetenca 

e tyre për të shqyrtuar mosmarrëveshjet 

që lindin nga vendimmarrja administra-

tive, ose nga ndërhyrjet e paligjshme apo 

mosveprimet e organeve publike.

Gjykatat administrative, si çdo gjy-

katë e sistemit gjyqësor, kanë organizimin 

e tyre të pavarur dhe e kanë të ndaluar me 

ligj ushtrimin e ndonjë funksioni admini-

strativ. Ashtu si gjykatat në vendet e siste-

mit common law, por ndryshe nga Këshilli 
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i Shtetit (Conseil d’Etat) në Francë e Itali, 

ato nuk kryejnë ndonjë rol konsultativ, 

qoftë në procesin legjislativ, ashtu edhe 

në atë ekzekutiv. Gjyqtarët e kanë të nda-

luar ushtrimin e ndonjë veprimtarie tjetër 

shtetërore, politike ose private. Pavarësia 

e gjykatave dhe mosndërhyrja në vep-

rimtarinë e tyre mbrohet me ligj. Pozita 

dhe statusi i gjykatave varet nga pozita 

dhe statusi i gjyqtarëve. Kushtetuta dhe 

disa ligje të tjera sigurojnë pavarësinë e të 

gjithë gjyqtarëve në Shqipëri. Neni 145, 

pika 1, i Kushtetutës parashikon se gjy-

qtarët janë të pavarur dhe u nënshtrohen 

vetëm Kushtetutës dhe ligjeve. Gjyqtarët 

e gjykatave administrative të shkallës së 

parë dhe të Gjykatës Administrative të 

Apelit emërohen për jetë. Ata vazhdojnë 

në detyrën e tyre deri në arritjen e moshës 

65 vjeç. Përjashtim bëjnë gjyqtarët e Ko-

legjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, 

të cilët zgjidhen për 9 vjet në këtë funk-

sion.

Palëvizshmëria e gjyqtarit është një 

standard kushtetues, ndërkohë që në 

mënyrë më të hollësishme rregullohet në 

ligj. Sipas nenit 20 të ligjit nr. 9877, datë 

18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, 

gjyqtari nuk mund të lëvizë nga detyra, 

përveç rasteve kur jep dorëheqjen, mbush 

moshën 65 vjeç, dënohet me vendim 

gjyqësor të formës së prerë për kryer-

jen e një krimi, si dhe shkarkohet nga 

detyra. Shkarkimi nga detyra i gjyqtarit 

nuk mund të bëhet për shkaqe të tjera 

nga ato që parashikohen në Kushtetutë. 

Vetëm për raste të kryerjes së një krimi, 

për paaftësi mendore a fi zike, për akte e 

sjellje që diskreditojnë rëndë pozitën dhe 

fi gurën e gjyqtarit, ose për pamjaftuesh-

mëri profesionale, është Këshilli i Lartë 

i Drejtësisë, si organ kushtetues që mund 

të shkarkojë nga detyra gjyqtarin. Edhe 

transferimi i gjyqtarëve kërkon pëlqimin 

e tyre, përveçse kur nevojat e riorganizim-

it të sistemit gjyqësor e diktojnë një vep-

rim të tillë.

Çdo person, i cili është gjyqtar për 

një periudhë jo më pak se 5 vjet, si dhe 

nuk ka ende ndonjë masë disiplinore në 

fuqi, është i kualifi kuar sipas ligjit për t’u 

emëruar si gjyqtar në gjykatën administra-

tive të shkallës së parë. Të njëjtat kritere, 

por me 9 vjet eksperiencë në detyrën e 

gjyqtarit, shërbejnë për t'u kualifi kuar si 

gjyqtar në Gjykatën Administrative të 

Apelit. Procedura e përzgjedhjes së kandi-

datëve për gjyqtarë në gjykatën adminis-

trative të shkallës së parë dhe në Gjykatën 

Administrative të Apelit kalon në dy faza. 

Asnjë gjyqtar administrativ nuk mund të 

emërohet nga Këshilli i Lartë i Drejtë-

sisë, pa iu nënshtruar më parë një testimi 

seleksionues me shkrim, të organizuar nga 

Shkolla e Magjistraturës. Vetëm pas ka-

limit me sukses të këtij testimi seleksion-

ues përzgjidhen kandidatët nga Këshilli i 

Lartë i Drejtësisë. Ky kriter seleksionues 

nuk vlen për gjyqtarët e Kolegjit Admin-

istrativ të Gjykatës së Lartë, të cilët, sipas 

Kushtetutës, emërohen nga Presidenti 

i Republikës, me pëlqimin e Kuvendit.

Ata përzgjidhen nga radhët e juristëve të 

shquar. Vendosja si kriter e testimit pro-

fesional vetëm për gjyqtarët e faktit nuk 

do të thotë se specializimi nuk kërkohet 

për gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, të cilët 

shqyrtojnë ankimet ndaj vendimeve të 

tyre. Nëse ligji i posaçëm është tepër 

kompleks dhe teknikisht i vështirë, gjë që 

kërkon një ekspertizë të konsiderueshme 
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gjyqësore, niveli më i lartë i specializimit 

është e kuptueshme që nuk duhet të shma-

nget nga shkalla më e lartë e gjykimit. Pra-

ndaj emërimi në Kolegjin Administrativ të 

Gjykatës së lartë duhet të bëhet nga radhët 

e juristëve të spikatur, qoftë në jurispru-

dencën gjyqësore, ashtu edhe në veprim-

tarinë akademike.

Nevoja për specializimin e gjyqtarëve 

që shqyrtojnë mosmarrëveshjet me natyrë 

administrative, nuk ka qenë jashtë vë-

mendjes së ligjvënësit edhe me dispozitat 

e mëparshme procedurale. Sistemi ynë ka 

pranuar ngritjen e seksioneve administra-

tive në gjykatat e shkallës së parë dhe në 

gjykatat e apelit që impononin praninë e 

gjyqtarëve të specializuar në shqyrtimin e 

këtyre çështjeve. Megjithatë, pavarësisht 

parashikimit ligjor, specializimi në shqyr-

timin e çështjeve administrative në këto 

gjykata, më tepër ka mbetur një çështje e 

natyrës teorike, përderisa seksionet nuk 

e ruanin kompaktësinë në përbërje për 

shkak të ndryshimeve të përvitshme që 

kryetarët e gjykatave bënin në përbërjen 

e tyre. Nga ana tjetër, disproporcionaliteti 

ndërmjet gjykatave të shkallës së parë dhe 

gjykatave të apelit, në lidhje me ngarkesën 

e gjyqtarëve me çështje të natyrës admin-

istrative është një faktor që ka ndikuar 

negativisht për specializimin e gjyqtarëve. 

Shpërndarja e çështjeve administrative 

nuk ka rezultuar e njëjtë, ose të paktën e 

përafërt ndërmjet gjykatave të shkallës së 

parë dhe të apelit në të gjithë territorin 

e Republikës. Për sa i përket specializim-

it të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, në 

çështje të natyrës administrative, rezul-

ton se në dispozitat ligjore procedurale 

ka pasur mangësi. Ndryshimet e bëra në 

vitin 2001 në Kodin e Procedurës Civile 

i hoqën Gjykatës së Lartë specializimin e 

ngushtë për çështje të kësaj natyre, duke 

suprimuar Kolegjin Administrativ dhe 

duke e lënë shqyrtimin e këtyre çështjeve 

në kompetencë të Kolegjit Civil, përbërja 

e të cilit, sipas kompetencës urdhëruese 

të Kryetarit të Gjykatës së Lartë duhej të 

ndryshonte çdo vit.

Megjithatë, miratimi i LGJA-së, si 

dhe ndryshimet e dispozitave procedu-

rale për çështjet administrative, që e kla-

sifi kuan sistemin e drejtësisë administra-

tive shqiptare drejt sistemit të juridiksionit 

administrativ autonom, tashmë kanë kri-

juar garancitë për pasjen e një trupe të 

specializuar të gjyqtarëve administrativë, 

që krijojnë edhe mundësinë për një avan-

tazhim të sistemit të gjykimit nga gjykatat 

administrative, në raport me atë të gjykat-

ave të zakonshme. 

Avantazhet dhe disavantazhet 
e gjykatave administrative 

Miratimi i ligjit nr. 49, datë 03.05.2012, 

“Për organizimin dhe funksionimin e 

gjykatave administrative dhe gjykimin e 

mosmarrëveshjeve administrative”, e ka 

përfshirë Shqipërinë në grupin e atyre 

shteteve që pranojnë gjykatat administra-

tive. Krijimi i sistemit të gjykimit adminis-

trativ, nëpërmjet një juridiksioni autonom, 

ka pasur përkrahësit, por edhe kundër-

shtarët e vet. Sigurisht që përkrahja e një 

sistemi krejt të ri për legjislacionin dhe për 

traditën shqiptare nuk mund të bëhej pa 

vështirësi. Kundërshtimi më i madh duket 

se vjen nga ata që nuk janë aq të familjari-

zuar me këtë sistem. Megjithatë, edhe vetë 

përkrahësit e sistemit, që e shohin gjykatën 
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administrative si të vetmen hallkë të gjy-

kimit të mosmarrëveshjeve, kanë rezervat 

e tyre, që, në të vërtetë, nuk arrijnë aq sa të 

përmbysin vlerat e këtij modeli.8

Gjykimi nga një gjyqtar i speciali-

zuar i çështjeve që i përkasin një fushe 

specifi ke të juridiksionit, përbën avanta-

zhin kryesor të ngritjes së gjykatave ad-

ministrative. Evidentimi i specializimit të 

gjyqtarit si një tipar dallues për gjykatat 

administrative nuk zbeh profesionaliz-

imin e gjyqtarit të zakonshëm në gjyki-

min e këtyre çështjeve. Kalimi i një pjese 

të trupës gjyqësore në gjyqtarë adminis-

trativë ka ndikimin e vet të drejtpërdrejtë, 

qoftë në lehtësimin që i bëhet punës së 

gjyqtarëve të zakonshëm, ashtu edhe në 

specializimin e ngushtë, për çështjet me 

të cilat do të merren gjyqtarët adminis-

trativë. Çdo specializim sjell favor, por një 

specializim më i ngushtë e mbart në vet-

vete edhe suksesin e një vendimmarrjeje. 

Përfshirja në mënyrë të vazhdueshme e 

gjyqtarit me shqyrtimin e çështjeve të një 

kategorie të veçantë, nxjerr në pah edhe 

një ekspertizë më të thelluar, që ndikon 

drejtpërdrejt në cilësinë e vendimma-

rrjes. Qenia e gjyqtarëve të specializuar 

në çështjet administrative rrit, pa dyshim, 

edhe përgjegjshmërinë, qoftë të palëve që 

nisin një proces gjyqësor, ashtu edhe të 

autoriteteve administrative, të cilat do të 

duhen të përballen me to për veprimet që 

kanë kryer. Me gjithë vlerën që paraqet 

për specializimin e gjyqtarëve ngritja e 

sistemit të gjykatave administrative, kjo 

8 Shih më gjerë për evidentimin e avantazheve 
dhe disavantazheve të gjykatave administra-
tive: “Reformimi i kuadrit të përgjithshëm 
ligjor administrativ në Shqipëri”. Material i 
përgatitur nga SIGMA, Maj 2008.

nuk do të thotë se është e vetmja zgjidhje, 

në këtë drejtim. Gjyqtarë të specializuar 

nuk krijon dhe nuk kërkon vetëm gjykata 

administrative. Gjykimi i çdo çështjeje 

konkrete krijon premisat për të aftësuar 

profesionalisht gjyqtarët. Për më tepër, 

niveli i dëshirueshëm i specializimit nuk 

përjashtohet se mund të arrihet brenda 

sistemit të zakonshëm gjyqësor.

Rritja e efektivitetit dhe e shpejtësisë 

në gjykim, tipar i cili spikat në gjykimin 

administrativ, edhe për shkak të parashi-

kimeve ligjore strikte, si dhe pozicioni më 

aktiv që merr gjyqtari administrativ, jo 

vetëm në përfundimin e drejtë të çështjes, 

por edhe në ndjekjen e procedurës për 

mënyrën e ekzekutimit të vendimit, janë 

avantazhe të cilat i krijon ky sistem.

Fokusimi i gjyqtarëve vetëm në çësht-

jet që zgjidhin mosmarrëveshjet me na-

tyrë administrative kontribuon në njësi-

min e praktikës gjyqësore në këtë fushë, 

shmang mospërputhjet a qëndrimet e 

kundërta ndërmjet gjyqtarëve të së njëjtës 

gjykatë, por edhe të niveleve të ndryshme 

të gjykimit, duke krijuar mundësi për 

kompaktësinë e praktikës gjyqësore, pa-

kësimin e numrit të çështjeve gjyqësore, 

si dhe rritjen e besimit të publikut te drej-

tësia.

Disavantazhi kryesor që evidentohet 

me krijimin e gjykatave administrative 

është kufi zimi i së drejtës për t’iu drejtuar 

gjykatës. Pakësimi i numrit të gjykatave, 

për shkak të përqendrimit të çështjeve me 

natyrë administrative, e zgjat distancën 

ndërmjet individit dhe gjykatës. Për pasojë, 

individëve nga zonat e largëta do t’u nevo-

jitet më tepër kohë dhe më shumë shpenz-

ime për të realizuar të drejtën për akces 
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në gjykim.9 Gjithashtu, shtimi i numrit të 
çështjeve përballë një numri të kufi zuar 
të gjyqtarëve administrativë, ndryshe nga 
fl eksibiliteti që paraqet sistemi i gjyka-
tave të zakonshme, mund t’i krijojë penge-
sa juridiksionit administrativ autonom për 
t’i menaxhuar me lehtësi çështjet gjyqë-
sore, nëpërmjet transferimeve ose koman-
dimeve të gjyqtarëve. Pavarësisht se të dy 
sistemet gjyqësore, si ai i gjykatave të za-
konshme, ashtu dhe ai gjykatave admin-
istrative, si pjesë të një pushteti gjyqësor, 
koordinohen në mbarëvajtjen e punës nga 
i njëjti organizëm disiplinor, komandimi 
i një gjyqtari penalist a civilist në shqyr-
timin e një çështjeje administrative dhe 
anasjelltas, jo vetëm deformon qëllimin 
për të cilin krijohen juridiksionet e spe-
cializuara në gjyqësor, por përbën dhe një 
cenim të standardit kushtetues të “gjykatës 
së caktuar me ligj”, për shkak të testit që 
kërkohet si kusht për ushtrimin e detyrës 
nga gjyqtari administrativ.

Krijimi i gjykatave administrative të 
specializuara natyrisht që e mbart edhe 
rrezikun e shtimit të mosmarrëveshjeve të 
kompetencës me gjykatat e sistemit të za-
konshëm gjyqësor. Pavarësisht përcaktim-
it që mund t’i bëjë legjislacioni procedural 
larmisë së çështjeve, sipas juridiksioneve 
përkatëse, duket se është e pamundur të 
shmangen në praktikë mosmarrëveshjet 
e kompetencës, apo konfl iktet juridik-
sionale. Prania e mosmarrëveshjeve të 

kësaj natyre krijon pengesa në menaxh-

9 Ky problem evitohet duke përdorur modelin 
e “gjyqtarëve shëtitës”. Megjithatë, nëse gjykata 
funksionon kryesisht si një gjykatë shëtitëse, efi -
kasiteti administrativ do të binte dhe cilësia e 
veprimeve gjyqësore, si dhe e vendimeve do të 
vuante (Shih më gjerë studimin e përgatitur nga 
SIGMA.).

imin e shpejtë të çështjeve gjyqësore, rrit 
shpenzimet për palët, si dhe ndikon në 
efektivitetin e dhënies së drejtësisë.

Ngritja e gjykatave administrative dhe 
për më tepër tendenca për të shtuar në va-
zhdimësi gjykatat e specializuara, ngush-
ton juridiksionin e gjerë që kanë gjykatat 
e zakonshme, gjë e cila ka qenë një faktor 
me shumë rëndësi në zhvillimin dhe pa-
surimin e së drejtës. Nga ana tjetër, ngritja 
në mënyrë të pastudiuar e minigjykatave 
të specializuara krijon një lloj dispro-
porcionaliteti në drejtim të ngarkesës që 
duhet të kenë gjyqtarët me njëri-tjetrin.

Krijimi i hallkave gjyqësore autonome 
brenda të njëjtit pushtet gjyqësor e dobë-
son pozitën e tij në raport me pushtetet 
e tjera. Ndarja e gjyqësorit në pjesë au-
tonome, gjë të cilën e shkakton edhe 
krijimi i gjykatave administrative, krijon 
mundësinë që, në varësi të rrethanave të 
ndryshme, gjyqësori të mos reagojë me 
një zë të vetëm për çështje që lidhen me 
pavarësinë e pushteteve. Ngritja e gjykat-
ave të specializuara për fusha tepër të 
ngushta të juridiksionit, nuk e shmang 
një lloj cenimi që mund t’i bëhet stan-
dardit të paanshmërisë së gjykatave që 
shkaktohet edhe për shkak të zhvillimit 
të marrëdhënieve të ngushta dhe njo-
hjeve personale ndërmjet gjyqtarëve të 
specializuar dhe avokatëve të specializuar, 
që normalisht mbulojnë në mënyrë kon-
stante këto gjykata.10

Në varësi të traditës dhe të legjisla-
cionit të çdo vendi, një gërshetim ndërm-

jet modelit të gjykatave të zakonshme me 

atë të gjykatave administrative ka shër-

byer si një zgjidhje e përshtatshme për të 

shmangur disavantazhet që mbart krijimi 

10 Po aty.
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i një juridiksioni administrativ autonom, 

nëpërmjet maksimalizimit të mundësive 

dhe minimizimit të rreziqeve.

Sigurisht që për të konkluduar mbi 

domosdoshmërinë e ngritjes së gjykatave 

autonome të specializuara për një fushë 

të caktuar të ligjit, dhe në veçanti për 

çështjet administrative, marrin rëndësi të 

veçantë disa faktorë që lidhen me nevojën 

e specializimit në këtë fushë të së drejtës, 

arsyet që përligjin ngritjen e gjykatave 

administrative, ngarkesa përkatëse për 

çështjet, efektet që do të ketë mbi gjykatat 

e zakonshme, efektet mbi të drejtën e ak-

cesit në gjykatë, si dhe disiplinimi që i 

bëhet veprimtarisë ligjore të organeve ad-

ministrative. Të gjithë këta faktorë avan-

tazhues e kanë bindur ligjvënësin për 

ngritjen e gjykatave administrative edhe 

në sistemin shqiptar. 

Përfundim

Një pushtet administrativ i ushtruar 

në mënyrë demokratike është i orien-

tuar nga standardet kushtetuese bazë, që 

identifi kohen me parimin e shtetit të së 

drejtës, të barazisë para ligjit, të procesit 

të rregullt ligjor, të proporcionalitetit, të 

përgjegjshmërisë, të mirëqeverisjes, të 

llogaridhënies etj. Mungesa e përgjegjsh-

mërisë nga autoritetet vendimmarrëse për 

ushtrimin e detyrave publike nxjerr në 

pah nevojën për drejtësinë administrative.

Opinioni publik duhet të jetë në gjen-

dje të mbështetetet tek e drejta, për të 

siguruar që pushteti përdoret në mënyrë 

të ligjshme. Pikërisht kontrolli mbi ush-

trimin e atij pushteti që dhunon lirinë, 

ndikon në krijimin edhe të një koncepti 

të qartë mbi drejtësinë administrative.
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Jeronim de Rada (1814-1903) është një kryeemër i 

kombit shqiptar. Për një rastësi që ndoshta mund të 

mos jetë rastësi, ai quhet Jeronim, çka të kujton di-

jetarin e qëmotshëm ilir Euseb Jeronimin, të sheku-

llit IV, dijetarin dhe fi lologun gjenial, të parin në 

historinë kulturore të Europës, që përktheu Biblën 

e Shenjtë në latinisht. Emri Jeronim, mund të shqi-

përohet si Emërshenjti.

Përtej mistikës, përtej mbretërisë ngulmuese 

dhe xheloze të etimologjisë, një nga rrafshet më të 

pazëvendësueshme të simbolizmit, emri i Jeronim 

de Radës, është vërtet emri i një Emërshenjti të 

poezisë së gjuhës shqipe, që lidhet me një epokë të 

jashtëzakonshme të modernitetit të saj.

Përpara De Radës, poezia shqipe njihte disa 

dëshmi gati testamentale. Ca fragmente të shqi-

përuara mrekullisht nga Kënga e Këngëve prej Gjon 

Buzukut, lëvrimi i poezisë profetike, i Ciklit të Sibi-

lave nga Pjetër Bogdani, një rrëfi m biblik gati i llojit 

të Miltonit, por jo me madhështinë e Miltonit, në 

shqip prej Pjetër Budit, nuk janë një paradhomë e 

zymtë dhe e parëndësishme për të hyrë në tempul-

lin e një poezie të re.

Jeronim de Rada, i lindur në Makia të Kalabrisë, 

ka pasur, në të vërtetë, një lindje të njëkohshme 

në mijëvjeçarët dhe shekujt e kulturës së lashtë 

shqiptare. Lindja e një njeriu të vetëm mund të 
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bëhet lindja e një epoke, këtu s’ka para-

doks, as apologji, as sforcim mendor dhe 

ekstazë pa kuptim. De Rada u bë poeti i 

parë i madh, para gjithë të tjerëve; ai qe 

pishtarmbajtës i disa kryeveprave poetike, 

që ndriçojnë tërë atë që quhet universi i 

modernitetit poetik shqiptar.

De Rada u ngjiz nga thelbi i thelbeve 

të gjuhës shqipe, ndonëse ai paraqitet 

megjithatë në një paradoks që nuk kishte 

të ardhme, por që nuk mund të mos për-

mendet dhe të admirohet nga e ardhm-

ja. De Rada shkroi formën arbëreshe të 

gjuhës shqipe, gati një gjuhë arkaike, që 

të kujton shqipen paraskënderbejane. Kjo 

koine arbëreshe, ku ndërthuren dialektet e 

lashta të së njëjtës gjuhë amtare, gjithsesi 

qe një koine që mbijetonte me vështirësi, 

patjetër e ngurtësuar në shumë elemente 

të saj, por jo nga ajo që quhet energjia e 

brendshme semanike dhe e vetë gjuhës në 

përgjithësi.

De Rada nuk e pati fatin e Dante 

Aligierit. Dante Aligieri, duke shkruar 

dialektin e Toskanës, krijoi gjuhën le-

trare moderne të Italisë. De Rada shkroi 

një cikël mrekullish letrare në gjuhën ar-

bëreshe. Këtu duhet të mbajmë parasysh 

konvencionin, konvencion që s’duhet të 

na turbullojë logjikën dhe, po kështu, të 

mos harrojmë atë më kryesoren dhe më 

përfundimtaren, gjuhën e vetme shqipe. 

Arbërishtja, për shumë arsye që nuk është 

vendi këtu të zgjatemi, nuk arriti dhe nuk 

u bë gjuha letrare, moderne, e kombit 

shqiptar. Fati i buzëqeshi një gjeniu tjetër 

të letrave shqipe, më të pazëvendësuesh-

mit nga të gjithë shkrimtarët shqiptarë të 

gjallë apo të vdekur, Naim Frashërit.

Është një ëndërr e vjetër e imja të 

ravijëzoj diçka, për krijimtarinë e Jeronim 

De Radës. Këto radhë, në formën e një 

parafj ale modeste për kryeveprën e parë 

të madhe poetike të të gjithë kohërave, 

të quajtur Milosao, ose Këngë të Milosaut, 

të botuar për herë të parë në vitin 1836, 

më japin mundësinë të shpreh disa men-

dime jo aq entuziaste, sesa të menduara 

gjatë dhe jo pa vështirësi në brendësinë e 

mendjes sime.

De Rada bën pjesë tek ata krijues 

botërore, që në moshë fare të re guxon, pa 

mëdyshje, te projekti i madh i një kryeve-

pre. Pa dyshim që vetitë e tij janë vetitë që 

e përngjasojnë me gjeniun, ndonëse një 

gjeni i vetmuar, që shkruan në një variant 

gjuhësor, gjithashtu të vetmuar. Duket 

sikur ka shumë elemente të pakapërcye-

shme kundër vetvetes. Duket sikur De 

Rada, në të gjitha kuptimet, është një 

Hirushe mashkull i poezisë, një Hirushe 

tepër e thjeshtë, e gati e leckosur, këm-

bëzbathur, por me një bukuri fi zike dhe 

shpirtërore magjepsëse.

Kemi disa variante të Milosaos. Një 

variant i hershëm, i cili të bën përshtypje 

për lakonizmin dhe shumë detaje të lëna 

përgjysmë. Një variant më të përpunuar 

dhe, së fundi, një variant të tretë.

Siç shihet, De Rada synoi të bënte 

një histori të shkruar në vargje pa qenë 

homerik apo virgjilian. De Rada nuk e 

respekton formën madhështore e marra-

mendëse të eposit. Por De Rada synoi, 

gjithsesi, të shkruante një roman poetik, 

krejt të ndryshëm nga Eugjen Onjegini i 

Pushkinit, apo Pan Tedeush i Miskijeviçit. 

O Medaur sa i ndryshëm që është De 

Rada prej tyre dhe sa e çuditshme është 

kryevepra e tij prej kryeveprave të tjera!

Duke lexuar përsëri me vëmendje Mi-

losaon, kam ndier atë që quhet epshi i zbu-
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limeve, përjetimi për të parë një botë ende 

të pazbuluar, të lashtë dhe njëkohësisht të 

re. Instinkti im, i arkeologut, tashmë më 

është bërë një ndërgjegje torturuese. Por 

unë nuk mund të veproj dot ndryshe, nuk 

mundem që të mos gëzohem kur shi-

koj që midis Këngëve të Milosaos poeti 

ka përfshirë edhe disa vjersha me rimë, 

madje dhe me distikë, që quhen “graxeta”. 

Ky term krejt origjinal lidhet me këngët 

e grave, ndaj arbëreshi Bernard Bilota e 

shpjegon etimologjinë e fj alës graxeta me 

emrin “gra”.

Zbulimi, që më duket sikur e shijoj për 

herë të parë, është fakti se vetë De Rada 

i quan të 40 këngët që u ka vënë, gati në 

mënyrë misterioze për të na shqetësuar 

vëmendjen deri në fund, data të përcak-

tuara qartë, duke na kumtuar atë që nuk 

është thënë, se kemi të bëjme me një di-

tar poetik të heroit, pra të vetë Milosaos, i 

cili është vetë poeti. Pra, kryevepra e De 

Radës është e subjektuar nga një per-

sonazh poet, kipc i poetit De Rada, por 

ama një kipc i shekullit XV, i cili, ashtu siç 

është një jetë reale, ka një datë të saktë të 

vdekjes, siç kanë njerëzit fi zikë. Kënga e 

Fundit e shpreh qartë që Milosaoja kinse 

ka vdekur në 7 nëntor të vitit 1443, pra 

afërsisht në lakun kohor, kur, sipas Marin 

Barletit, rikthehet në Krujë dhe në Arbëri 

Gjergj Kastriot Skënderbeu për të për-

fl akur horizontet e tërë Europës me epo-

sin e tij të lirisë.

Ditari i Milosaos është forma më e 

çuditshme e një ditari, sepse këtu De 

Rada bën diçka të re, që nuk ka ndodhur 

më parë, në atë që quhet logjika e ditarit. 

Ditari përgjithësisht shkruhet në vetën 

e parë ose janë të famshme shënimet në 

formë ditari të Jul Cezarit, ku ai shkruan 

historinë po në vetën e tretë. Kurse ditari 

i Milosaos, është shkruar duke alternuar 

“unë” me “ai”. Kjo ndërthurje, që nuk 

tingëllon aspak absurde dhe pa kuptim, të 

kujton një nga risitë më të mëdha të James 

Joyce-it dhe të shkrimtarëve modernë të 

të ashtuquajturit “përroi i ndërgjegjes”.

Të habit guximi i De Radës për ta bërë 

një gjë të tillë, por mund të zbulosh prapë 

diçka tjetër te kjo kryevepër. De Rada 

gërsheton subjektin, ose atë që quhet na-

rracion poetik, me dialogët e shkurtër, që 

burojnë drejtëpërdrejt nga tragjeditë e 

mëdha greke të antikitetit.

Por vepra jo vetëm nuk merr një kara-

kter të rëndë epik, por çuditërisht ka një 

formë të tillë të lirizmit, që të trondit, t’i 

mpreh shqisat dhe të krijon një kthjelltësi 

të pamasë, siç të krijon meditimi i hollë 

shpirtëror i teksteve të Zen Budizmit, apo 

të poezisë së shkurtër dhe më të çudit-

shme të botës, që janë hajkutë japoneze. 

Që De Rada e ka njohur poezinë e ma-

dhe, të lashtë, të Lindjes, kjo nuk ka asnjë 

dyshim. Është meritë e Eqrem Çabejt që 

ka vërtetuar ekzistencën e emrave indianë 

të lashtë, ndikime nga vedat sanskrite në 

krijimtarinë deradiane.

Kam vite, një jetë të tërë, që gjithmo-

në kam bërë pyetje për De Radën, shumë 

pyetje. Por asnjëherë nuk i jam shman-

gur pyetjes: Nga buron kjo magji kaq e 

veçantë, kaq e plotpushtetshme, kaq pa 

kufi  e artit poetik të De Radës? Ky është 

një nga misteret më të përjetshme, nga 

ato që merren ekzegjetët; do të jetë për-

herë zanafi lla e pashtershme e meditime-

ve për De Radën në mijëvjeçarin e tretë, 

ndoshta dhe më tej.

Historia e Milosaos, është gjithsesi një 

histori deri diku shekspiriane në kuptimin 
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në mënyrë apoteoze “Shkodra, Shkodra 
dashnorja e shekujve”.

De Rada i Makies së Kalabrisë kinse ia 
kushton kryeveprën e tij Shkodrës, që nuk 
e pa kurrë, ndoshta Shkodrës që i ngjan 
Trojës së Homerit, Shkodrës, që e vuan 
ende mallkimin që nuk i është përgjigjur 
asaj dashurie të njeriut tashmë me varr të 
thyer dhe gati të anatemuar, që mund ta 
quajmë Migjen, ose edhe Milosao.

De Rada i madh nisi ta shkruante 
kryeveprën e tij të pavdekshme Këngët e 
Milosaos në vitin 1833. Tepër i ri, i hajth-
shëm dhe delikat, kurioz dhe kërkimtar, i 
pavendosur, i dyzuar, por dhe vizionar, De 
Rada, i frymëzuar nga baladat e mahnit-
shme arbëreshe ravijëzoi një roman po-
etik të hatashëm nga të gjitha pikëpamjet. 
Ai nisi të shkruante fragmente të veçanta 
në formën e një kaleidoskopi vetjak, jo të 
përcaktuar për publikim.

Duke dashur të thellohej në misteret 
e gjuhës arbëreshe, një variant gjuhësor i 
shqipes në epokën kastriotase para push-
timit otoman, ai zbuloi disa struktura 
arkaike të lashta, të ngjashme me ato të 
kristaleve dhe të gurëve të çmuar. De Rada 
e ndiente që gjuha arbëreshe qe shumë 
pranë katastrofës së zhdukjes së saj. Për 
shekuj të tërë kjo gjuhë kishte mbijetuar 
falë dhe një lloj mbylljeje në vetvete, apo të 
një konservimi strukturor të brendshëm. 
Ky karakter ishullor i gjuhës arbëreshe 
nuk mund të qe përfundimisht i amshuar. 
Komunitetet arbëreshe e kishin gjuhën e 
tyre si gjuhë orale, kurse si gjuhë e shk-
ruar ajo mund të lartësohej në një etapë të 
re, me gjasa për të mbetur përfundimisht, 
duke zëvendësuar kështu konceptimin e 
amëshimshmërisë të paktën në formën 

tekstore. De Rada u bë pishtarmbartës i 

gjuhës arbëreshe të shkruar, pra i arbër-

më të brishtë të fj alës. Ky fakt, gjithashtu, 

nuk është vënë në dukje në studimet mbi 

De Radën. Është harruar pikërisht kon-

tradikta që u kapërcye në formën e një 

tërmeti, pra të një deus ex machina për të 

bashkuar Rinën Xhuljetë me Romeon 

Milosao. Pa dyshim që ky thelb i tragjikes 

së Shekspirit është kapërcyer në një for-

më elegante në një tragjedi paksa më të 

zgjatur nga De Rada. Edhe Rina vdes, 

por më e rëndësishme është vdekja pranë 

një lumi, në vjeshtë, kur era rrëzon hijen 

e lisit, të heroit luftëtar dhe njëkohësisht 

poet, që është Milosao.

E mahnitshme është kjo strukturë, 

që nis me ekuinoksin pranveror dhe me 

botën që kishte ndrruar lisa dhe detin, 

që kish ndërruar ujin dhe përfundon me 

vjeshtën kaq të parapëlqyer nga poetët ro-

mantike, por gjithsesi tashmë nën një lis, 

pra, me obeliskun mbivarror të vetvetes, 

duke parakuptuar ndoshta një gjethësim 

të ri të tij në një stinë tjetër, por në brigjet 

e atij lumi lëvizës heraklitian, ku gjith-

sesi rrjedh diçka e pamohueshme nga 

uji i lumit të Letës, d.m.th. të harrimit. 

Vdes Milosaoja, siç vdes njeriu fi zik. Por 

Milosaoja është në të vërtetë një Hero 

imagjinar; çdo gjë është fantazi e De 

Radës, është trill, është stisje e De Radës, 

që e bën Milosaon gjoja birin e despotit 

të Shkodrës, krijon pra një binjakëri po-

etike të Shkodrës, të asaj Shkodre, që me 

anë të Marin Barletit ringjalli vetë Kru-

jën, të asaj Shkodre, që i mjaftojnë vetëm 

dy rreshta të Migjenit, poetit që ka sensin 

më të lartë, ndoshta më sublim edhe nga 

poetët tragjikë grekë, kur e quan (gati-ga-

ti sikur Migjeni të ishte brenda lëkurës së 

Milosaos, sikur Migjeni të ishte vetë Mi-

losaoja, që vdes për herë të dytë), kur klith 
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ishtes si libër, si një status i veçantë i mba-
mendjes kombëtare.

Procesi i krijimit të Milosaos i ngjan 
një procesi endemik, më saktë biologjik. 
Më ka mbetur në mendje një shprehje e 
arbëreshit të ditur Domeniko Mauro, i 
cili e ka krahasuar stilin e De Radës me 
“mëngjesin e vrapimit të një kali”. Ky 
përcaktim i mrekullueshëm ka të bëjë 
jo vetëm me plotfuqishmërinë e natyrës 
rusojane, por sidomos me lëvizjen e një 
qenieje të gjallë mes qiellit dhe tokës, një 
lëvizje e vetëtimtë e vizioneve të pafund-
me. Milosao u shkrua kur poeti ishte 18 
vjeç.

Në vitin 1836, vëllimi Këngët e Mi-
losaos përfshinte 30 këngë (kangjela) dhe 
tri vjershëza (që De Rada i quan graxeta, 
ndoshta që këndoheshin nga gratë). Fil-
limisht, De Rada e botoi romanin poetik 
me titullin Poezi arbëreshe të shek XV. Ai 
dëshironte të mbetej anonim dhe kriji-
min e tij ta quante si një krijim të pop-
ullit. Menjëherë u kuptua se ky libër qe 
kultivimi fi n, i përsosur dhe i veçantë i 
një poeti shumë të madh, në një moshë 
shumë të re, siç qe De Rada. Ky libër do 
të bëhej kali i lavdisë dhe i famës së tij të 
pashtershme.

Në botimin e parë të librit, De Rada 
vë si epigraf vargjet e poetit grek Pindari: 
“Muzat, më ndihmuan mua—që me një 
varg të ri të shndritshëm—ta përshtat rit-
min dorik”. Epigrafi  jepet në greqishten 
klasike. Libri ka këtë kushtim: 

Shkëlqesisë së Tij, Gjeneral Briga-

dier, Komendator, Zotit Dhimitër 

Leka, këto këngë, që të jenë dëshmi 

e lidhjeve shpirtërore me zakonet e 

lashta ndër njerëzit e shpërndarë të 

Epirit (Shqipërisë). 

Më 1847, Milosao u botua me titullin 

Poezi arbëreshe; vëllimi përfshinte 39 kë-

ngë dhe 5 vjershëza (graxeta). Të reja. Bo-

timi kishte një strukturë të re, formën e 

ditarit, duke vënë në krye të çdo kënge 

ditën, muajin dhe vitin e ngjarjes.

Në botimin e vitit 1873 u përfshinë 

këngët e botimit të dytë, me përjashtim së 

Këngës XI, por në të ka edhe disa këngë 

të reja. Interesant është se në këtë botim 

është hequr epigrafi  i Pindarit dhe janë 

vënë vargjet popullore:

Sytë e saj një mijë duka

Vetulla po aq

Vetë ajo gjithnjë jetë.

Duket që është një dedikim dashuror, për 

vajzën e zemrës, reale, ose të imagjinuar.

Në të gjithë historitë e letërsisë shqi-

pe, në të gjitha botimet e Milosaos thuhet 

se Milosaoja ishte dhespot i Shkodrës. Ky 

titull është bizantin, i përdorur në Jug të 

Shqipërisë. Një të tillë e kanë përdorur, 

fj ala vjen, Muzakajt. Në botimet e fam-

shme të Dhimitër Shuteriqit dhe të An-

drea Varfi t, që kanë përshtatur Milosaon, 

nuk hidhet dyshimi se gjoja Milosaoja qe 

dhespot i Shkodrës, qytetit më të madh 

të Veriut.

Studiuesit mendojnë se De Rada ki-

shte për qëllim të tregonte një histori in-

time, të strukturuar në Shkodrën e shek-

ullit XV. Kjo tezë është zotëruese në të 

gjithë librat e deradologëve. Këtë tezë 

nuk e vë në dyshim as deradologu i njo-

hur Jup Kastrati. Kaq e vërtetë është kjo, 

saqë teza e mësipërme është bërë gati një 

tabu e historisë së letërsisë shqipe.

Duke i studiuar këto ditë me ngulm 

dhe kujdes të madh botimet e Milosaos, 
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duke u bazuar në substancën letrare poe-

tike të vetë veprës, dua të pohoj publikisht 

një tezë krejt të ndryshme, se Milosaoja 

nuk lidhet me qytetin e Shkodrës, por 

lidhet esencialisht me Himarën. Për ta 

vërtetuar këtë tezë unë, natyrisht, përdor 

argumente të llojit të brendshëm, argu-

mente vetëtregues. Kam përpara dy për-

shtatje të Milosaos në shqipen moderne 

letrare. Njëra e Dhimitër Shuteriqit dhe 

tjetra e Andrea Varfi t, dy deradologë të 

ndjerë. Të dy dijetarët i kanë pajisur librat 

me shënime të hollësishme të karakterit 

shpjegues, por asnjëri prej tyre nuk dyshoi 

në faktin se gjoja Milosaoja qe dhespot i 

Shkodrës. Në të vërtetë, De Rada shkruan 

formën Skutari. Kjo formë është identifi -

kuar me shqipen Shkodra. Po a kemi të 

bëjmë vërtet me Shkodrën?

Le t'i referohemi poemës ciklike të Mi-

losaos. Kënga e saj fi llon me një metaforë 

të ripërtëritjes së natyrës, kur “jeta kish 

ndrruar lisat, kurse uji i ri kaltëronte në 

det”, duke paralajmëruar ditë të reja. Që 

nga Tempa e lashtë (Tempa është tempull 

në Th esali), vjen Lumbardha, njëlloj pë-

llumbi detar i Anakreontit dhe përplaset 

në qelqet e dritares së poetit. Kjo metaforë 

tregon që një simbol i lashtë i poezisë, siç 

është Lumbardha e Anakreontit, vjen në 

një mjedis buzë detit, mjedis që kurrsesi 

nuk mund të jetë ai i Shkodrës në Veri të 

Shqipërisë. Tipografi kisht, ky mjedis de-

tar, që është shtrat i poemës, është diku në 

Shqipërinë e Jugut. Nuk mundet kurrsesi 

që Lumbardha e Anakreontit të ngjitej në 

një mjedis të ndryshëm që nuk është de-

tar. Arketipi kryesor mjedisor i poemës është 

deti. Ai shfaqet kudo, gjithnjë pranë dhe 

jo larg.

Në Këngën I është simboli i përtëritjes 

së jetës dhe i gjithësisë, aq sa duket e 

mahnitshme që edhe ujët e lashtë të de-

tit mund të përtërihet me ujë të ri. Kënga 

VII nis me këto vargje:

Përse të venë në det

mendimet zemra ime

zbardhuan anijet armike

vëzhguan, pastaj u fshehën.

Erdhi Dita e Arbërit! 

Evokohet kështu një ngjarje që lidhet jo 

vetëm me luftën në bregdet, por edhe me 

një betejë detare. Një betejë e tillë nuk 

mund të bëhej në Shkodër, sepse deti 

është larg nga Shkodra dhe Shkodra li-

dhet me detin nëpërmjet Bunës dhe lumit 

Drin, që derdhet në Gjirin e Lezhës. Në 

Këngën VIII thuhet:

Ra bora përmbi det

Dhe mbi leshterikë

Dhe mbuloi krahët e shqiptëzës.

Është një panoramë e mrekullueshme, të 

tërheq vemendjen detaji, që fl okët e borës 

mbulojnë dhe krahët e pulëbardhës (shqi-

tëzës). Në këngën X janë vargjet:

Kundrejt kodrave dhe detit

Buzëqeshi ditë e kaltër.

Në këngën XI thuhet:

Kundrejt detit të kaltër rrinte

Zonjë e madhe dhe vërente.

Në këngën XIV shënohet:

Ajo detin kish ndër sy

Hijen e shtëpisë në zemër.
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Në Këngën XV janë këto vargje: 

Zemra jote e dhemshur

Le të hapet plot hare

Si anije plot me trima

Që nga mezi i detit shohin

Atdheun e dëshëruar.

Kënga XVIII nis me vargun krahasimtar:

Porsi një tallaz në det.

Në Këngën XXIV janë vargjet:

Për së pari kur u zgjova

Nga Buzati hënëza

Mbi det po dritëron.

Në Këngën XXVI evidentohet thirrja:

Vëllezër hipni në anijet!

E famshme është dhe Kënga XXIX, ku 

janë vargjet madhështore: 

Bije po s’dua të fl e

Mos ma mbyll ti derën

Të më fryjë era e detit.

Kaq shpesh përmendet deti në Milosao, 

saqë përfundimisht nuk ka dyshim se mje-

disi i poemës është në një vend bregdetar 

në Jug të Shqipërisë dhe kurrsesi Shkodra 

veriore. Mendoj se arketipi i detit përcak-

ton gjithçka. Lind pyetja: nëse bëhet fj alë 

për një vend bregdetar, ku ndodhet ky 

vend dhe ç’përfaqëson? Unë do të argu-

mentoj se ky vend është Himara.

Së pari, poema i është dedikuar ush-

tarakut të famshëm Dhimitër Leka, nga 

Himara. Pse pikërisht De Rada ia bëri atij 

këtë dedikim? Kjo është shumë e rëndë-

sishme.

Së dyti—dhe çka është më e rëndë-

sishme—duke parë toponimet, te poema 

Milosao del qartë se këto toponime lid-

hen me Himarën. Skutari është marrë 

deri tani si formë italianizuese e emrit 

Shkodër. Në të vërtetë, përballë fshatit 

Vuno të Himarës është një mal me em-

rin Skutara. Këtu ka pasur shumë familje 

që kanë emigruar në Itali. Poshtë fshatit 

Vuno gjenden gjurmë të një vendbanimi 

më të vjetër, të cilat unë i kam parë me 

sytë e mi. Sulejman Mato mendon që 

Skutari i De Radës nuk është gjë tjetër 

veçse Skutara e Vunoit në Himarë. Për 

mendimin tim, kjo lidhet në mënyrë 

konkrete dhe substanciale me poemën 

Milosao. Skutara mund të shpjegohet si 

një emër i formuar nga fj ala skutë (gropë, 

qoshe).

Në këtë poemë përmendet, ndër të 

tjera, edhe toponimi Stani i Marules. 

Mundet të përkthehet në shqip si “Lul-

ja e detit”, kompozitë e përbërë nga fj ala 

mare—det dhe lule. Pikërisht në Vuno të 

Himarës është dhe sot toponimi Gjilule, 

me kuptimin Lulja e gjirit, bëhet fj alë për 

një gji deti, gjë që krijon një raport identi-

fi kimi dhe toponimin e mësipërm Lulja e 

detit. Te Milosao përmendet festa e Shën 

Mërisë së Mesos poritës, kult ky i veçantë 

me origjinë bizantine. Ka shumë mundësi 

që kjo lidhet me kishën e Shën Mërisë në 

këtë zonë.

Së treti, një gjë shumë interesante li-

dhet edhe me lumin e Vodhit, lumë ku 

vdiq i vrarë në betejë Milosao në Këngën 

e Fundit. Vargu “Gjaku im tek lumi i Vo-

dhit” në origjinal është modifi kuar nga 

përshtatësit. Fjala vjen, Andrea Varfi  e 
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formon padrejtësisht në formën Lumi 

i Obotit. Ky ndryshim arbitrar është i 

pashpjegueshëm. Origjinali e ka lumi 

i Vodhit, ose i Vodit. Realisht ekziston 

lumi Belovodi pranë Vunoit të Himarës. 

Ky është emër sllav, një kompozitë që do 

të thotë Uji i bardhë. Lumi i Vodit ka 

kuptimin lumi i Ujit (Voda do të thotë 

ujë). Dihet që një lumë i tillë nuk ekziston 

në Shkodër. Shkodra ka tre lumenj: Ki-

rin, Drinasën dhe Bunën. Asnjë nga këta 

lumenj nuk përmendet te Milosao. De 

Rada e njihte mirë Shqipërinë, madje e ka 

përmendur në shkrimet e tij edhe lumin 

Drin. Nëse do të ishte fj ala për Shkodrën, 

ai do të shkruante se Milosaoja vdiq buzë 

lumit Drin, por natyrisht jo në bregdet.

Do të ishte shumë e lehtë për De 

Radën që të mos bënte asnjë gabim në 

përcaktimin e topografi së së poemës. Ar-

ketipi më përcaktues te Milosaoja është 

fj ala katund. Në të gjitha rastet, vendlind-

ja e Milosaos quhet katund dhe jo qytet. 

Ai përmend faktin që pas tërmetit “Sku-

tari s’thuhet më katund”. Edhe studiuesi 

Andrea Varfi  e ka kapur këtë gjë, kur 

shkruan në shënimet e tij se në poemë në 

origjinal është gjithmonë fj ala katund. Por 

ju lutem shumë të gjithë atyre që lexojnë 

këtë shkrim, si ka mundësi që De Rada 

të ngatërronte konceptin e katundit me 

konceptin e qytetit? Shkodra është qytet 

nga më të mëdhenjtë dhe më të rëndë-

sishmit e Shqipërisë, madje ka qenë dhe 

kryeqyteti i Ilirisë së vjetër, i Gentit të 

madh. Shkodra ka një kështjellë madhë-

shtore, me përmasa të dukshme dhe në 

lartësi. Kurrsesi Shkodra nuk mund të 

quhet katund.

Në shekullin XV, Shkodra ishte një 

kryeqendër me një numër të madh fsha-

trash, siç del qartë nga regjistrat e kada-
strave turke, por dhe venedikase. Shkodra 

i kapërcente qartë, në mënyrë të pamo-

hueshme kufi jtë e një katundi.

Së katërti, emri Skutara ose Skutari 

lidhet edhe me emra njerëzish. Studiuesi 

arbëresh M. Belushi, në një libër të tij me 

përmbledhje folklorike, përmend zonjën 

arbëreshe Roza Skutara, e cila ka rrëfyer 

shumë nga baladat arbëreshe. Mundet 

që kjo zonjë të ketë qenë me origjinë nga 

Skutara e Himarës. Vendbanimi Skutara 

mund t’i nënshtrohet një gërmimi arke-

ologjik për të dhënë fakte të reja. Por te 

Milosaoja ekzistojnë dhe disa toponime të 

tjera shumë të rëndësishme.

Së pesti, ka dhe fakte të tjera që e plo-

tësojnë këtë arketip të mësipërm. Rina, e 

dashura e Milosaos quhet “e bija e Kallo-

gresë”. Emri Kallogre është një emër tipik 

që përdoret në Shqipërinë e Jugut. Vetë 

Andrea Varfi , me origjinë nga Himara, 

thotë se në Himarë emri Kallogre është 

shumë i shpeshtë si emër i përveçëm. Var-

fi  përmend dhe një familje të madhe në 

Qiparo që mban si mbiemër fj alën Kallo-

gre, madje Varfi  shton se emri Kallogre 

është i përhapur tek arbëreshët në Kalabri 

dhe Sicili.

Një fragment i Milosaos quhet “Vjer-

shë e së bijës së Kallogresë së Skutari-

oteve”. Pra, origjina e Rinës lidhet me 

banorët e Skutarës së Himarës. Një fakt 

tjetër është se në poemë përmendet një 

lojë fëmijësh që quhet “Loja me 'rrolje'. 

Fjala rrolja, ose rrola, do të thotë rrotë, 

disk. Fëmijët e Himarës marrin rrota ose 

disqe prej guri dhe mundohen t’i hedhin 

sa më larg. Kjo lojë që përdoret në Hi-

marë dhe më pas dhe tek arbëreshët nuk 

dokumentohet në qerthullin e Shkodrës.
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Së gjashti, një arketip tjetër mbusha-

mendës është se elementët e mjedisit, si 
limonët, pulëbardhat, ullinjtë, janë tipikë 
për zonën e Shqipërisë së Jugut, pra dhe 

të Himarës, kur dihet që limonët dhe 
përgjithësisht agrumet nuk kanë lidhje 
tipike dhe endemike me mjedisin verior 
të Shkodrës me një klimë më të ndry-

shme. Siç përmenda më sipër, De Rada 
u ka vënë data ditësh, muajsh dhe vitesh 
secilës këngë. Kënga I e Milosaos mban 
datën 27 korrik 1435. Kënga e fundit 
mban datën 7 nëntor 1443.

Së shtati, po të vihet re me kujdes, ku-
ptohet qartë që historia e Shkodrës në 
këto vite lidhet me pushtetin venedikas 
që qe i plotfuqishëm deri në vitin 1478. 
Shkodra nuk qe asnjëherë nën sundimin e 
Gjergj Kastriot Skënderbeut në shekullin 
XV, kurse Himara ka qenë një zonë e lirë 
në këtë lak kohor, madje nuk iu nënshtrua 
turqve edhe pas vdekjes së Skënderbeut. 
Është absurde të mendosh se gjoja De 
Rada, duke vendosur këtë kronologji, nuk 
e paska ditur se qyteti i Shkodrës nuk ka 
qenë nën sundimin venedikas.

Së teti, një argument tjetër shumë i 
rëndësishëm lidhet me romanin tjetër 
poetik të De Radës, të titulluar Serafi na 
Topia. Shumë këngë të kësaj poeme cik-
like shënohen që kanë ndodhur në Hi-
marë. Himara përmendet shpesh. Por unë 
nuk po zgjatem sepse kjo do të përbënte 
subjektin e një shkrimi tjetër, për një 
tjetër kryevepër deradiane, gjithashtu të 
lidhur me Himarën.

† † †

Kryevepra e De Radës, Milosao, mbe-
tet jo vetëm një monument i shkëlqyer i 

letërsisë shqipe të romantizmit, por edhe 

një nga veprat më të shkëlqyera e më të 

ndritura të letërsisë europiane në sheku-

llin XIX. Për këtë kryevepër shqiptare 

kanë shkruar me admirim Viktor Hygoi, 

Lamartini, Frederik Mistral etj. Fakti që 

subjekti i Milosaos lidhet me Himarën ka 

një karakter logjik të fortë. Nuk do të ishte 

pa vend dhe pa rëndësi që pikërisht mbi 

bregun e Himarës shqiptare të ngrihet 

monumenti prej bronzi i heroit Milosao, 

si fi gura më e bukur dhe më e çuditshme 

e letërsisë romantike të kombit tonë.

Për De Radën është shkruar shumë—

si për asnjë shkrimtar tjetër—nga të huajt 

dhe nga shqiptarët. Ky fakt mund të huto-

jë dhe të habisë çdo studiues të mirëfi lltë. 

Duhet thënë se studimet e karakterit bib-

liografi k dhe të detajeve zënë vendin krye-

sor—duke krijuar një monotoni shpesh 

të rëndë—këto studime janë më shumë 

kompilime, sesa prerje konceptuale.

Studime të tilla krijonë një konvencio-

nalitet të informacionit—por edhe për-

sëritje, një lloj teologjie të autorit—gjë që 

nganjëherë është gati e pashmangshme. 

Ndërkaq, studimet e rrafshit estetik, të 

hulumtimeve dhe të ideve sinkretike janë 

shumë të pakta.

Në 200-vjetorin e lindjes së poetit, 

është një grishje e vetëkuptueshme për të 

parë sipas optikave të reja studimore tra-

shëgiminë e tij. Por kjo nuk është aspak e 

lehtë. De Rada është Ati i Romantizmit 

Shqiptar—një personazh historik e le-

trar eskluziv—i pazëvendësueshëm dhe i 

patjetërsueshëm nga askush. Ai arriti një 

nivel të paparë me Milosaon, pavarësisht 

se librat e tij të mëpasshëm—dhe ai jetoi 

gjatë e shkroi shumë—nuk e kanë shkël-

qimin dhe madhështinë unike të Milosaos.
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Milosaoja është e vetëmjaftueshme 

për të gjitha kohërat, e pazhbëshme nga 

harrimi dhe bjerrja që sjell emancipimi i 

shijeve letrare—ajo u shkrua për të mos u 

përsëdytur kurrë më.

Ajo është gjithashtu edhe manifesti 

sui generis i letërsisë romantike shqiptare, 

si zanafi lla e një moderniteti të madh, me 

një mbijetesë dhe mahnitje të paarrit-

shme.

Ideja emblematike e De Radës është 

Rishpikja e Arbërisë.
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ISMAIL KADARE, anëtar theme-
lues dhe president nderi i Akademisë 
Shqiptare të Arteve dhe Shkencave, 
është shkrimtari më i madh shqiptar 
dhe një ndër më të shquarit në botë në 
kohën e sotme. Ka qenë shumë herë 
në listën e ngushtë të kandidatëve të 
çmimit “Nobel”. Është fi tues i shumë 
çmimeve ndërkombëtare, ndër të tje-
ra: Prix mondial Cino Del Duca, Man 
Booker International, Princi i Asturias 
për letërsinë. Gjithashtu, është nderu-
ar me çmime të ndryshme në Francë, 
Austri, Gjermani, Itali, Greqi, Zvicër, 
Kosovë etj., si edhe me titullin Doc-
tor Honoris Causa nga shumë univer-
sitete të huaja. Në vitin 1996, Kadare 
u zgjodh anëtar i përhershëm i Aka-
demisë së Shkencave Morale dhe 
Politike të Francës, ku zëvendësoi fi -
lozofi n Karl Popper.

© 2014 Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave

Bisedë për Mjegullat e Tiranës 

Ismail Kadare

Për një kohë të gjatë, askush nuk e dinte ekzistencën e 

një romani të panjohur të Ismail Kadaresë. Dukej sikur 

ai vetë e kishte harruar romanin e tij të parë Mjegullat 

e Tiranës, shkruar gjatë kohës kur ishte student në 

fakultetin gjuhë-letërsi, në vitin 1957-1958.

Biseda e mëposhtme me Ismail Kadarenë sillet në 

Academe e plotë, siç është botuar në Mjegullat e Ti-

ranës (Botim i Onufrit, 2014). Redaksia e revistës i 

vlerëson mendimet e shprehura nga Kadare në këtë 

bisedë si një kontribut të rëndësishëm për të kuptuar ro-

lin e shkrimtarit dhe të letërsisë në jetën e shoqërisë.

Bisedoi Viola Isufaj

Isufaj: Zoti Kadare, jeni shprehur se nuk do të shkru-

ani më letërsi artistike. Në fakt, kjo ka ardhur ngase 

keni ndier se i keni thënë gjithçka lexuesit, apo ngaqë me 

të gjitha mënyrat i keni thënë diçka?

Kadare: As njëra, as tjetra. Është një fazë që i vjen 

natyrshëm një pjese të shkrimtarëve. Ndërkaq, vë-

shtirë se mund të gjendet një shkrimtar që mendon 

se ka thënë gjithçka. S’është e mundur, madje s’është 

e nevojshme të thuhet gjithçka.

Isufaj: Jeni shprehur se nga mosha 10-12 vjeç keni 

kuptuar se letërsia ju tërhiqte. Ja ku jeni tani, para një 

auditori global; nga Qyteti pa Reklama tek Aksiden-

ti, i keni bërë njerëzimit një dhuratë të paçmueshme. 



90 Academe, revistë e Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave

Bisedë për
Mjegullat
e Tiranës



91Academe (2014) 3, 1: 89-100.

Ismail
Kadare

Përveç viteve, çfarë i ndan këto dy momente? 

Si do ta karakterizonit këtë kohë të midistë? 

Me ç’fj alë do ta përshkruanit? 

Kadare: Kam pasur fat. Të duash letërsi-

në e quaj fat. Të bësh letërsi, në këtë rast, 

është fat i dyfi shtë. Ta duan edhe të tjerët 

atë që ti krijon është fat i rrallë.

Isufaj: Gjithashtu keni treguar se e kishit 

parë veten para një auditori kozmik. Ky për-

fytyrim, para apo pas romanit që po botojmë 

këtu?

Kadare: Kam qenë magjepsur pas letër-

sisë së paku shtatë ose tetë vjet përpara 

këtij romani. Sa më herët të vijë kjo magj-

epsje, aq më mirë është. Arti kërkon që 

ti të mrekullohesh përpara tij. T’i besosh 

si asnjë gjëje tjetër në botë. Dhe kjo, më 

lehtë dhe më natyrshëm se kurdoherë, 

ndodh në periudhën midis fundit të fë-

minisë dhe fi llimit të adoleshencës. Ën-

drra për auditor të përbotshëm të duket 

e rrokshme në këtë moshë. E pamundura 

gjithashtu, bashkë me gëzimin që s’njeh 

kufi j, programohen pikërisht në këto vite.

Ndërkaq, koha ngre përpara shkrimtarit 

të ardhshëm paradoksin më të madh: nuk 

i jep mundësinë e të shkruarit. Duket si-

kur kjo ndodh si një ndëshkim për atë 

fl uturim e atë guxim të marrë. Dhe kjo 

është në të vërtetë një fat. Shumë shpejt 

shkrimtari i ardhshëm e kupton se ato 

që ka shkruar në atë moshë nuk kanë e 

nuk mund të kishin asnjë vlerë. Dhe se e 

gjithë aventura duhej të mbaronte kështu. 

Ndërkohë, ai e ndien se, pavarësisht nga 

kjo, ajo aventurë ka qenë e tillë, që e ka 

bërë rob të një dashurie të pangjashme 

me asnjë tjetër në botë. Dhe ai bëhet gati 

seriozisht, dramatikisht të vihet në shër-
bim të saj. 

Isufaj:  Pra, jeni magjepsur pas letërsisë dhe 
pas ëndrrës për auditor të përbotshëm disa 
vite përpara shkrimit të këtij romani të ti-
tulluar Mjegullat e Tiranës. A ka mbajtur 
gjithnjë këtë titull romani në fj alë apo ia 
keni ndryshuar më vonë? 

Kadare: Ky roman nuk ka pasur asnjë-
herë titullin Mjegullat e Tiranës. Ai titull 
nuk ka qenë veçse një gabim i kujtesës 
sime. E kam quajtur, me sa duket kështu, 
në ndonjë bisedë me shokët, dhe më pas, 
sinqerisht për një kohë të gjatë, e kam be-
suar si të vërtetë.

Titulli, në të vërtetë, ka qenë Dashuria 
Nr. 2.

Isufaj: Dashuria nr. 2 tingëllon e paza-
konshme. A mund të thuhet se ka një dozë 
snobizmi?

Kadare: Natyrisht që titulli e ka gjithë 
dozën e snobizmit të mundshëm. Dhe 
bashkë me të një lloj lehtësie të shtirur, 
tipike për shumë djem të kohës. Ishte një 
lloj kundërshtimi i “dashurisë romantike”, 
që ngjante si tipar i prapambetur, i një le-
tërsie të prapambetur. Një lloj shpalljeje 
se kishte ikur koha e “dashurisë së vetme”, 
që “s’harrohej kurrë” etj., etj., dhe në vend 
të këtij sublimimi, dashuria, si shumë gjë-
ra të tjera, mund të kishte një numër!

Në të vërtetë, e gjithë kjo ishte një trill, 
me të cilin ne studentëve na pëlqente të 
gënjenim veten. Siç mund të duket nga 
vetë romani, ne dashuronim gati-gati 
njëlloj si më parë, me po ato dufe e pshe-

rëtima, ndonëse hiqeshim si cinikë mod-

ernë.
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Isufaj: A mund të na thoni si i gjeni titujt e 

veprave tuaja?

Kadare: Pak a shumë si shumica e shkri-

mtarëve. Rastësisht, në fi llim ose gjatë 

shkrimit të veprës. Rrallëherë në fund.

Isufaj: A është kjo sprova juaj e parë për të 

shkruar një roman? 

Kadare: Ky është romani im i parë i 

vërtetë. Në fakt, siç e kam rrëfyer shumë 

herë, përpara tij kam shkruar ndonjë du-

zinë “romanesh”, për të cilat epiteti “i çu-

ditshëm” do të tingëllonte i zbehtë. Këto 

romane përbëheshin zakonisht nga një 

tekst që shkonte nga dy faqe në dhjetë 

ose dymbëdhjetë. Ndërkaq, secili prej tyre 

shoqërohej me një sasi të madhe reklam-

ash të përfytyruara të tipit “Doli në shitje 

romani i mahnitshëm, madhështor, i pa-

shoq etj., etj., i I. H. Kadaresë”. Teksti i 

reklamave e kalonte zakonisht vetë teks-

tin e romanit, madje, shpesh, i lodhur prej 

tyre, s’kisha durim të shkruaja veprën e 

shpallur me aq bujë.

Isufaj: Më duket sikur po lexoj një tekst të 

ri tuajin në këtë rrëfi m gjithë humor për “ro-

manet me reklama”! Natyrisht, ato duzina 

romanesh më shumë të përfytyruara se të 

shkruara, nuk e panë asnjëherë dritën e boti-

mit... Po Mjegullat e Tiranës, ky roman “i 

parë i vërtetë”, siç e quani, përse nuk u botua 

asnjëherë?  

Kadare: Nuk kam përgjigje për këtë py-

etje. Di vetëm që çështja e botimit nuk u 

shtrua as prej meje, as prej ndokujt tjetër.

Ka gjasë që mbarimi i tij përkon me 

përgatitjet për të shkuar për studime në 

Moskë. Ethja e daljes jashtë shtetit ka qe-

në ndoshta shkaku i shpërfi lljes ndaj tij 

dhe i braktisjes, më pas. 

Isufaj: Po përse romani në fj alë nuk për-

mendet në intervistat dhe esetë tuaja; përse 

nuk përmendet në Ftesë në studio, një libër 

që është pikë referimi për çdo studiues të ve-

prës suaj, gjenetist qoftë ky ose jo?

Kadare: Arsyeja ishte e thjeshtë. Ky ro-

man mbeti edhe më pas si një vepër e mo-

huar prej meje. Për të qenë më i saktë, ai 

ishte pjesë e jetës sime të njeriut, por jo e 

asaj të shkrimtarit. Në këtë të fundit, ai i 

ngjante një fëmije të paligjshëm.

Kjo kishte të bënte, ndoshta, me dy-

shimin tim se romani, duke qenë jashtë 

problemeve të kohës, do ta kishte të pa-

mundur botimin. Veç kësaj, pas kthimit 

nga Moska, ishte e natyrshme që ai të më 

dukej i prapambetur. Sidomos pas Qytetit 

pa reklama, që e kisha shkruar atje, dhe që 

qëndronte, nga çdo pikëpamje, më lart se 

ai.

Më vonë, kur ka ardhur puna për të 

përcaktuar atë që do të ishte teksti im i 

parë, pak a shumë serioz, zgjedhja ra mbi 

novelën e shkurtër Në dheun e huaj, shk-

ruar më 1953, kur isha ende gjimnazist, 

shtatëmbëdhjetë vjeç.

Isufaj: Atëherë, si vendosët që dorëshkrimi 

të dilte nga sirtarët dhe të merrte formën e 

një libri të shtypur?

Kadare: Kjo ka ndodhur shumë vonë, 

më 2012, në kohën kur po qartësohej ide-

ja e një botimi të ri të veprave të plota në 

shtatë vëllime, ku vëllimi i fundit do të 

përmblidhte vepra të pakryera plotësisht, 
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shestime, sinopse ose motërzime të ndry-

shme.

Kjo do të ishte një lëndë tepër e larm-

ishme, që mund të zgjonte interes po aq 

te studiuesit, sa te lexuesit e mirëfi lltë.

Isufaj: Pasi vendosët ta botoni romanin, a 

ju mundoi ndonjëherë frika se lexuesi, i më-

suar me madhështinë tuaj, do të harronte se 

këtu kishte të bënte, përmbi të gjitha, me një 

“archi-roman”, e, njëkohësisht, me një shkrim 

të brishtë? 

Kadare: Sigurisht që s’kishte si të mos 

ndodhte një gjë e tillë. Megjithatë më 

ka qetësuar mendimi se herët a vonë ky 

krijim letrar do të merrej ashtu siç ishte: 

edhe archi-roman, edhe i brishtë, edhe 

imi e, njëherësh, jo. Në fund të fundit, pa 

kërkuar ndërlikime, mund të thuhet se 

kjo ishte edhe arsyeja kryesore që ai do 

të botohej jo me emrin tim në mbulesë, 

por me atë të studiuesit, në këtë rast me 

emrin tuaj.

Isufaj: Zoti Kadare, si është shkruar ro-

mani; dua të them: është shkruar në letër, 

është incizuar me magnetofon (si një pjesë 

e “Qytetit pa reklama”), ka ardhur nga një 

ditar, nga një letërkëmbim, a kishit një dosje 

të parë shënimesh, copëza letre... diçka tjetër?

Kadare: Romani është shkruar me dorë, 

në fl etore shkrimi. Është shfrytëzuar një 

ditar që kam mbajtur me ndërprerje gjatë 

viteve studenteske në Tiranë. Letra gji-

thashtu. Të mia dhe të vajzës studente që 

ka shërbyer si personazh.

Isufaj: Ju tregoni dhe dëshmoni se romani 

lindi nga një ditar. A mund të na thoni për 

lexuesin, po ditari me çfarë është shkruar, me 

penë, me stilograf, laps? 

Kadare: Është e vërtetë. Është shkruar 

pjesërisht me stilograf, pjesërisht me laps.

Isufaj: Letrat e tjera i keni sajuar vetë? 

Kadare: Nuk më kujtohet mirë. Ndoshta 

një pjesë. Është diçka lehtësisht e vër-

tetueshme.

Isufaj: Mund të na thoni, zoti Kadare, çfa-

rë lexonit teksa shkruanit Mjegullat e Ti-

ranës? Me fj alë të tjera, çfarë leximesh kanë 

ndikuar në ngjizjen e tij? 

Kadare: E kam vështirë të përgjigjem 

saktësisht. Në atë kohë lexoja në shqip 

dhe në rusisht. S’mund të them se kishte 

botime të mjaftueshme, por as nuk men-

doj se ndihej uria e leximit.

Isufaj: Më bën përshtypje përkthimi i një 

vjershe të Pushkinit që përsëriste Ema, 

personazhi i këtij romani, dhe që thuhet se 

e kish përkthyer një shok i kursit: “Përse të 

fundit lule vallë/na zgjojnë në zemër më 

shumë mall?/Në shpirt të trishtë me kuj-

time/ato na ndjellin fushës qetë/ashtu si-

kurse nga takimet/m’e ëmbël ndarja ndodh 

të jetë”. Kush e ka bërë përkthimin? Ndoshta 

ju? Ç’vend zinte Pushkini në formimin dhe 

parapëlqimet tuaja; sa u detyrohet ky ro-

man i parë ndikimeve nga Pushkini dhe, në 

përgjithësi, autorëve rusë? 

Kadare: Me sa duket, përkthimin e kam 

bërë vetë. Lidhur me ndikimin e Push-

kinit, me kalimin e kohës, kam kuptuar 

diçka tepër të veçantë: shumë shkrimtarë 
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që janë ndikuar prej tij, shumë shpejt e 
harronin këtë, aq sa, duke kujtuar të kun-
dërtën, e mohonin ndikimin, madje dukej 
sikur iu vinte turp për të.

Mendoj se kjo vjen ngaqë ndikimi i 
Pushkinit është aq i natyrshëm, saqë nuk 
bie në sy. S’është asnjëherë i bujshëm si ai 
i Shekspirit, që bubullin që larg. Është më 
i përkorë se prania e stinës.

Vonë e kam kuptuar se kam qenë i 
ndikuar prej Pushkinit. Dhe s’kam ndier 
kurrfarë bezdie, aq më pak turp. Përkun-
drazi. 

Isufaj: Jeta e Tiranës jepet përmes zhur-
mave, vitrinave, shkëlqimit të rrugëve; aty 
ka të qeshura, grupe të gëzuara të rinjsh, 
djem e vajza, me dëshira, pasione. Parqet e 
Tiranës janë përplot tryeza dhe vallëzues, ka 
refl ekse dritash në sheshin “Skënderbej”, ëm-
bëlsi, net dehëse; ju përshkruani se në sytë e 
vajzave që takojnë djemtë shkëlqen lumturia 
dhe turpi që gënjejnë prindërit dhe ndiejnë 
në buzë të puthurat... ato përshëndeten me 
“Hello” dhe “adio” dhe në sfond jehon “Storia 
dolce d’amor”. Kështu shkëlqente Tirana në 
të vërtetë apo keni hedhur më shumë dritë se 
ç’kishte, për shkak se ishit i ri dhe perceptimi 
ndryshonte? Apo është ndoshta një poemë 
dashurie juaja, që e sjell Tiranën ashtu siç do 
të dëshironit të ishte? 

Kadare: Kur, pas më shumë se gjysmë 
shekulli, e kam lexuar dorëshkrimin, at-
mosfera kryeqytetase që përmendni ka 
qenë për mua po aq befasuese, sa edhe për 
ju. Pyetjen se cila nga dy tablotë ka qenë 
e vërtetë, ajo që është përshkruar në ro-
man, apo ajo e jetës së njëmendtë, e kam 
bërë së pari unë vetë. Jeta e njëmendtë ka 
qenë vërtet e ashpër dhe e mërzitshme, 

por, sado e keqe të ishte jeta, më e keqe 

se ajo ishte letërsia. Kjo e fundit ngjante 

aq e mjerë, sa të vinte turp të ishe shkrim-

tar. Mund të thuhet se në vitet pesëdhjetë 

letërsia shqipe ishte në ditët më të zeza 

të saj. Një thatësirë e papërfytyrueshme 

zotëronte kudo, personazhe pozitive që 

të kallnin krupën, politizim i skajshëm, 

ngjyra bardhë e zi—partizanë, ballistë— 

shkurt asgjë njerëzore nuk ndihej në faqet 

e saj.

Isufaj: Në roman nuk ka përftesa moderne 

të dukshme, por atë e përshkon kryekëput 

një frymë moderne; aty gjenden persona-

zhet që te Dimri i vetmisë së madhe do 

të jenë djemtë e rrugës “Broduej”, aty është 

Bardhyli, të cilin e kishin kritikuar për ten-

dencë modernizmi, aty thuhet se në Lidhjen 

e Shkrimtarëve dhe Artistëve po fl itej në lid-

hje me përhapjen e modernizmit në letërsi, 

pikturë dhe muzikë. Sa i vetëdijshëm ishit 

për këtë frymë moderne që përcillte romani 

juaj në klimën që mbizotëronte në Shqipëri 

në ato vite?

Kadare: Ajo që ju e quani “frymë mod-

erne” nuk është shpikja ime. Ndonëse e 

drojtur është ndier vërtet, fi ll pas dënimit 

në Moskë të krimeve të Stalinit, kry-

engritjes në Hungari më 1956 dhe kon-

ferencës së Tiranës, po atë vit. Unë disi 

e kam theksuar atë frymë, por në rrethet 

kryeqytetase, sidomos studenteske, pul-

sonte vërtet.

Për fat të keq, në letërsinë shqipe nuk 

pati asnjë shenjë, asnjë jehonë të saj. Ndaj, 

parë nga ky këndvështrim, romani im nuk 

mund të ishte veçse rrëfi mi i një Don 

Kishoti të vetmuar. Kjo ka qenë ndoshta 

edhe arsyeja që s’kam bërë asnjë përpjekje 

për botimin e tij. Madje, as mendja s’më 



95Academe (2014) 3, 1: 89-100.

Ismail
Kadare

ka shkuar, përderisa dorëshkrimi nuk ësh-

të daktilografuar kurrë.

Të jesh i vetëdijshëm se romani që 

ke shkruar nuk do të botohet kurrë (çka 

edhe i ndodhi këtij romani brenda epo-

kës komuniste), mendoj se dëshmon për 

një vetëdijesim më të gjerë. Këtu dua të 

përsëris se kjo liri, përpara se të më vinte 

nga idetë dhe burimet e njohura të lirisë 

së njeriut, më ka ardhur prej vetë letër-

sisë. Më saktë, prej andej nga s’pritej: fan-

tazmave të Shekspirit. 

Isufaj: Ndalemi pak te personazhi që nuk 

u ngjet aspak atyre që diktonte Socrealizmi. 

Bardhyli  nuk ka asgjë të përbashkët me her-

oin pozitiv. Si mundët të krijonit një per-

sonazh të tillë në kohën kur teknikat tuaja 

poetike ishin ende të pasofi stikuara? A e ndi-

enit ju këtë? Pra, sa e kuptonit se, dashje pa 

dashje, ai, Bardhyli, ishte i ndryshëm nga 

personazhet që kërkonte koha? Ndoshta en-

kas e krijuat të tillë? 

Kadare: Çështja e “heroit pozitiv” ka qe-

në e para që më ka dalë përpara, në ra-

portet e mia me realizmin socialist. Për t’i 

rënë shkurt, ishte shëmtia e parë që arrita 

të dalloj, pa ndihmën e askujt, përveçse të 

vetë letërsisë. Ishte një nga themelet e so-

crealizmit, ndaj dhe ndarja me të më ka 

ndihmuar në ndarjen e përgjithshme me 

këtë mjerim.

Me të ashtuquajturin “hero pozitiv” 

në qendrën e tij, realizmi socialist kishte 

nënshkruar dekretin e vet mortor.

Pa u zgjatur, po ju tregoj një ngjarje që 

lidhet me romanin për të cilin po fl asim.

Një letrar i kohës, dashamirës dhe i 

njohuri im, shkroi dhe botoi një “histori 

dashurie”, të ngjashme me atë që përsh-

kruhej në Dashuria Nr. 2. Kishte qenë në 

dijeni të ngjarjes mbi të cilën ishte bazuar 

teksti im, ndaj dhe ngjashmëria e tramës 

ra në sy të rretheve letrare, madje të lex-

uesve, që rastësisht dinin diçka rreth saj. 

Shkurt, e njëjta ngjarje përshkruhej dy 

mënyrash, por romanet ishin me fate të 

ndryshme: njëri do të botohej e tjetri jo. 

Por ky ishte vetëm ndryshimi i jashtëm. 

Ndryshimi tjetër, ai thelbësori, ai fatali, 

ishte se, ndërsa njëri nga tekstet i përkiste 

realizmit socialist, tjetri, imi, s’kishte të 

bënte me të.

Kur e kam lexuar, në vend të kënaqë-

sisë, që do të ndiente çdokush që një ng-

jarje e jetës së tij kishte frymëzuar një 

vepër letrare, kam vënë duart në kokë. 

M’u duk një tmerr i vërtetë. Dhe ky tmerr 

lidhej, në radhë të parë, me personazhin 

kryesor, që duhej të isha unë vetë.

Çdokush mund të pyeste: të paska 

nxjerrë keq në atë vepër? Të ka bërë per-

sonazh negativ? Përgjigjja ime do të ishte 

e qartë: ku ta gjeja të isha negativ. Ishte e 

kundërta, duke kujtuar se më bënte nder, 

më kishte vënë në qendër të veprës si 

“hero pozitiv”! Dhe ishte pikërisht kjo që 

m’u duk si fatkeqësi. Nuk e kisha marrë 

me mend se do të vinte dita që mbi shpi-

nën time të ndieja se ç’turp do të ishte të 

gjendeshe si hero pozitiv në një vepër të 

realizmit socialist!

Që ta rrokni këtë, po jua shpjegoj. Per-

sonazhi qendror, domethënë unë vetë, 

isha një student që më rrinte mendja ditë 

e natë se si, pas mbarimit të studimeve, të 

shkoja ku të më dërgonte partia, për t’i 

shërbyer popullit. Që ia kisha bërë të qa-

rtë të dashurës sime, studente gjithashtu, 

se mbi dashurinë ndaj popullit s’vija asgjë, 

madje as atë vetë, e kështu me radhë.
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Nga ana tjetër, e dashura ime portreti-
zohej si një vajzë trillane kryeqytetase, që 
e kishte mendjen të krihej e të zbukuro-
hej, pa çarë kryet “për kauzën” etj. Ky ishte 
edhe thelbi i dramës që do të na çonte në 
ndarje!

Zemërimi im për negativitetin e së 
dashurës (në të vërtetë, ajo ishte një vajzë 
e mrekullueshme nga të gjitha pikëpam-
jet) bashkohej me mllefi n për pozitivite-
tin tim të padurueshëm. Por kryesorja 
ishte tjetër gjë. Për herë të parë, si një 
ndëshkim për atë me të cilën do të merre-
sha, unë kuptova se sa çnjerëzor mund të 
ishte ky art. S’ishte ndonjë teprim po të 
dëgjoje se ishte shpikur një mallkim i ri, si 
ata që nisnin me fj alët “të pafsha në dreq a 
në dreqollë”. Në këtë rast, mallkimi do të 
ishte: të pafsha hero pozitiv në një roman 
të realizmit socialist!

Isufaj: Artisti i talentuar që, kur mbushi 
17 vjetët, pati sukseset e para të ndjeshme në 
art, që kur kthehej në qytetin e lindjes e shih-
nin me kuriozitet, sepse vinte nga kryeqyteti, 
dhe që, për shkak të natyrës së ftohtë, indife-
rencës dhe talentit, shihej si mendjemadh 
nga meskiniteti i zakonshëm i provincës, ar-
tisti i ri që nuk ecte në normat e caktuara të 
jetës, që nuk rrinte me njerëz “të dëgjuar “të 
cilët s’pushonin së dhëni këshilla nga pozita 
e mësuesit artistik, që këshillat i dëgjonte 
me shumë skepticizëm, që linte leksionet, 
që bridhte me duar në xhepa duke i matur 
rrugët me vërshëllimë, jeni ju?

Kadare: Ashtu mendoj. Zakonisht ky tip 
quhej personazh negativ, por unë e prano-
ja me kënaqësi. Mendoj se është i njëjti 
personazh i novelës Në dheun e huaj.

Në atë kohë tipa të tillë letrarë njihe-

shin si “njeriu i tepërt” (Eugjen Onjegini 

i Pushkinit, Peçorini i Ljermontovit). Ka 

gjasë që termi i saktë do të ishte “njeriu i 

gabuar”. Ndërkaq, në rusisht nuk përdorej 

shprehja “ashiboçnyj”, por “lishnyj çell-

ovjek”, që s’ishte gjë tjetër veçse përkthimi 

fj alë për fj alë i stilemës frënge “homme de 

trop”, “njeriu i gabuar”.

Isufaj: Përtej pengesës nga mjedisi, artisti, 

personazhi i romanit, i quajtur Bardhyl, 

nuk do ta shohë më vajzën (Emën), nuk do 

të martohet me të, ta “konsumojë” ndjenjën 

në martesë. Çfarë është kjo frikë që ka artisti, 

mund të na e shpjegoni për lexuesit? 

Kadare: Romani është shkruar në mo-

shën njëzetvjeçare, kur ideja e martesës 

është vetvetiu e huaj. Aq më tepër per-

sonazhi është një student me ambicie të 

mëdha, në pritje të një ndryshimi tron-

ditës në jetën e tij: udhëtimit në Moskë 

për studime të mëtejshme letrare. Shtoji-

ni kësaj edhe snobizmin rinor dhe xanxën 

e të qenit modern, për të kuptuar se mar-

tesa merrej si një mbyllje e jetës.

Isufaj: Ema është personazhi i parë në 

galerinë e personazheve-femra. Cili është 

emri më tingëllues, më i bukur i femrës në 

galerinë e personazheve tuaja? Cili është ai 

që doni më shumë?

Kadare: Përgjithësisht s’kam qenë ndo-

një kërkues i qëllimshëm emrash. Me 

sa më kujtohet, “Ema” ishte një emër që 

përdorej prej meje dhe shokëve të mi, si 

një lloj nofke, për vajzën-personazh, që u 

përmend më lart. Ajo vetë e përdorte gji-

thashtu për vetveten.

Si emër vajze ose gruaje i parapëlqyer 

prej meje ka qenë Ana. E kam vështirë 
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të saktësoj arsyet. Tingëllimi universal i 
saj ka qenë ndoshta njëra prej tyre. Anna 
Kern, gruaja njëzetetrevjeçare e gjeneralit 
Kern, me të cilën Pushkini i internuar 
pati një lidhje dashurie dhe i kushtoi vjer-
shën më të famshme të dashurisë në letrat 
ruse: “Kujtoj atë çast të mrekullueshëm”, 
ka gjasë të ketë qenë një tjetër shtysë. Një 
vajzë ruse që e kam njohur dy-tri javë 
pas mbërritjes në Moskë, në shtator të 
vitit 1958, gjithashtu... Ndonjë tjetër rast 
s’përjashtohet. Siç e shihni, është një var-
gor rastësish, disi i brishtë.

Isufaj: Pas një mbrëmjeje vallëzimi, Emës 
i ka ndodhur diçka e rëndë - kjo është intri-
ga që thuret për të prishur lidhjen e saj me 
Bardhylin. A mund të thuhet se intriga që 
thuret te “Nata me hënë” e ka pikërisht këtu 
zanafi llën? 

Kadare: Nuk më besohet. Megjithatë 
s’përjashtohet si mundësi.

Isufaj: Le t’i rikthehemi vendimit tuaj: pasi 
kishit thënë se nuk do të shkruanit më poezi, 
në vitin 2005 botoni poemën Tirana në 
dimër. A keni fi tuar apo keni humbur diçka 
me “thyerjen” e kësaj fj ale? Së dyti, çfarë ndo-
dhi me Tiranën, e cila, në vitet gjashtëdhjetë, 
ishte realiteti më i bukur, ndërsa në vitin 
2005 është realiteti i vanitetit, korrupsionit,  
krimit? 

Kadare: Jo, nuk kam humbur. Tirana në 
dimër është një poemë që duhej shkruar. 
Ka mbetur e huaj për kohën jo për faj të 
saj, por të kohës.

Isufaj: Mjegullat e Tiranës dhe Tirana në 

dimër, në këndvështrimin tim, përbëjnë një 

binom antitetik. Ka një binom antitetik në 

veprën tuaj qytet-provincë, ku i njëjti qytet 

është herë në njërin e herë në tjetrin cak. 

Qyteti i lindjes, Gjirokastra, del provincë 

te Mjegullat e Tiranës dhe te Qyteti pa 

reklama, por del një qytet mrekullor te Kro-

nikë në gur. Po ky kalim, si ndodh?  

Kadare: Për letërsinë nuk besoj se ka qe-

ndra. Për studiuesit është tjetër gjë. Gjiro-

kastra, qyteti ku kam lindur dhe jetuar 

gjer në moshën 17-vjeçare, nuk ka qenë 

për mua, asnjëherë, as qendër, as provincë. 

Ashtu siç nuk ka qenë qytet i vogël ose 

i madh. Ka mbetur kështu i papërcak-

tueshëm.

Ajo që di me siguri, është se do të 

më duhej të ikja larg, madje tepër larg, 

rreth tri mijë kilometra, për të shkruar, në 

Moskë, veprën e parë për Gjirokastrën, 

romanin Qyteti pa reklama. Romanin e 

dytë, Kronikë në gur, e kam shkruar në 

kryeqytet, në Tiranë, gati dhjetë vjet më 

pas. Për të tretin, Çështje të marrëzisë, do 

të më duhej, veç rënies së komunizmit, 

dyfi shi i largësisë së Moskës, plus kapër-

cimi i Oqeanit Atlantik, pra Nju-Jorku, 

për ta shkruar atje. Romanin e katërt dhe 

të fundit, Darka e gabuar, do ta shkruaja 

në Paris.

Siç mund ta shihni, krijohet përshtypja 

e një pakti të veçantë midis meje dhe këtij 

qyteti. Siç mund ta keni vënë re, epiteti 

“i çuditshëm” përdoret sa herë që del një 

problem saktësimi. Në këtë rast mund 

të thuhet: i veçantë, trillan e njëherësh i 

palogjikshëm, për të mos thënë i krisur. 

Me Gjirokastrën është fare i lehtë për-

dorimi i secilit prej tyre. Th elbi i paktit do 

të ishte: rri larg kur të shkruash për mua.

Kam përshtypjen se janë të shumta 

qytetet që kanë pakte të ngjashme. Për 
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Moskën e viteve studenteske, për shem-

bull, kam shkruar jo vetëm kur u gjenda 

larg, por edhe kur e humba çdo shpresë 

rikthimi.

Gjendja në larginë e shpjegon, me sa 

duket, arsyen se përse ka ca treva, për të 

cilat shkrimtarët e kanë lehtë të shkru-

ajnë: ato të vdekjes.

Isufaj: Të ndalemi tani te vepra: ka studi-

ues të cilët u drejtohen vetëm versioneve të 

para të veprave të para të një autori të caktu-

ar. Kemi disa versione të Gjeneralit, të Kro-

nikës në gur, të Kështjellës, të Dimrit të 

vetmisë së madhe. Sa e rëndësishme është, 

sipas jush, vepra e parë e një shkrimtari? 

Kadare: Nuk mendoj se vepra e parë 

e shkrimtarit ka ndonjë farë rëndësie të 

veçantë. Aq më pak se ajo mund të ketë 

ndonjë krahasim, ta zëmë, me dashurinë 

e parë, ose, më falni, me vrasjen e parë...

Sa për studiuesit që iu drejtohen vetëm 

veprave të para, të them të drejtën, nuk 

i kuptoj. Në qoftë se, në ethet e rendjes 

pas postmodernizmit në kritikë, do të kri-

johej kjo fazë, le ta quajmë fazë  “mater-

niteti në letrat shqipe”, edhe për këtë s’do 

të dija ç’të thosha.

Isufaj: Nga ana tjetër, është e dukshme se 

nuk do të kemi version të mëvonshëm të 

Mjegullave...

Kadare: Jo vetëm është e dukshme tani, 

por ka qenë e tillë përherë. Kjo është një 

vepër që ka lindur e tillë, pa jetë. Shumë 

shprehje si kjo, që tingëllojnë të frikshme 

në përdorim, te ne, domethënë në letërsi, 

s’janë ashtu. Pa jetë, te ne, do të thotë pa 

jetë të mëtejshme. Pra, pa jetë publike, pa 

lexues. Autori e ndien kur vepra lind e 

tillë, si ato lule që s’kanë stinë tjetër. Janë 

ca shenja për këtë, por ato shenja është 

tepër vështirë t’i dallosh, e aq më tepër, t’i 

zbërthesh.

Isufaj: Si mundët, gjithsesi, të mos preknit 

asgjë në këtë tekst deri tani para botimit 

teksa besoni se prirja për të ndrequr diçka në 

vepër bën pjesë në lirinë e saj? Si i shpëtuat 

tundimit për të mos bërë ndërhyrje? Apo nuk 

u tunduat aspak?

Kadare: Nuk jam tunduar kurrë, përpara 

vitit 2012. Me sa duket, më është dukur e 

panatyrshme. Si një kundërkah, si dhun-

im. Ai tekst duhej të mbetej në atë trajtë 

të vet. Meqenëse u përmend fj ala “liri”, 

kjo ka qenë ndoshta një formë e tij e lirisë.

Më 2012 ndodhi ndryshimi.

Akti i parë i përgatitjes së një vepre të 

tillë, për të dalë në jetën publike, ka qenë 

daktilografi mi. Teksti, i shkruar me dorë, 

u shtyp për herë të parë në një makinë 

shkrimi në vitin 2012, pas gati gjashtëd-

hjetë vitesh. Ishte herë e parë që po e 

lexoja, në të vetmen formë që isha mësuar 

të lexoj një dorëshkrim: të daktilografuar.

Gjatë leximit kisha përshtypjen se rad-

hë të tëra më zbardheshin përpara syve. 

Dukej sikur teksti e kundërshtonte, e 

sprapste leximin.

Isufaj: Ndoshta në këtë sprapsje lozte një 

rol ndonjë dilemë juaja për të mos bërë pub-

like një ngjarje personale, për arsye etike? 

Personazhi i vajzës, për shembull, që, siç 

kuptohet nga biseda, ka qenë lehtësisht e 

identifi kueshme. A keni pasur rast ta takoni 

më vonë, kur jeni bërë shkrimtar i njohur? 

Ç’mund të mendonte ajo për ndodhinë, për 
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përshkrimin e saj? Dhe, kryesorja, a ka ng-

jashmëri midis ngjarjeve të përjetuara nga 

rrëfi mi i tyre në vepër?

Kadare: Po e nis nga fundi: ngjashmëria. 

Është pyetja më e ndërlikuar në kësi ras-

tesh. Është vështirë që ndodhia të ngjajë, 

por më e vështirë akoma, është të mos 

ngjajë. Ndryshe nga një parullë e njohur 

e komunizmit “kufi ri ynë është i pakal-

ueshëm”, kufi ri letërsi-jetë e njëmendtë 

s’mund të jetë veçse i kalueshëm.

Takimi me personazhin?

Po t’ju them se qysh nga mbarimi i 

fakultetit të letërsisë në Tiranë, ku ishim 

të dy, pra, qysh nga ikja ime në Moskë, 

dhe gjer më sot, në këtë ditë që po fl asim, 

nuk e kam takuar kurrë, ju ndoshta s’do të 

më besoni.

Tirana, ndonëse kryeqytet i shtetit, 

nuk mund të përfytyrohej kurrë aq e ma-

dhe, saqë të mos e takoje asnjëherë ish-

mikeshën tënde. Megjithatë, kështu ka 

ndodhur. Sa herë që fl itej për zmadhimin 

e Tiranës, më shkonte ndër mend një gjë 

e tillë. Kur nga njëqind mijë banorë shkoi 

në dyqind mijë, mendova se kjo mund të 

përligjej disi. Por rastet e kundërta, dome-

thënë të njohurit e shumtë, që më dilnin 

përpara, sidomos kur s’doja, ma hidhnin 

poshtë. Pastaj Tirana shkoi katërqind 

mijë, e më pas gjysmë milioni banorë, 

dhe tani mostakimi më ngjante i natyr-

shëm. Por, kur një ditë në Paris, tek ecja 

më këmbë në St. Michel, u ndesha me 

botuesin tim gjerman nga Cyrihu, Egon 

Ammann, m’u kthye shpresa se takimit në 

Tiranë me vajzën e fakultetit të letërsisë 

do t’i vinte radha një ditë. Nuk ndodhi 

asnjëherë, madje, edhe pas rastit të pabe-

sueshëm kur, një mëngjes, në një bar të 

Nju-Jorkut, m’u afrua dikush që më për-
shëndeti: hello, jam Dan Pope, ju kujtohet, 
jemi takuar para ca vitesh në Central Park, 
e mblodha mendjen se mund të kryqëzo-
hesha në rrugë me Dan Pope, madje me 
kinezë që i kisha njohur në Shangai, veç 
me atë vajzën e fakultetit, në Tiranën e 
ngushtë, s’do të duhej të ndeshesha kurrë. 
Ishte e qartë se diçka e errët, por e epërme, 
e pengonte.

Isufaj: Ju ka munduar ndonjëherë ndjenja e 
humbjes? Nëse po, në ç’kuptim?

Kadare: Shumë herë. Në të gjitha kupti-
met. Në radhë të parë, humbja rastësisht 
e dorëshkrimit. Besoj se nuk ka shkrimtar 
në botë që s’e ka përjetuar një gjë të tillë. 
Në radhë të dytë, edhe më keq, bastisja. 
Është i njohur si ankth nga gjithë shkrim-
tarët e vendeve tiranike. E kam provuar 
që larg, në tetor të vitit 1990, kur policia e 
Tiranës i mori krejt dorëshkrimet. E treta, 
zjarri, përmbytja, furia e vetë shkrimtarit 
(si në rastin e Nikollai Gogolit me pjesën 
e dytë të Shpirtrave të vdekur).

Isufaj: Zoti Kadare, a keni shkrime të tjera 
të pabotuara?

Kadare: Më duket vetëm një novelë, me 
titullin Barka në rërë, shkruar pak kohë 
përpara romanit që po fl asim. Është ende 
e padaktilografuar. Pra, në gjendje të mid-
istë, mes jetës dhe pajetës.

Isufaj: Dhe së fundmi, a keni dashur ndon-
jëherë, qoftë edhe në fëmijërinë e hershme, të 
bëheni dikush tjetër përveçse shkrimtar?

Kadare: Asnjëherë. Sidomos në fëmininë 

e hershme, atëherë kur kujtoja se e doja 
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letërsinë marrëzisht, ngaqë isha i bindur 

se, sa më shumë ta doja, aq më i famshëm 

si shkrimtar do të bëhesha! (Më saktë, aq 

më i famshëm, isha, ndërkaq!!)

Jashtë mahisë, mund të them se një 

tekst kënge, për dashurinë, që gjendet në 

një nga librat e mi, do ta përshtatja kështu 

për letërsinë:

Dhe njëqind jetë të jetoja

Në të njëqindtat do t’të doja.
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INVA MULA, anëtare themeluese 
e Akademisë Shqiptare të Arteve 
dhe Shkencave, është sot një ndër 
sopranot më të njohura e më të suk-
sesshme në botë. Karriera e saj ndër-
kombëtare jashtëzakonisht e sukses-
shme nisi në fund të viteve 1980, 
kur fi toi konkursin “George Enescu” 
në Bukuresht (1988) dhe më pas 
konkursin “Butterfl y” në Barce-
lonë (1992). Mula ka merituar famë 
botërore dhe ka interpretuar me 
shumë prej tenorëve më të shquar 
(përfshirë edhe Placido Domingon). 
Me banim në Paris, ajo ka luajtur 
dhe luan në skenat dhe teatrot më të 
mëdhenj të botës, në të gjitha konti-
nentet. Këtë vit, ajo u zgjodh anëtare 
e Akademisë Botërore të Artit dhe 
Shkencës.

© 2014 Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave

Jeta ime mes Tiranës dhe Parisit 

Inva Mula

Sapo është bërë anëtare e Akademisë Botërore të Artit 

dhe Shkencës. Inva Mula tregon përjetimet e kësaj ng-

jarjeje, duke u ndalur edhe tek aktiviteti artistik, Shq-

ipëria dhe shqiptarët, si dhe duke dhënë një mesazh të 

qartë: Vendi ynë duhet të bëjë më shumë për të përfi tuar 

nga arritjet e shquara të shqiptarëve në të gjitha fushat 

dhe kudo në botë

Intervistoi Skënder Minxhozi

Minxhozi: Zonja Mula, është lajm i orëve të fundit 

pranimi juaj si anëtare e Akademisë Botërore të Artit 

dhe Shkencës. Çfarë do të thotë për ju ky fakt?

Mula: Është një lajm shumë i gëzueshëm për mua, 

pasi është një nder që i bëhet një pune disavjeçare 

dhe një karriere, e cila, ndonëse fi lloi në një vend të 

vogël me halle e probleme, u zhvillua në një terren 

i cili krijoi të gjitha mundësitë të zhvillohet dhe të 

marrë përmasa ndërkombëtare. Të zgjidhesh anëtare 

e Akademisë Botërore të Artit dhe Shkencës kon-

siderohet si një nga nderet më të larta që mund t’i 

akordohet një shkencëtari apo artisti, sidomos kur 

mendojmë që themelues dhe ideatorë të Akademisë, 

në vitet 1950, kane qenë Albert Einstein, J.Robert 

Oppenheimer, John A. Fleming dhe të tjerë.

Kjo Akademi është organizata më e nderuar 

botërore e këtij lloji dhe shërben si një forum për re-

fl ektim mes shkencëtarëve, artistëve dhe dijetarëve, 
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për të biseduar për problemet jetësore të 

pavarësisë njerëzore, ndaj kufi jve politikë 

ose limiteve, qofshin ato shpirtërore ose 

fi zike. Ky është një forum ku këto prob-

leme mund të diskutohen objektivisht, 

shkencërisht, botërisht dhe të lira nga in-

teresat apo ndjenjat rajonale, për të kon-

tribuar në konsolidimin e të drejtave uni-

versale të njeriut dhe për t’u shërbyer in-

teresave të të gjithë njerëzimit. Akademia 

Botërore e Artit dhe Shkencës është the-

meluar në besimin te fuqia e ideve krijuese, 

tek ide reale me fuqi efektive për të ndry-

shuar botën. Motoja e saj është “lidershipi 

në mendim, që çon në veprim”. Shpirti 

akademik mund të shprehet me fj alët e 

Ajnshtajnit “krijimtaria e mendjeve tona 

duhet të jetë një bekim dhe jo nje mall-

kim per njerëzimin”. Duke qenë fi llimisht 

anëtare e Akademise Shqiptare të Arteve 

dhe Shkencave, kisha marrë nocionin për 

të qenë përkrah e për të diskutuar me per-

sonalitete të shkencës dhe artit. E kam 

vlerësuar shumë këtë ekperiencë të re për 

mua!

Në fakt, propozimi ishte bërë përpara 

dy viteve dhe nuk e dija që procedura 

ishte kaq e gjatë. Ngaqë nuk kisha më 

lajme nga akademia, mendoja se kandita-

tura do të ishte rrëzuar. Në të vërtetë, pro-

cedura qe vërtet e gjatë dhe kalonte mes 

seleksionimesh dhe një studimi rigoroz 

të veprimtarisë dhe të personalitetit të 

kandidatit. Kur mora lajmin që bordi dre-

jtues i Akademisë kishte pranuar kandi-

taturën time dhe më ftonin të konfi rmoja 

dëshirën time për të konkretizuar këtë 

anëtarësim, mbeta pa fj alë. U deshën disa 

ditë heshtjeje nga ana ime, për ta kuptuar 

dhe vlerësuar më mirë këtë dhuratë që 

më ishte bërë nga akademikë të nderuar 

botërorë të artit dhe të shkencës. Kjo nuk 
është vetëm një arritje imja personale, por, 
ashtu siç e ka vlerësuar një nga anëtarët e 
shquar të Akademisë Shqiptare të Artit 
dhe Shkencës, ku unë jam anëtare, një ar-
ritje e njerëzve të shquar të kombit tonë. 
Dhe për këtë jam krenare!

Minxhozi: Tashmë u mbushën vite që je-
toni dhe punoni larg Shqipërisë. Si e keni 
përjetuar këtë dyzim, mes atdheut dhe pjesës 
tjetër të botës? A mund të thuhet se tashmë, 
dy dekada pas hapjes së vendit, se edhe shqip-
tarët janë tashmë qytetarë të botës?

Mula: Në fakt u bënë 22 vite nga largimi 
im nga Shqipëria dhe në jetën time janë 
bërë transformime në aspektin profe-
sional e personal. Gjithë kjo eksperiencë 
është kthyer tashmë në konkluzione, të 
cilat nuk mbarojnë kurrë së përditësuari. 
Nuk kam jetuar kurrë në dyzim midis At-
dheut dhe botës tjetër, por kam përqafuar 
tërësisht atë botë, e cila hapi mundësitë 
dhe potencialin tim krijues. Ishte ai start 
që më bëri të shkoj përpara dhe të nxjerr 
nga vetja pa rezerva, atë që dija dhe ato 
që mësova, në botën e madhe të artit. Për 
të thënë sot që shqiptarët janë qytetarë të 
botës, absolutisht që përgjigjja ime do të 
ishte “Po”. Nuk mund të themi që Shqi-
përia është si vendet e tjera të zhvilluara, 
por mund të themi me plot gojën se shqi-
ptarët janë qytetarë të botës.

Minxhozi: Sa dhe si i përcillni lajmet nga 
Shqipëria? Si jeton një artist shqiptar i for-
matit ndërkombëtar, me aktualitetin gri të 
vendit të tij?

Mula: Ndjek me vëmendje të gjitha zhvi-

llimet që ndodhin në Shqipëri, trishto-
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hem dhe gëzohem ashtu si çdo qytetar 

për ato që shoh dhe dëgjoj. Tashmë lajmi 

nuk ka më kufi  dhe kohë, ai është kudo 

dhe po kaq i shpejtë, si të jetosh në Ti-

ranë, apo Paris. Nganjëherë, kur lajmet 

pasojnë me ngjarje të shëmtuara njëra-

tjetrën, preferoj të mos hap më gazetat, 

por kjo nuk vazhdon gjatë.

Minxhozi: Keni pasur rast të prekni me 

dorë këto vite realitetin artistik shqip-

tar. Çfarë mendoni për të? Sa e lehtë apo e 

vështirë është të bësh art sot në Shqipëri?

Mula: E kam thënë dhe më parë që re-

aliteti artistik shqiptar nuk është vetëm ai 

që ndodh brenda Shqipërisë, por dhe ai 

që artisti shqiptar performon jashtë kufi j-

ve gjeografi kë. Ai është shprehje e genit 

të vendit të tij, e shkollës, e prindërve, e 

shoqërisë, ai është vulë dhe markë e ven-

dit të tij dhe ne këtë e ndiejmë në çdo 

moment të punës sonë. Pastaj, të bësh 

art në Shqipëri;  janë dhe një mijë prob-

leme të tjera, që lidhen me kushtet dhe 

vëmendjen që ka shoqëria jonë për artin e 

shëndoshë dhe të bukur! Përse arritjet më 

të mira janë nga artistët shqiptarë jashtë 

vendit? Përgjigjja është e thjeshtë, kushtet 

e krijuara, konkurrenca, përkrahja, niveli 

ku ata performojnë etj., etj.

Minxhozi: Shqipëria vijon të lëkundet në 

një situatë ku shpresa dhe skepticizmi duket 

sikur sfi dojnë njëra-tjetrën. Ju si e shihni 

këtë dilemë ekzistenciale të kohës që jetojmë? 

Duhet të jemi më shumë optimistë apo pesi-

mistë, sipas jush?

Mula: Ne si komb jemi optimistë dhe 

shpresa, dihet, vdes e fundit. Këto dy 

dekada kanë kaluar nga optimizmi në 
skepticizëm dhe mendoj se ashtu duhet 
të vazhdojmë, derisa të kuptojmë që secili 
nga ne ka përgjegjësinë për të ndryshuar 
dhe kontribuar për një jetë më të mirë. 
Kur ta kuptojmë këtë dhe të mos e gjejmë 
gabimin te tjetri, atëherë kjo dilemë do të 
zgjidhet një herë e përgjithmonë. Derisa 
të kemi këtë gjendje, këtë meritojmë dhe 
këtë e them me shumë dhimbje!

Minxhozi: Lista e shqiptarëve të famshëm 
bëhet gjithnjë e më e gjatë, me kalimin e 
viteve. Ka në të artistë të njohur, shkrimtarë, 
shkencëtarë, mjekë, inxhinierë dhe sportistë 
me famë. Shumë vende investojnë te ky 
fond i vyer njerëzor. A mendoni se po bëhet 
mjaftueshëm, që kjo masë personash me emër 
dhe infl uencë, të ndikojë për përmirësimin e 
imazhit të Shqipërisë në botë? Nëse jo, çfarë 
duhet bërë sipas jush?

Mula: Kam kënaqësinë të them se ka 
arritje kolosale të shqiptarëve në botë në 
fusha të ndryshme. Unë e përjetoj nga 
afër këtë realitet dhe ndihem e lumtur 
dhe krenare. Shqiptarët janë shumë të 
talentuar dhe jo vetëm kaq, kanë dhe veti 
të vyera që i veçojnë nga të tjerët. Pyetja 
është përse brenda vendit nuk është e 
njëjta arritje?! Sigurisht që duhet inves-
tuar për t’i sjellë këto arritje, në funksion 
të përmirësimit të imazhit të vendit.  A ka 
vend për ne? Ftesa janë bërë, por me sa di 
unë, mbi baza vullnetarizmi. Mendoj se 
kjo nuk shkon, për të thithur vërtet eks-
periencat më të mira që na ndriçojnë sot.

Minxhozi: Prej vitesh vendi ynë përpiqet 
të avancojë në axhendën e afrimit me Eu-
ropën. Ju jetoni prej vitesh në Perëndim. 

Çfarë na mungon, përtej standardeve të njo-
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hura demokratike, që iu dukemi kaq të largët 

europianëve të sotëm?

Mula: Fakti që shtyhet tashmë me vite 

pranimi në Bashkimin Europian, nuk 

është rastësi, por një realitet që duhet të 

na shkundë nga kjo apati, apo lënia e fajit 

atje ku mundemi. Tashmë duhet të kupto-

jmë që nuk na e ka njeri me hile, por hilen 

po ia bëjmë vetes sonë dhe të ardhmes 

së brezave që po rrisim, të cilët aspirojnë 

Shqipërinë në Europë dhe kanë të drejtë 

të jenë pjesë e saj.

Minnxhozi: Ksenofobia është një temë e 

ditës në Francë dhe vendet e tjera të mëdha 

europiane. Sa ndihet atje ky fenomen dhe sa 

të shënjestruar janë shqiptarët, nga tendenca 

e përjashtimit?

Mula: Nuk mendoj se Franca është krye-

ksenofobja. Tradicionalisht, Franca ka 

qenë dhe është një “Terre d’asile” (vend 

pritës). Jo rastësisht, artistët e mëdhenj, 

shkrimtarët, mendimtarët, politikanët e 

disidentët, janë mirëpritur historikisht në 

Francë. Por, nëse në ditët e sotme ka ende 

njerëz që, për arsye ekonomike, kërkojne 

azil politik dhe ngatërrojnë të drejtat e 

njeriut, me të drejtat ekonomike, si uria 

e strehimi, nuk e ka fajin Franca “kseno-

fobe”, por disa rregulla dhe ligje që de-

mokracitë e zhvilluara europiane janë të 

detyruara t’i venë në jetë.
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dhe Parisit 



107Academe (2014) 3, 1: 107-109.

Ermonela
Jaho

Më 5 prill 2014, kryeministri i Shqipërisë, Edi 
Rama, nderoi sopranon shqiptare me famë botërore, 
Ermonela Jaho, anëtare e Akademisë Shqiptare të 
Arteve dhe Shkencave, me medaljen më të lartë që 
kreu i qeverisë u rezervon kryetarëve të shteteve e të 
qeverive. Në një ceremoni të organizuar në mjediset 
e kryeministrisë, Rama e vlerësoi Ermonela Jahon si 
“divën e skenave të botës së sotme operistike”, “një 
shqiptare [me] një zë që i bën të përpëliten pendat 
më të fuqishme të kritikës”. Rama u shpreh se Shqi-
përia është me fat që ka “një ambasadore, të cilën do 
ta kishte zili çdo vend me fuqi shumë më të madhe 
në botë”. Sipas tij, forca që kanë artistët për të ndry-
shuar imazhin e një vendi në botë është shumë më e 
madhe, sesa ajo që mund të kenë ambasadorët e ve-
shur me kostumin e diplomatit. Kryeministri Rama 
tha, ndër të tjera, se Jaho është:

Një trup që i bën të vibrojnë muret e skenës kur 

lëviz dhe këndon...Një shqiptare që kthehet 

në skenën e vrazhdë të Shqipërisë. Gjatë vizi-

tës sime në Gjermani m’u desh t’i përgjigjesha 

[kancelares] Merkel kur më pyeti se si ndërroi 

rruga [ime] nga arti në politikë. I thashë se, 

për mua, arti ishte shprehje e një përpjekjeje 

të brendshme, e cila nisi të mishërohej si ak-

sion i përditshëm politik. Por, nëse Ermonela 

do të më bënte të njëjtën pyetje, do të kisha më 

pak kurajë dhe besim t’i përgjigjesha, sepse ka 

artistë dhe artistë, dhe Ermonela, mes shumë 

artistëve, është artiste me A të madhe.

ERMONELA JAHO, anëtare the-
meluese e Akademisë Shqiptare të 
Arteve dhe Shkencave, është sot një 
ndër sopranot më të njohura e më të 
suksesshme në botë. Ajo studioi në 
Liceun Artistik “Jordan Misja”, në 
Akademinë e Arteve në Tiranë, në 
Akademinë Mantovana në Itali, si 
edhe në Akademinë “Santa Cecilia” 
në Romë për kanto dhe piano. Jaho 
është fi tuese e çmimeve të para në 
shumë konkurse e festivale ndërkom-
bëtare, si Giacomo Pucini (1997), 
Spontini International (1998), Ric-
cardo Zandonai (1999), Best Singer 
of the Wexford Festival (2000) dhe 
Zerat Verdian. Me banim në Nju 
Jork, ajo ka luajtur dhe luan në ske-
nat dhe teatrot më të mëdhenj të 
botës, në të gjitha kontinentet.

© 2014 Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave

Të ndezim një dritë në fund të tunelit
për shoqërinë dhe rininë shqiptare

Ermonela Jaho
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Të ndezim
një dritë 

në fund të 
tunelit për 
shoqërinë 
dhe rininë 
shqiptare

Mes lotëve dhe emocioneve të forta që e 
shoqëruan gjatë tërë ceremonisë, Ermo-
nela Jaho u shpreh se ndihej “shumë e 
nderuar”, “e rrethuar me dashuri e vlerë-
sim”, dhe se “vlerësimi është çelësi i suk-
sesit në çdo ndërmarrje”. Ajo vuri në du-
kje se: 

Kur bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, 

ne shqiptarët bëjmë mrekullira. Këtë 

ndjeva edhe në Teatrin Kombëtar të 

Operas dhe Baletit kur vumë në ske-

në “Madam Battarfl y”....Publiku nuk 

erdhi për [të parë] artisten, por për të 

ndier dashurinë. Ju falemnderit, pasi, 

pa ju, do ta kisha të pamundur.

E pranishme në ceremoni, ministrja e 
kulturës, Mirala Kumbaro, ndau me të 
pranishmit këtë komunikim personal të 
Ermonela Jahos me të:

Th em se duhet të mblidhemi [tërë] 

ata njerëz që kanë një vështrim pozi-

tiv për Shqipërinë e për artin dhe të 

ndezim një dritë në fund të tunelit 

për shoqërinë dhe rininë shqiptare.

Ministrja Kumbaro, nga ana e saj, iu drej-

tua Jahos me këto fj alë:

Kam një përulje të thellë për arti-

stët që bëjnë art në këtë vend, edhe 

pse ky vend nuk u jep atyre atë që 

meritojnë. Për një kulturë të re të 

artit, larg banalitetit, asnjë drejtues i 

vetëm dhe asnjë artist nuk mund ta 

mbajë gjallë suksesin nëse nuk ndry-

shon kjo frymë....Skenën shqiptare 

ti e ke fi tuar kur e ke fi tuar në skena 

të mëdha, ku vetëm talenti dhe puna 

të japin armën më të fortë në skenë. 

Ti i dhe publikut [shqiptar] guximin 

e patreguar dhe publiku dëshmoi se 

di ta dashurojë artin dhe se ka nevojë 

për vlera të vërteta artistike. Ky qytet 

tregoi se të do shumë.



109Academe (2014) 3, 1: 107-109.

Ermonela
Jaho

Ermonela Jaho erdhi në Tiranë, pas shta-

të vitesh mungesë në skenat shqiptare, 

për të vënë në skenë, me trupën e Teatrit 

Kombëtar të Operës dhe Baletit, operën 

“Madam Butterfl y”. Shfaqja ishte një su-

kses shumë i madh dhe u prit me entu-

ziazëm dhe dashuri nga publiku i krye-

qytetit.
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You may never get a chance to see it, but in the 

Albanian town of Korcë, up by the borders of 

Macedonia and Greece, now stands a granite me-

morial to the Americans of the famed OSS—Of-

fi ce of Strategic Services—who fought there during 

World War II.

We, fellow veterans from Boston and elsewhere, 

dedicated it on May 8, which was VE Day. Th e “we” 

consisted of a small group of American veterans of 

Albanian descent—a couple of whom were accom-

panied by their sons—who made the trek from Bos-

ton to Korcë to participate in the ceremony honor-

ing the men, most of whom were of Albanian de-

scent themselves. Th e funds for the monument were 

privately raised from donors who felt it was time to 

honor these men before they disappeared into the 

dustbin of history.

During World War II the OSS, which was the 

wartime forerunner of the CIA, had a secret pro-

gram of enlisting and training American immi-

grants, or their sons, to be sent back to their coun-

try of origin to aid partisans fi ghting the German 

occupation in Europe, as well as the wartime en-

emy elsewhere. Th us, young Greek American OSS 

agents were sent to Greece, Italian Americans to 

Italy, French Americans to France, Serbian Ameri-

cans to Yugoslavia, Albanian Americans to Albania, 

and so on.

Gen. Bill “Wild Bill” Donovan, a personal friend 

of President Franklin Roosevelt, who ran the OSS, 

PETER LUCAS, an Honorary Me-
mber of the Albanian Academy of 
Arts and Sciences, is an award-win-
ning veteran Boston journalist and 
writer of Albanian descent. His as-
signments have taken him across the 
United States, Europe and around 
the world. In 1986, Lucas became 
the fi rst American reporter to be al-
lowed into the then-closed Albania 
in thirty years, writing a ten-part 
series for the Boston Herald that at-
tracted national and international 
attention. He is the author of fi ve 
books. In May 2014 Lucas was part 
of a group of American veterans of 
Albanian descent who made the trek 
from Boston to Korçë to participate 
in the ceremony honoring those 
members of the OSS who helped 
the Albanian partisans take on the 
German war machine during World 
War II. On that  occasion he was 
awarded the “Golden Medal” of the 
city of Korçë.
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Albania Enshrines OSS Heroes 

Peter Lucas
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Albania
Enshrines

OSS Heroes 

Peter Lucas receiving the Golden Medal of the city of Korçë

believed that these ethnic Americans, 

given the proper training, would be most 

eff ective fi ghting the enemy behind the 

lines in their countries of origin. He was 

proven right. Th e men he brought into the 

OSS spoke the language of their country 

of origin, knew the country and its histo-

ry, were familiar with local customs, could 

bond with guerrilla leaders and, in many 

cases, had relatives still living there who 

could serve as their eyes and ears.

In Albania’s case, the immigrant pop-

ulation in the U.S. before the war was 

so tiny as to be unrecognizable. In 1930, 

there were fewer than 3000 Albanians 

then living in Massachusetts. Th e center 

of the population was in Greater Boston, 

and that is where the recruiters of the 

OSS came to get its men.

One of the men was Capt. Tom Ste-

fan, who was born and reared in Laco-

nia, N.H. Before joining the Army and 

the OSS in 1942, Stefan attended Suff olk 

University while he worked nights in a 

Boston restaurant. Stefan commanded 

the 30-member force, made up mostly 

of Albanian-Americans, that secretly 

landed along the Karaburun Peninsula 

in Albania, after being ferried over Ger-

man-infested waters in the Adriatic Sea 

from Bari, Italy, in 1943-1944. Th ey fi rst 

operated out of a series of caves before 

marching inland, where Stefan bonded 

with Communist partisan leader Enver 

Hoxha, who provided Stefan with enemy 

intelligence in exchange for weapons and 

supplies.

Th e rest, as they say, is history. Th at 

history was in the air during the dedica-

tion, which fell on a sun-drenched day af-

ter days of pouring rain, which turned the 

countryside into Ireland. Th e event took 
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place in a park near City Hall. Traffi  c was 

halted, and people lined both sides of 

the street to witness the event in a town 

where, granted, not much happens. But 

it is a place where the Americans of the 

OSS had their roots, and where the par-

tisans found sanctuary in nearby moun-

tains.

A volunteer band played the national 

anthems of both countries. Wreaths were 

laid at the monument and a moment 

of silence took place. Former Albanian 

President Alfred Moisiu, a retired gener-

al, gave a fi ery speech, remembering how 

his father had fought with the partisans 

and how he as a boy had met Capt. Ste-

fan in the mountains of Albania. Alba-

nian Army Chief of Staff  Gen. Jeronim 

Bazo impressed the visitors with his 

knowledge of English, his charm and his 

understanding of the importance of the 

American World War II commitment. 

U.S. Ambassador to Albania Alexander 

Arvizu smoothly charmed the crowd with 

an all-inclusive speech that stressed the 

importance of the event in further bond-

ing relations between the two countries.

But while people clapped and cheered 

when the monument was unveiled, they 

were moved to silence when Jorgji Qir-

jako, the master of ceremonies, read the 

names of the Americans who were bro-

nzed atop the stone, all but three of 

whom are now dead. Many of the Korcë-

sounding names were quite familiar.

And then Master Sgt. Robert Newlin 

of the U.S. Embassy played taps, and you 

could have heard a pin drop. Eyes wa-

tered.

It was a good day to be an American.
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Rezoluta 1244 
dhe Pavarësia 

e Kosovës

Çaste pune nga Forumi i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave 
me temë “Krijuesit shqiptarë në Malin e Zi”

Presidenti i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave, Marenglen Spiro,
duke përshëndetur Forumin

Anëtari i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave, Emil Lafe,
duke mbajtur fj alën e hapjes në Forumin
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Të nderuar kolegë, veprimtarë të shquar të shoqa-

tës Bashkimi i Krijuesve Shqiptarë në Malin e Zi!

Të nderuar pjesëmarrës në këtë veprimtari, ku na 

bashkon dëshira për të qenë më pranë e për t’i shtrë-

nguar më fort dorën njëri-tjetrit, për të tejkaluar 

pasojat e viteve të veçimit, për të vështruar më me 

besim drejt zhvillimeve të ardhme të përbashkëta!

Shqiptarët jetojnë në shtete të ndryshme, por 

kanë pasur dhe duhet të kenë një shtet të përbash-

kët kulturor kombëtar, që i ka themelet tek origjina 

e përbashkët dhe e stërlashtë, te kultura shpirtërore 

dhe materiale e përbashkët dhe e lashtë, te mendë-

sia dhe vetëdija etnike e përbashkët dhe e lashtë, te 

përpjekjet qindravjeçare për të mos iu nënshtruar 

shpirtërisht sundimtarëve e qeveritarëve të huaj, te 

gjuha arbërore-shqipe e përbashkët dhe e stërlashtë 

dhe te gjuha letrare e sotme e përbashkët, e më në 

fund edhe tek aspirata jonë europiane e përbashkët.

Në Malin e Zi shqiptarët përbëjnë një pakicë 

kombëtare, që nuk jeton në një territor kompakt. 

Ata jetojnë në pesë komuna: në komunat e Ulqinit 

e të Tivarit, që janë fqinje e me vijimësi territoriale, 

në komunën e Podgoricës, të Plavës e të Rozhajës. 

Jetesa e tyre në ish-Republikën Jugosllave të Malit 

të Zi dhe më pas në Malin e Zi shtet i pavarur ka 

kaluar nëpër mjaft kthesa e përkthesa, por ata ia 

kanë dalë të mbeten pasardhës të denjë të të parëve 

EMIL LAFE, anëtar i Akademisë 
Shqiptare të Arteve dhe Shkencave, 
është Profesor i gjuhësisë. Ai është 
bashkautor në veprat themelore për 
shqipen standarde, si Fjalori i gjuhës 
së sotme shqipe, Gramatika e gjuhës 
shqipe, Fjalori drejtshkrimor i shqipes 
etj. Lafe ka qenë përgjegjës i Sektorit 
të kulturës së gjuhës dhe të termi-
nologjisë (1972-1993) dhe i Depar-
tamentit të gramatikës (1988-2005) 
në Institutin e Gjuhësisë e të Letër-
sisë të Akademisë së Shkencave, si 
edhe drejtor i Qendrës së Enciklo-
pedisë Shqiptare (1999-2008). Prej 
vitit 1993, ai është kryeredaktor i 
revistës Gjuha jonë.
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Revistat shkencore-kulturore të shqiptarëve
në Malin e Zi, një ndihmesë e shquar
në shkencën dhe kulturën kombëtare 

Emil Lafe
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të tyre, që kanë shkruar histori. Ata kanë 

mbijetuar.

Mbijetesa është një çështje madhore 

për bashkësinë shqiptare në Malin e Zi 

prej rreth 50-60 mijë frymësh, prej të 

cilëve ndoshta një e treta janë në mërgim. 

Në kohën e sotme moderne mbijetesa ku-

ptohet si ruajtje dhe zhvillim i mëtejshëm 

i kulturës kombëtare nëpërmjet mjeteve 

të infrastrukturës kulturore, kuptohet si 

ruajtje dhe zhvillim i mëtejshëm i arsimit 

në gjuhën amtare dhe i vetëdijes për për-

katësinë kombëtare historike. Shtresa in-

telektuale shqiptare në Malin e Zi nuk e 

ka ndarë detyrën kombëtare nga veprim-

taritë e përditshme për sigurimin e jetesës 

dhe ia ka dalë të mbajë gjallë në popull 

dëshirën frymëzuese për të mbetur pjesë e 

pandashme e botës shqiptare në kuptimin 

e gjerë të fj alës, për të krijuar një osmozë 

kulturore-arsimore-shkencore me këtë 

botë. Institucionet arsimore e shkencore-

kulturore të Kosovës në fi llim dhe ato të 

Shqipërisë në kohët e fundit kanë qenë 

mbështetje e shëndoshë edhe për ecuri-

në e mbarë të arsimit, të kulturës e të 

shkencës te bashkësia shqiptare në Malin 

e Zi.

Si një ndër përpjekjet e para të shqi-

ptarëve në Malin e Zi për të krijuar pe-

riodikun e vet shkencor-kulturor duhet 

përmendur edhe revista Kraja, që u botua 

në nëntor 1997 nga një grup intelektu-

alësh, me redaktor përgjegjës Mr. Ismail 

Dodën, kolegun tonë të zellshëm të stu-

dimeve gjuhësore e folkloristike, që për-

faqësoi si delegat në Kongresin e Dre-

jtshkrimit (1972) bashkësinë shqiptare në 

Malin e Zi. Në një parafj alë të shkurtër, 

redaksia shkruan se revista Kraja do të 

ishte një tribunë e fj alës dhe e mendimit 

të lirë, e hapur për të gjithë, për studime 

e punime nga shkenca të ndryshme, për 

krijime letrare e artistike, për botimin e 

trashëgimisë kulturore popullore dhe me 

këtë mënyrë do t’i shërbente mbijetesës 

së shqiptarëve si të tillë në ato vise. Vër-

tet Kraja nuk mundi të mbijetonte (doli 

vetëm numri i parë), por mbijetoi ideja e 

saj, misioni i saj, që e vijojnë revistat (sipas 

radhës së botimit): Lemba (1998), Buzuku 

(2001), Dija (2003), Malësia (2005), për 

të cilat jemi mbledhur sot në këtë tubim.

Të botosh një revistë është si t’i ngji-

tesh një mali të përpjetë: duhet të kesh 

gjunjë të fortë e zemër të fortë. Por kur 

arrin në majë, kënaqësia është shumë e 

madhe. Këtë kënaqësi e kanë shijuar prof. 

Simë Dobreci dhe bashkëpunëtorët e tij 

me 40 numrat e Buzukut, dr. Nail Draga 

dhe bashkëpunëtorët e tij me 16 numrat e 

Lembës, botuesit e 11 numrave të revistës 

Dija (Muhamet Nika, Gani Karamanaga, 

Simë Dobreci, Gjekë Gjonaj, Hajro Ul-

qinaku etj.) dhe z. Nikë Gashaj me bash-

këpunëtorët që kanë nxjerrë 8 numrat e 

revistës Malësia.

Të gjithë numrat e botuar të këtyre re-

vistave shkojnë në mbi 7700 faqe shtypi. 

S’ka dyshim se kolegët tanë të nderuar 

meritojnë përgëzimet më të ngrohta për 

këtë. Dua të përmend se numri i parë dhe 

i vetëm i revistës “Kraja” hapet me një 

shkrim të atë Justin Rrotës për “Mesha-

rin” e Gjon Buzukut. Dihet se Kraja, më 

fort se çdo tjetër trevë shqiptare, ka arsye 

të mëtojë se autori i librit të parë shqip 

është një bir i saj, ashtu siç e cilëson edhe 

prof. E. Çabej Gjon Buzukun pas anali-

zës shembullore të gjuhës së librit: “bir i 

malësisë së Krajës, Ljarjes e Shestanit, një 

famullitar i dalë prej dioqezës së Tivarit 
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a mbase të Ulqinit.” Vetë revista Buzuku 

dhe dy sesione shkencore për 440- dhe 

450-vjetorin e Mesharit në Ulqin më 

1995 e 2005, dëshmojnë se kolegët tanë 

të nderuar ndiejnë jo vetëm krenari, po 

edhe përgjegjësi intelektuale, duke qenë 

nga po ato vise si kryetrimi i shkrimit 

shqip. Vetëdija për këtë trashëgimi histo-

rike vepron si një forcë lëvizëse në Shoqa-

tën e Krijuesve Shqiptarë të atyre trevave.

Tri nga revistat e sipërpërmendura, 

Lemba, Dija e Malësia kanë një profi l të 

qartë kërkimor-shkencor dhe kulturor. 

Në to janë botuar një varg artikujsh që 

trajtojnë tema e çështje të mëdha e të vo-

gla të historisë shqiptare që nga lashtësia 

deri në ditët tona, të kulturës popullore 

materiale e shpirtërore, të letërsisë dhe 

të zhvillimeve letrare në përgjithësi, të 

gjuhës shqipe në vështrim të gjerë që nga 

sjellja e visareve gjuhësore origjinale të 

atyre trevave deri te shqyrtimet shkencore 

për çështje të rëndësishme të zhvillimit 

historik dhe të gjendjes së sotme të gjuhës 

shqipe e veçanërisht të gjuhës letrare. Në 

këto revista përveç autorëve vendës kanë 

bashkëpunuar edhe shumë autorë nga 

Shqipëria, Kosova, Maqedonia e nga bota 

e jashtme.

Të gjithë ata që ndjekin ose studiojnë 

zhvillimet e sotme ose dhe të shkuarën e 

viseve shqiptare më të epërme në krahun 

e veriperëndimit, kanë në këto revista një 

pasuri të pazëvendësueshme informacio-

nesh dhe trajtesash shkencore. Prandaj 

ato duhet të jenë të pamungueshme në 

fondet e bibliotekave shkencore e univer-

sitare të Shqipërisë dhe më gjerë. Men-

doj se është e nevojshme që redaksitë e 

revistave më të njohura albanologjike, si 

Studime historike e Studime fi lologjike në 

Tiranë dhe Gjurmime albanologjike me 

tri seri në Prishtinë të botojnë rregullisht 

recensione paraqitëse për çdo numër të 

ri të revistave të mësipërme. Do të ishte 

mirë të mendohej edhe për një bibliografi  

të plotë të këtyre revistave, por hë për hë 

mund të botohej edhe nga një bibliografi  

tematike. Bibliografi a vetëm e shkrimeve 

gjuhësore që kam nxjerrë prej tyre përm-

ban: për revistën Lemba: 52 artikuj dhe 

11 recensione; për revistën Dija 53 arti-

kuj dhe 3 recensione; për revistën Malësia 

63 artikuj dhe 9 recensione—gjithsej 168 

artikuj dhe 23 recensione—një pasuri e 

vërtetë shkencore.1

Revista Buzuku i drejtohet një publiku 

më të hapët. Si revistë shoqërore-kul-

turore-informative dhe e ilustruar ajo ka 

krijuar një profi l shumë tërheqës për lex-

uesin, që gjen këtu një gamë të larmishme 

subjektesh e çështjesh. Një meritë e re-

vistës është se u drejtohet gjerësisht mër-

gimtarëve: pasqyron veprimtaritë e tyre të 

shumta për ruajtjen e gjuhës shqipe e të 

traditave, u krijon lidhje me vendlindjen, 

i njeh me njerëzit e mendimit e të vep-

rimit dhe me ngjarjet e shënuara të histo-

risë sonë kombëtare. Duke kaluar sa herë 

nëpër duar këtë revistë, kam sjellë nëpër 

mend këtë ide: me një numër aq të madh 

mërgimtarësh në Europë e në Amerikë, a 

mos është koha për të themeluar një re-

vistë të veçantë që t’u drejtohet kryesisht 

atyre, të jetë kryesisht për ta e për prob-

lemet e tyre?

Jeta intelektuale dhe shkencore e shqi-

ptarëve në Malin e Zi sigurisht është 

shumë më e gjerë sesa revistat që për-

1 Këtu nuk përfshihet nr. 17 i revistës Lemba që 
doli nga shtypi ditët e fundit.
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mendëm. Një varg studiuesish që jetojnë 

e punojnë atje, janë autorë monografi sh e 

librash me vlerë. Kemi ndërmjet nesh dy 

mjekë të mirënjohur: Prof. Dr. Simë Do-

breci, titullar i lëndës së dermatologjisë 

në Universitetin e Prishtinës (tani në 

pension), autor i tekstit universitar Der-

matologjia dhe i një vargu studimesh e 

artikujsh; po kështu Prim. dr. Gani Kara-

managa, autor studimesh mjekësore, ndër 

të cilat edhe dy libra të tij të kohëve të 

fundit: Historiku i shërbimit shëndetësor në 

Ulqin (2011) dhe përmbledhja e puni-

meve shkencore Dielli, deti dhe shëndeti 

(2013); nga fusha e gjeografi së (fi zike 

dhe humane), Dr. Nail Draga, autor i një 

vargu librash studimorë, bashkëpunëtori 

ynë shembullor për Fjalorin enciklopedik 

shqiptar në tri vëllime (2008-2009).

Sigurisht, vendin kryesor e zënë boti-

met që kanë të bëjnë me historinë dhe 

traditat e trevave shqiptare, me gjeografi -

në fi zike dhe të qendrave të banuara, me 

gjuhën, onomastikën, folklorin etj. Këtu 

do të përmenden studiues të zellshëm 

e të merituar, si: Ruzhdi Ushaku, Hajro 

Ulqinaku, Bahri Brisku, Maksut Haxhi-

brahimi, Basri Çapriqi, Haxhi Shabani, 

Gjokë Dabaj, Sulejman Ahmeti (dy të 

fundit jetojnë në Shqipëri). Do të për-

mendet studiuesja e zellshme nga Malë-

sia Dr. Gjystina Cacaj-Shushka (jeton në 

Prishtinë), e cila ka botuar studimet më 

të mira për abetaret e Naum Veqilharxhit 

me nxitjen e akademikut Rexhep Qosja 

nga Vuthajt, ndërsa mbiemri i akademi-

kut tjetër Mehmet Kraja e tregon qartë 

prejardhjen e tij. Veprimtaria letrare e kri-

juesve në Malin e Zi e nga Mali i Zi është 

e gjerë dhe e larmishme, por kjo përbën 

një temë tjetër.

Radhët e krijuesve e të studiuesve shqi-
ptarë në Malin e Zi kanë ardhur duke u 
shtuar e duke u forcuar profesionalisht. 
Po ashtu edhe bashkëpunimi me insti-
tucione të Tiranës, Shkodrës e Prishti-
nës. Këtë e dëshmon edhe mbajtja e dy 
konferencave të gjera shkencore në Ulqin 
në vjeshtën e vitit 2011, si dhe botimi i 
akteve të tyre. Është fj ala për konferencën 
me temë “Letërsia gojore dhe identiteti 
kombëtar shqiptar” dhe për konferencën 
tjetër “Kraja me veçantitë shestanase në 
rrjedhën e shekujve”. Të gjitha këto na 
lejojnë ta shohim me besim të ardhmen 
e veprimtarisë së Shoqatës së Krijuesve 
Shqiptarë në Malin e Zi dhe të bashkë-
punimit të saj me institucionet e Shqi-
përisë e të Kosovës.

Veprimtaria e sotme promovuese e 
ndërmarrë nga Biblioteka Kombëtare e 
Shqipërisë dhe Akademia Shqiptare e 
Arteve dhe e Shkencave me bashkëpuni-
min e Shoqatës së Krijuesve Shqiptarë në 
Malin e Zi synon ta bëjë më të njohur për 
publikun intelektual të Shqipërisë pu-
nën kërkimore shkencore dhe botimet në 
gjuhën shqipe në Malin e Zi dhe njëko-
hësisht të zgjerojë lidhjet tona të bashkë-
punimit.

Këtu jemi në tempullin e librit, fl a-
sim për librat dhe shqetësimi, e njëherazi 
synimi ynë, është që libri të bëhet një mall 
me qarkullim të dendur, një mall sa më 
i kërkuar në hapësirën shqiptare. Le të 
gjejmë rrugët dhe mjetet që biblioteka e 
Ulqinit, po ashtu edhe biblioteka të tjera 
në vendbanimet me popullsi shqiptare, 
të pajisen edhe më mirë, në mënyrë që 
lexuesi i interesuar, e veçanërisht rinia e 
sotme që jeton me pulsin e kohës, të gjejë 
në to botimet më të reja e më të kërkuara

 Le të jenë bibliotekat tona edhe qen-
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dra të promovimit të botimeve të ande-

jshme e të këtejshme. Libri më i ri i prof. 

Andrea Shundit Enciklopedi e vreshtarisë 

dhe e verëtarisë pati një promovim të suk-

sesshëm në Ulqin në shtatorin e vitit të 

kaluar. Dy vëllimet e konferencave Letër-

sia gojore dhe identiteti kombëtar shqiptar 

dhe Kraja me veçantitë shestanase në rrje-

dhën e shekujve meritojnë këtu në Tiranë 

një veprimtari promovuese të përbashkët; 

po kështu botimet profesionale të mjekëve 

të nderuar Prof. S. Dobreci e Prim. dr 

Gani Karamanaga, po kështu edhe mjaft 

botime të tjera. Tirana me Ulqinin janë 

vetëm tri orë larg, po aq sa Vlora.

Dhe Ulqini nuk është vetëm një vend i 

mrekullueshëm për turizëm, por edhe një 

qendër kulturore. Sot, në vend të urës së 

vjetër e të ngushtë të Bunës kemi një urë 

të gjerë, moderne. Le ta përdorim atë për 

t’i zgjeruar lidhjet dhe shkëmbimet tona, 

për osmozën e shëndetshme kulturore-

shkencore që na këndell e na gjallëron. 

Kohët kanë ndryshuar dhe po ndryshojnë 

në mënyrë të pabesueshme dhe për të 

mirën tonë. Kemi nevojë për horizonte 

më të hapëta, për frymëmarrje më të 

thellë e më të plotë. Ky takim i përzemërt 

vëllazëror le të shërbejë si thirrje e si nxi-

tje që të ecim me hapin e kohës!
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Fugë për violinë 

Autor: Tedi Papavrami

Redaktore: Ajola Xoxa 

Përktheu nga frëngjishtja: Blerta Hyska 

Botues UET Press; f. 252; Çmimi 1200 lekë

Libri “Fugë për violinë”, që botohet për herë të pa-

rë në shqip nga UET Press, mban fi rmën e violin-

istit me famë botërore Tedi Papavrami si autor, një 

kalim i pritshëm i Papavramit nga fusha e muzikës, 

në atë të letrave. Të gjithë ata që ndjekin botën e 

librit e dinë që Tedi Papavrami e ka shtruar udhën 

e tij në këtë fushë me sprova shumë sfi duese, sepse 

që nga viti i largët 2000 është përkthyesi i Ismail 

Kadaresë në frëngjisht. Libri ka statusin e boti-

mit si përkthim, pasi për herë të parë është botuar 

në Francë në frëngjisht nga botuesi francez Rob-

ert Laff ont. Në shqip vjen në përkthimin e Blerta 

Hyskës dhe redaktimin e Ajola Xoxës, por prania e 

Tedi Papavramit gjatë gjithë procesit të përkthimit 

e të redaktimit ka qenë absolute: çdo fj alë, shpre-

hje e shenjë pikësimi i është nënshtruar gjykimit të 

tij. Me një këmbëngulje e vullnet mahnitës, kërkesa 

ishte e qartë: çdo gjë duhej të ishte perfekte.

Libri është shkruar me një stil të drejtpërdrejtë. 

Akoma, mund të thuhet se është rishkruar edhe një 

herë për këtë botim. Me të njëjtin perfeksion që 

përdor violinën, përdor edhe fj alën, duke e qëmtuar 

TEDI PAPVRAMI, anëtar i Aka-
demisë Shqiptare të Arteve dhe Shke-
ncave, është një violinist me famë bo-
tërore. Ai studioi në Conservatoire 
National Superieur de Musique në 
Paris, nën drejtimin e Pierre Amoy-
al, dhe në vitin 1987 u diplomua në 
Konservatorin e Lozanës (Francë). 
Ai është fi tues i shumë çmimeve të 
para në festivale ndërkombëtare pres-
tigjioze dhe ka luajtur e luan solo, ose 
si violinë e parë, me disa nga orkestrat 
simfonike më të njohura në skenat e 
shumë vendeve të mëdha të botës.

VALBONA NATHANAILI është 
kryeredaktore e UET Press dhe lek-
tore e teorive të edukimit pranë Faku-
ltetit të Historisë dhe Filologjisë në 
Universitetin e Tiranës. Ajo është au-
tore e disa librave dhe artikujve studi-
morë e publicistikë në fushën e arsi-
mit të lartë.

© 2014 Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave

Nga Tirana në Paris:
Rrugëtimi i violinistit Tedi Papavrami
Rreth librit Fugë për violinë 

Valbona Nathanaili
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Nga Tirana
në Paris:

Rrugëtimi
i violinistit

Tedi Papavrami
Rreth librit

Fugë për violinë 

me kujdes e përdorur të duhurën, për të 

ndërtuar me të një fj ali elegante në një 

shqipe të mrekullueshme. Të bën për vete 

nga rreshti i parë në të fundit: të duket 

sikur të merr për dore dhe të rrëfen his-

torinë e jetës së tij, përtej buzëqeshjeve 

në skenë e duartrokitjeve entuziaste për 

lojën e përsosur, përtej lavdisë së jashtme 

dhe triumfeve të shumta, Papavrami fl et 

edhe për vite të tëra të mbushura me 

punë e sakrifi ca, dhimbje e vuajtje, vetmi 

e pengesa.

Libri u kushtohet prindërve të tij, Ro-

bert e Jolanda. Shumë ngjarje e persona-

zhe, që në botimin origjinal ishin anash-

kaluar, pasi u mendua që nuk paraqisnin 

interes për lexuesin francez, në këtë botim 

shqip janë rishkruar e rikonceptuar edhe 

një herë, disa prej tyre për t’i paraqitur në 

një dritë të re e të tjerë për t’i mbuluar 

me pluhurin e indiferencës. Njerëzit më 

të dashur dhe që njëkohësisht kanë qenë 

arkitektët e së ardhmes së tij i prezanton 

fi llimisht, njëri pas tjetrit, në pjesën e parë 

të librit, por u kthehet herë pas here, pasi 

marrëdhënia me ta, ndonëse në përmasa 

të tjera, trajtohet vazhdimisht. Gjyshi, 

Dodo, doktori i famshëm Th eodhor Pa-

pavrami; Gjyshja, Nuci; Babai ose babo 

si i thërret gjatë gjithë jetës, përjashtuar 

kohën e shkollës, kur i ati është njëkohë-

sisht edhe profesori i rreptë Robert Pa-

pavrami dhe, në fund, mamaja, Jolanda 

e bukur dhe e ëmbël: ‘mjaftonte të pësh-

përisja “Mami…” në çfarëdo ore të natës, 

që të dëgjoja menjëherë “Bir!...”. Për një 

kohë të gjatë kam besuar se ajo qëndronte 

e zgjuar në errësirë, në pritje të thirrjes 

sime...’ (ff . 15-16). 

Në rrëfi min e rrugëtimit të tij ka shu-

më njerëz të tjerë, po aq sa edhe objekte, 

që kërkon të marrë me vete dhe të na i 

prezantojë. Nina, kushërira çapkëne pak 

më e madhe, së bashku me të ëmën e saj, 

Belën, Albano, dajë Kosta, Pier Amo-

jal dhe e shoqja e tij, Klodina, Mishe-

lina, personeli i Ambasadës, “gogoli”— 

përbindëshi i zi dhe me qime të stërgjata 

që bënte rojë në korridorin e gjatë e të 

ftohtë të shtëpisë, violina, shtëpia, obo-

rri, çiftja, metronomi, ora, televizori me 

“zhurmues”, motori “me kosh” i ushtrisë 

sovjetike etj. Një kapitull më vete zë ma-

rrëdhënia me Silvën. Nuk e di nëse vajzës i 

referohet me emrin e vërtetë apo të rremë, 

por duhet të ketë qenë shumë e veçantë 

që ka tërhequr vëmendjen e një njeriu kaq 

sqimatar. Marrëdhënia me Silvën duket 

një marrëdhënie tipike e çunave të asaj 

kohe dhe të asaj moshe—platonike dhe, 

më shumë zhvillohet si pritshmëri, se si 

realitet, ose më shumë në zemrën e fan-

tazinë e tij se në të vërtetë. Takimi i parë i 

rëndësishëm përshkrohet në këtë mënyrë: 

“Mezi pres atë të diel kur do të mund t’i 

tregoj asaj qentë e mi, kopshtin, pushkën 

dhe sidomos kanarinën time për të cilën 

i kam folur aq shumë.” Dashuria për kaf-

shët shtëpiake është një tjetër dashuri e 

kultivuar që në vitet e para të jetës së Te-

dit dhe që duket se e ka edhe tani. 

Janë shumë të sakta ngjarjet e Tira-

nës të viteve ‘70-’80: pionierët, festivalet e 

fëmijëve, çunat e rrugës, mensa e shkollës, 

transferimi i të atit, ardhja e të huajve në 

shkollë, konkurset e pranimit në Lice, au-

tobusi i Shkodrës dhe rruga që zgjaste pa 

fund—një nga përshkrimet më realiste e 

njëkohësisht më të bukura të asaj kohe, jo 

sepse ishte kohë e bukur, por sepse është 

treguar bukur. 
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Të punosh për të pasigurtën

Libri hapet me një thënie të Blez Paskal, 

që pas shumë diskutimesh, por gjithmonë 

të lidhura me kontekstin e kohës kur ka 

jetuar Paskal, mori trajtën “Të punosh për 

të pasigurtën, të kalosh det, të ecësh mbi 

një dhogë”, që mund të thuhet se është 

edhe e gjithë përmbledhja e jetës së Tedi 

Papavramit. Që nga mosha nëntëvjeçare, 

kur për herë të parë diskutohet vajtja e tij 

me bursë në Francë për studime dhe deri 

në ditët e sotme, jeta e tij është punë e 

vetëm punë, e përditshme, përsëritëse dhe 

e pasigurt për sa i përket rezultatit për-

fundimtar.

“Nga leximi i Faustit dhe i mitit të uj-

dive të mundshme me djallin—edhe pse 

nuk besoj shumë te bota e përtejme—pa-

pritur ëndërroj për marrëveshjen që do 

të doja t’i propozoja. Ajo është shumë e 

thjeshtë: të arrij nivelin e lojës së Heif-

ecit gjatë një viti, në këmbim të shpirtit 

tim ose vdekjes së menjëhershme me të 

mbaruar ky afat. Fatkeqësisht djalli nuk 

shfaqet, me gjithë këtë propozim që, - po 

t’u besosh librave -, do ta bënte të lëpinte 

buzët.”

Në gjithë librin, marrëdhënia e Tedit 

me të atin është më kompleksja dhe më 

e diskutueshmja, aq sa më kujton, deri në 

njëfarë mase sigurisht, marrëdhënien e 

Paganinit me të atin, përshkruar shumë 

bukur në një libër të vjetër, botuar në 

shqip rreth viteve ‘70 “Dënimi i Paga-

ninit”. Fjalët shpullë e shuplakë përdoren, 

përkatësisht, 4 herë e 12 herë në libër 

dhe lidhen gjithmonë me një person: të 

atin, por jo vetëm ato, ndonëse përpiqet 

këtë të fundit ta justifi kojë me pretendi-

min se gjithmonë (ai, Tedi) u shmangej 

detyrave dhe mësimit: “I zymtë, si në 

momentet më të errëta të hileve të mia 

të dikurshme, babai më mban një fj alim 

të mbushur me neveri dhe zemërim, që 

më trondit shumë”. Filozofët thonë se jo 

vetëm dija, por edhe ëndrrat varen nga 

konceptet tona të mëparshme. Me gojën 

e gjyshes, Tedi tregon: “...babai ndiqte 

në Pragë studimet për violinë, të cilat u 

ndërprenë dhunshëm në vitin 1960, kur 

mijëra studentë shqiptarë u riatdhesuan” 

dhe: “Gjyshi kishte kryer studimet për 

mjekësi në Amerikë, më pas në Francë, 

pasi ishte larguar adoleshent nga Shqi-

përia dhe kishte kaluar vitet e shkollës së 

mesme në Greqi”. 

Ndoshta ëndrra që Robert Papavrami 

ndërton për të birin, e ushqyer edhe nga 

ëndrra e të atit të tij, doktorit të zotë e të 

kërkuar nga të gjithë, është shumë më me 

ngjyra se ajo që ofronte Shqipëria e asaj 

kohe dhe e vetmja mënyrë për t’u reali-

zuar është “të jesh më i miri, i pari”, edhe 

me koston e motos konsekuencialiste 

“qëllimi justifi kon mjetin”. Papavramët I 

dhe II e njihnin dritën në të gjithë spe-

ktrin e saj dhe ta reduktonin atë për dja-

lin e vetëm, Papavramin Jr., në frekuencën 

e një të kuqeje të shpëlarë komuniste të 

kohës ishte jashtë çdo përfytyrimi. Për ta 

thjeshtuar për të gjithë këtë pikëpamje 

konsekuencialiste, trajta e mendimit të 

Papavramit II mund të shprehet në këtë 

mënyrë: “Babai im ka studiuar e jetuar 

jashtë; unë po ashtu. Po djali im?”. Kështu 

bashkohem me Tedin në këtë përshkrim 

të ndëshkimit me nota të ulëta, bas, pra 

si një zgjedhje e imponuar nga konteksti 

i kohës dhe pjesë e një procesi afatgjatë 

zgjedhjesh.
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Rrugëtimi
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Tedi Papavrami
Rreth librit

Fugë për violinë 

Titulli - përshtatja nga frëngjisht
në shqip 

Në botimin origjinal të librit të Pa-

pavramit titulli është “Fuge pour un vio-

lon seul” dhe vetëm botimi i parë ka shitur 

8000 kopje. Autori ka ditur të ndërthurë, 

me shumë mjeshtëri e mençuri, dimensio-

nin muzikor të fj alëve “fugë” e “seul”, me 

atë të përdorimit në jetën e përditshme. 

Titulli, me forcën e shprehjes që i jep se-

cili nga dimensionet kuptimore, është në 

gjendje të përçojë më së miri kuptimin e 

jetës së tij: “Arrati për hir të një violine” 

ose “Fugë për violinë solo”.

Për të qëndruar në të njëjtën meta-

forë, edhe në shqip titulli është po ai i 

botimit frëngjisht, megjithëqë, sikundër 

shprehet autori në kopertinë “Pata sur-

prizën të zbuloj që fj ala fugë, e njohur dhe 

e përdorur nga gjenerata muzikantësh 

në Shqipëri, nuk bënte pjesë në Fjalorin 

Akademik Shqiptar në kuptimin e saj 

muzikor” ―për hir të së vërtetës, surprizë 

e konstatuar pasi u hapën të gjitha botim-

et e mundshme të Akademisë së Shken-

cave―një dëshmi tjetër e natyrës hetuese 

dhe kërkuese të artistit.

Në të gjitha botimet e mësipërme 

shqip, fj ala fugë ka një pafundësi kupti-

mesh e arratish, por i mungon një nga 

përdorimet më të bukura, arratia nga imi-

timi, nga trysnia për t’u përsëritur mono-

tonisht nga një zë dhe në një kohë, i mun-

gon përdorimi si një larmi zërash në kohë 

të ndryshme. Përmbledhja që Papavrami 

kërkon t’i bëjë jetës së vet është jo fuga 

e llojit të arratisë, por ajo e muzikës e 

frymëzuar nga një ndjenjë e pakufi zuar 

lirie, ose e harmonisë së krijuar jo vetëm 

nga talenti, por në të njëjtën masë edhe 

nga puna. Fuga e Tedi Papavramit është 

një bashkësi e ikjeve të njëpasnjëshme, 

nga një temë në tjetrën, nga një realitet në 

tjetrin. A nuk është jeta e gjithsecilit prej 

nesh e tillë? Një fugë për diçka?

Diagramat e koduara ose flashcodet 

Libri ka një karakteristikë që për herë të 

parë e ka një libër shqip. Të gjithë të apa-

sionuarit e muzikës klasike kanë mundësi-

në që, duke përdorur një telefon smart, 

të skanojnë disa fl ashcode që gjenden në 

brendësi të tij dhe të dëgjojnë pjesë nga 

albumi i Tedi Papavramit, transkriptime 

që autori u ka bërë disa prej kryeveprave 

të muzikës botërore. Sikundër shpre-

het autori (f. 222): Nisur nga shembulli 

i Bahut, sa inkurajues aq dhe demorali-

zues, iu futa punës së transkriptuesit, pra 

të përktheja për violinë vepra të shkruara 

për dhjetë gishtat e klaviçembalistit, me 

synimin për të hyrë në zemër të veprës 

së kompozitorit që më kishte ngushëllu-

ar më shumë se çdo gjë tjetër gjatë jetës 

sime. Ky transkriptim ishte një burim i ri 

pasurie për gjithë marrëdhënien time me 

muzikën.

Në libër gjenden plot dhjetë të tilla: 

Ëzhen Izai, pjesë nga Sonata për violinë 

solo nr. 2, “Obsesion”, koha 1 (f. 6); Paga-

nini, pjesë nga Kapriçio për violinë solo 

nr. 5 (f. 24); Johan Sebastian Bah, Fugë, 

pjesë nga sonata 1 për violinë solo (f. 34); 

Paganini, pjesë nga Kapriçio për violinë 

solo nr. 24 (f. 55); Johan Sebastian Bah, 

Sarabandë, pjesë nga partita 1 për violinë 

solo (f. 68); Bela Bartok, Presto, pjesë nga 

koha 4 e sonatës për violinë solo (f. 90); 

Johan Sebastian Bah, Çakona, pjesë nga 
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partita 2 për violinë solo (f. 124); Bela 

Bartok, Tempo di ciaccona, pjesë nga 

koha 1 e sonatës per violinë solo (f. 172); 

Johan Sebastian Bah, Aria, pjesë e suitës 

për klaviçembal BËV 822 (f. 208); Johan 

Sebastian Bah, Fugë, pjesë nga Fantazi 

dhe fugë për organo BËV 542 (f. 223). 

Tedi Papavrami përkthyes dhe aktor

Përkthimi, madje dhe puna e aktorit, 

shprehet Papavrami f. 223, aktivitete në 

dukje larg profesionit tim si violinist, 

ndoshta kanë një themel të përbashkët: 

gatishmërinë, aftësinë për ta lënë veten 

të depërtohet nga zëri i tjetrit. Tedi Pa-

pavrami është përkthyesi i Kadaresë në 

frëngjisht. Në librin “Fugë për violinë” 

emri i tij përmendet disa herë. Në faqen 

80, autori përshkruan takimin e tij të 

parë me të, në mënyrë indirekte, kur ishte 

vetëm dhjetë vjeç: ‘Mbi komodinën pranë 

shtratit të babait gjenden, njëri sipër tje-

trit, shumë prej librave të tij me tituj të 

çuditshëm si Ura me tri harqe, Gjenerali i 

ushtrisë së vdekur, Kamarja e turpit, Pallati 

i Ëndrrave dhe disa të tjerë’; faqe 107, në 

një bisedë që i ati, R. Papavrami, bën me 

Amojalin; faqe 132: “Megjithëse nuk e 

kam takuar asnjëherë Kadarenë, nuk kam 

pikë dëshire që një shqiptar i zymtë të 

depërtojë në zonën përrallore që paraqe-

sin këto darka në jetën time”; faqe 221, 

kur pohon se nga viti 2000 ka përkthyer 

dhjetë vepra të Kadaresë për lexuesin 

francez.

“Dashuria për letërsinë, që më kishte 

ndihmuar aq shumë në vetminë e viteve 

të mia në Francë, ato orë leximi të vjedhu-

ra nga përqendrimi që duhet t’ua kisha 

kushtuar përditshmërisë së studimit të 

shkallëve, më ishin dukur shpesh kohë e 

humbur. Më ndodhte të ndieja keqardhje, 

ashtu si për zotërimin e gjuhës shqipe, 

kjo gjuhë e mrekullueshme që pothuaj 

nuk më hynte më në punë. Emblemë e 

një bote nga e cila kisha ikur, ishte radha 

e saj të më bënte të mundur, nëpërmjet 

përkthimit, arratisjen nga jeta ime prej 

muzikanti, në të njëjtën kohë që shkrimet 

e Kadaresë më çonin në zemër të së kalu-

arës sime.”

† † †

Me rekomandim të Zhan Moro, Tedi Pa-

pavrami luan në fi lmin “Lidhjet e rrezik-

shme”, të autorit Choderlos De Laclos, 

rolin e Donsënit, një djali idealist që ras-

tësisht ngatërrohet në një histori. “Në një 

kohë tjetër do të isha zmbrapsur, pohon 

autori, ndonëse e adhuroj kinemanë dhe 

vetë libri i Laklosë ishte shumë i dashur 

për mua, por sapo kisha mbaruar së përk-

thyeri librin e parë të Kadaresë, ndaj 

pranova. Disa javë më vonë gjendesha në 

brigjet shkëmbore të Skocisë, duke inter-

pretuar së bashku me Katrin Dënëv, Lili 

Sobieski dhe Rupert Everet, ndërkohë që 

në pushimin mes xhirimeve fl isja me Na-

tasia Kinski ose Daniel Darië, që më ishin 

bërë si të afërm”.
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Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shke-

ncave, në një mbledhje të posaçme të 

saj, më 20 maj 2014, shqyrtoi Rapor-

tin e parë për Reformimin e Arsimit të 

Lartë dhe Kërkimit Shkencor, hartuar 

prej Komisionit të krijuar për këtë që-

llim nga kryeministri i vendit. Diskutimi 

mbi problemet e arsimit të lartë e të kër-

kimit shkencor në vendin tonë dhe mbi 

domosdoshmërinë e reformimit të tyre, si 

edhe kontributi në këtë drejtim janë pjesë 

e misionit të kësaj Akademie, e cila, e kri-

juar në dhjetor të vitit 2011, ka synuar e 

synon, veç të tjerash, edhe të shërbejë (a) 

si një forcë pozitive për gjallërimin e jetës 

kulturore e shkencore në Shqipëri, duke 

ndihmuar për krijimin e një sfere publike, 

në të cilën shoqëria civile të konsolido-

het si një institucion demokratik; (b) si 

një forum intelektual serioz, duke bash-

kuar preokupimet tona për dijen teorike 

dhe rekomandimet praktike në të mirë 

të zgjidhjeve racionale të problemeve të 

shumta e të rëndësishme, me të cilat ba-

 Parashtresë e Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave
për Reformën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor

llafaqohet shoqëria e sotme shqiptare dhe 

(c) si një katalizator për ngritjen e vazh-

dueshme të standardeve akademike dhe 

artistike në çdo fushë të krijimtarisë in-

telektuale.

Nisur nga ky mision emancipues e de-

mokratik, Akademia Shqiptare e Arteve 

dhe Shkencave ishte e para që, në dy fo-

rume të saj, në prill dhe në korrik të vitit 

2012, diskutoi dhe argumentoi me forcë 

domosdoshmërinë e reformimit të siste-

mit të arsimit të lartë dhe të kërkimit 

shkencor në Shqipëri. Sot, dy vjet më pas 

nga koha kur, si anëtarë të Akademisë 

Shqiptare të Arteve dhe Shkencave, pikë-

pamjet dhe propozimet tona i bëmë të 

njohura për institucionet kryesore të qe-

verisë dhe për publikun shqiptar, përmes 

botimit të dokumentit të kësaj Akademie 

“Parashtresë për zhvillimin e arsimit të 

lartë në Shqipëri” (korrik 2012), ne shpre-

him vendosmërisht mbështetjen tonë të 

plotë për nismën e qeverisë shqiptare për 

reformimin e arsimit të lartë dhe të kër-
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kimit shkencor në vendin tonë, si dhe, në 
vija të përgjithshme, për Raportin e parë 
të Komisionit të ngritur për këtë qëllim.

Ne vlerësojmë se Raporti u bën një 
analizë realiste gjendjes dhe nevojave të 
sistemit tonë universitar dhe propozon 
mënyra e forma, përgjithësisht të për-
shtatshme, për zgjidhjen e problemeve e 
të sfi dave me të cilat përballet sistemi i ar-
simit të lartë në vendin tonë. Ne gjykojmë 
se reforma e arsimit të lartë dhe e kërkim-
it shkencor duhet të jetë thelbësore, që do 
të thotë, në radhë të parë përmbajtjesore, 
por edhe fi nanciare dhe strukturore. Kjo 
reformë, si çdo sipërmarrje e madhe e in-
xhinierisë sociale, ndryshe nga reformat 
që janë ndërmarrë deri më sot në arsimin 
e lartë, duhet të pasqyrojë transformi-
met ekonomike e kulturore të shoqërisë 
shqiptare, ndryshimet në mënyrën e for-
mimit dhe në interesat e brezit të ri dhe, 
sidomos, t’u paraprijë zhvillimeve të ar-
dhshme në çdo sferë të aktivitetit eko-
nomik e shoqëror.

Për shkak se sistemi arsimor dhe ar-
simi i lartë, në veçanti, është ndër pasur-
itë më të rëndësishme të një kombi dhe e 
mirë publike për gjithë shoqërinë, është 
e rëndësishme që, për parimet bazë dhe 
objektivat e reformës, të cilat ne i vlerë-
sojmë të drejta e të sakta, të biem dakord 
me konsensus, si shoqëri, dhe, pa hum-
bur kohë, të mendojmë e të veprojmë për 
ta reformuar krejt sistemin në përputhje 
me objektivat që synojmë të arrijmë. As 
vështirësitë e procesit, as propozimet ku-
rajoze për realizimin e reformës dhe as 
interesat vetjake apo të grupeve të caktu-
ara që preken nga kjo reformë nuk duhet 
të bëhen pengesë.

Raporti i parë i Komisionit për Arsi-

min e Lartë dhe Kërkimin Shkencor 

ka, pa dyshim, shumë mangësi, disa prej 
të cilave i vënë në dukje edhe anëtarët 
e Akademisë Shqiptare të Arteve dhe 
Shkencave, siç jemi të sigurt se mangësi 
të ngjashme kanë konstatuar edhe ko-
legë pedagogë e studiues në institucione 
të tjera arsimore e kërkimore të vendit. 
Por ne mendojmë se mangësitë e Rapor-
tit të parë nuk janë më të shumta e më 
të rëndësishme, sesa meritat e tij dhe se, 
në tërësinë e vet, ky dokument, është një 
hap i parë, i suksesshëm, në procesin e 
reformimit të sistemit. Për më tepër, ra-
porti në fj alë është thjesht një projekt i 
parë, dhe jo vetë “blueprint”-i, mbi të cilin 
do të mbështeten ndryshimet përfundim-
tare në ligjin mbi arsimin e lartë. E për-
shëndesim faktin që, për herë të parë në 
historinë e transformimit postkomunist 
në vendin tonë, një reformë sociale kaq 
e rëndësishme paraprihet nga një studim 
i detajuar dhe nga një diskutim masiv i 
grupeve kryesore të interesit, mbështetur 
në këtë dokument.

Për vendin tonë, kjo kohë dhe kjo mu-
ndësi për ta reformuar sistemin e arsimit 
të lartë e të kërkimit shkencor nuk duhen 
humbur. Mjaft kohë dhe mundësi kemi 
humbur deri më sot. Nëse në shekullin e 
21-të, Shqipëria do të vazhdojë të mbe-
tet pas vendeve të tjera europiane ose 
do të zhvillohet si ato, kjo, në një masë 
të madhe, do të varet nga cilësia e arsimit 
që do t’u ofrojnë nxënësve dhe studentëve 
shqiptarë shkollat dhe universitetet tona. 
Modeli i suksesshëm që sugjerohet, edhe 
pse i paprovuar në kushtet e vendit tonë, 
nuk duhet të na bëjë pesimistë përtej 
së arsyeshmes. Ky model ofron, mbi të 
gjitha, garanci për suksesin e tri shtyllave 
të rëndësishme të sistemit të arsimit të 

lartë: (1) autonominë reale (jo të imagjin-
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uar) fi nanciare, administrative dhe aka-

demike të universitetit, (2) konkurrencën 

e ndershme të vlerave dhe (3) stimulimin 

e talenteve.

Nëse Raportit të parë për Reformimin 

e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor 

mund t’i bëhej një vërejtje esenciale, kjo 

do të ishte se, duke u fokusuar kryesisht 

në aspektet fi nanciare e menaxheriale të 

reformës e të veprimtarisë së shkollave të 

larta, nuk është treguar vëmendja e duhur 

ndaj ndryshimeve përmbajtjesore që kër-

kohet të realizohen në arsimin e lartë dhe 

në kërkimin shkencor. Raporti mund të 

ishte orientuar më mirë nga fakti se, në 

fushën e arsimit të lartë, në shoqëritë më 

të avancuara, sot theksi vihet kryesisht në 

çështjet ku arsimi i lartë duhet t’i përqen-

drojë vëmendjen, investimet dhe përpjekjet 

e tij, pikërisht në përgatitjen e “punon-

jësve të dijes”, të cilët do të kryejnë punë 

duke u mbështetur në dijen. Me fj alë të 

tjera, kombinimi i njohurive teorike të 

qëndrueshme në disiplinat akademike 

bazë e në disiplina të tjera me problema-

tikat qendrore të shekullit të 21-të dhe 

me aftësitë e nevojshme që duhet të kul-

tivojë shkolla e lartë për këtë shekull të 

ri—të gjitha këto së bashku—do të duhej 

të ishin më mirë në fokusin e agjendës së 

reformës së sistemit universitar që propo-

zohet për kushtet e vendit tonë.

Ne jemi të ndërgjegjshëm se proble-

met dhe sfi dat me të cilat ndeshet arsimi 

i lartë në Shqipëri janë të mëdha, por 

ato nuk duhen parë vetëm si pengesa, por 

edhe si oportunitete. Përveç kësaj, këto 

probleme e sfi da nuk janë pa zgjidhje dhe 

zgjidhjet e tyre nuk janë të pamundura. 

Nga ana tjetër, askush nuk mund t’i dijë 

përgjigjet e të gjitha pyetjeve dhe zgjidh-

jet e të gjitha dilemave të nesërme. Sido-

qoftë, më në fund, është kuptuar se çfarë 

mund të bëhet, ose më saktë, se nga mund 

të fi llohet. Me projektin e propozuar 

duket se është hedhur një hap i parë në 

drejtimin e duhur, pasi është kuptuar se 

thelbi i reformës në arsimin e lartë qën-

dron në nevojën për të ndryshuar kulturën 

institucionale të universiteteve tona dhe se, 

gjithashtu, vlerësimi i të mësuarit si prior-

itet i shkollës së lartë kërkon ndryshime 

radikale―jo ndryshime të vogla, ose të 

pjesshme―në konceptet, në politikat dhe 

në praktikat e derisotme të institucioneve 

arsimore dhe akademike.

Tiranë, 20 maj 2014
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