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EDITORIAL
Nga Ramadan Çipuri

Pse një revistë
më shumë?

Leximi është nga ato kënaqësi të vetme, të rralla e të mëdha të cilat mund t'i lejosh vetmisë të ta ofrojë.
Kështu shprehej kritiku letrar amerikan, Harold Bloom në llim të viteve 2000, në një kohë kur teksti kishte nisur
të tradhtohej përkundrejt kënaqësive që ofron teknologjia e ndryshueshme ditë pas dite.
Në përpjekje për të marrë pjesë në disa konferenca shkencore, u përballa me tarifat e larta të vendosura jo
vetëm për referuesit, por edhe për ata që shprehin dëshirën për të ndjekur punimet. Për sa kohë që kjo praktikë
ushtrohet, do të thotë që edhe interesi ndaj tyre në këto shoqëri duhet të jetë i madh. Këto praktika shihen
kryesisht në vendet e zhvilluara, ku kultura e të nxënit të dijes, e leximit dhe e zhvillimit intelektual individual
duket se është në nivele më ta larta krahasuar me vendin tonë. Janë pikërisht këto shoqëri ku revista mund të
jetojë dhe të përballet me sukses me s dat e kohës.
Revistat luajnë një rol të rëndësishëm për vendin ku botohen. Ato nuk janë si gazetat që përcjellin te
publiku lajmin e ditës, as edhe si televizioni që të mban lidhur pas tij me programet tërheqëse. Revistat
ushqehen nga mendimi e kultura, nga kërkimi e nevojat publike, duke u kthyer në një mjet komunikimi të
rëndësishëm. Është kjo arsyeja për të cilën jo gjithkush mund të ndërmarrë një hap të tillë për të botuar një
revistë. Një revistë nuk mund të shkojë në treg pa pasur nga pas një grup idealistësh, që i qëndrojnë besnik
mendimit kritik, kulturës dhe etikës profesionale, sepse kështu u shërbehet lexuesve.
Revista nuk është pjesë e qarkut rrethor të informacionit, që Pierre Bourdie thotë për mjedisin ku veprojnë
gazetarët. Revista nuk përcjell as mendimin e të ashtuquajturve fast thinkers (analistë të momentit), që ndodh
rëndom nëpër kanale televizive. Ajo nuk vë përballë 'urgjencën' me 'të menduarit'. Revista, edhe pse një mjet
klasik i komunikimit masiv, ndryshon nga të tjerët në përbajtjen që sjell. Këtu nuk ka homogjenizim në
informacion. Ajo sjell të renë, të veçantën, interesanten dhe gërmon thellë para se të shkojë në dorën e lexuesit.
Në një treg mediatik ku investigimi po humbet gjithnjë e më shumë, revista ton gjithnjë e më shumë vlerë.
Revista Objektiv nuk do të jetë një aktualitet i mirë lltë i ditës, por zëri i lexuesit që do të vijë përmes
gjetjeve interesante dhe këndvështrimit të ri të trajtuar në varësi të tematikës. Objektiv do të sjell të renë, duke
qëndruar larg asaj që është konsumuar më parë. Me një staf profesionistësh, Objektiv në mënyrë periodike do
të përqendrohet në çështje të ndryshme të aktualitetit, familjes, shëndetit, teknologjisë, historisë së popullit
tonë etj. Një rubrikë e veçantë do të jetë edhe intervista me personalitete të ndryshme. Reportazhet për qytete,
krahina, vende historike etj, do të na shoqërojnë gjatë rrugëtimit tonë të përmuajshëm.
Çdo botim është një ngjarje e rëndësishme në jetën tonë kulturore. Revista objektiv synon të jetë një mik i
përhershëm i lexuesit dhe e hapur për sugjerimet. Revista do të mirëpresë me kënaqësi kontributin e lexuesit.
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INTERVISTA

Intervistoi: Ramadan Çipuri

Në shtëpinë time,
televizori është i futur në dollap
Në një intervistë si asnjëherë më parë, profesor Artan Fuga et për
përditshmërinë e tij, motoçikletën, marrëdhënien me televizorin dhe
shtypin, jetën në Paris dhe në Tiranë, librin “Rënia e qytetit” etj

“Kapitalizmi? -Ka nevojë
të demokratizohet, të
inuencohet nga interesi
qytetar”
“Në shtëpinë time,
televizori është i
futur në dollap”

“S’është e mundur që të
jetojmë me reklama për
të blerë shtëpi të reja,
ndërkohë që s’ka
reklama për profesionet
e muratorit,çatibërësit,
hidraulikut”

“Sendet e vjetra me të
cilat jam mësuar, nuk i
braktis pothuajse
asnjëherë, vetëm kur
bëhen të papërdorshme”
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Si e pi kafen Prof. Artan Fuga?
Ekspres. E dua kafen
italiane, shpesh ndryshoj drejtimin e udhëtimit vetëm për të pirë
një kafe në Itali. Mbi të gjitha, të
«shkurtër», sikurse e themi ne,
«ristretto», pa asnjë kokër sheqeri
brenda, e lënë të ftohet pothuajse
fare, me lxhan domosdoshmërisht të bukur,. përndryshe nuk
e pi fare,zakonisht lxhan të
trashë. Kur më merr uria gjatë
ditës, pi kafe, kur dikush më
mërzit shumë me ndonjë shpirtvogëlsi, pi kafe, kur ndjej se një
punë ka mbaruar me sukses; një
kafe, kur dua një mik të mirë; një
kafe ; kur jam në udhëtim, një kafe
për orientim, kur ndjej këputje
nga ndonjë lodhje intelektuale
një kafe. Kur dua të mendoj një
gjë nga e para, ose që trondit
dijen time të deriatëhershme,
duhet një kafe për të gëlltitur të
kaluarën. .
,
Kurrë nuk pi kafe për interes,
kurrë një kafe me dikë që nuk e
honeps. Do të dish nëse je më
mik me mua apo të kam hequr
nga lista e vëmendjes sime : Më
fto për një kafe ! Nuk do të thosha
se « kam punë » sikurse na
ndodh mes miqve shpesh në të
dyja drejtimet. Aty tradhëtohem
dhe them : « Nuk ka kuptim një
kafe bashkë. ¨Për çfarë?
E keni pirë ndonjëherë
duhanin?
Fatkeqësisht po, atëherë kur
nuk e dija se mund të më dëmtonte. Si të gjithë ata që e kanë
nisur. Si provë e një gjëje të ndalur
në adoleshencë. Pastaj me shokë
e miq nëpër dreka e darka thjesht
për qejf, kur i thonë, pastaj për të
shoqëruar duha-npirësit e vërtetë
që na ofronin cigare në pushime

auditoresh, pastaj nëpër faza
vështirësish psikologjike, e më në
fund thjesht për të rimarrë veten
nga lodhja duke shtrënguar venat
me nikotinë. Pastaj si tik nervor.
Unë shpesh kam pirë duhan si tik
nervor, për ta pasur cigaren
nëpër duar. Pra duhanin e kam
pirë me gishta. Por, ka kohë që
nuk e ve në gojë. Ka mbaruar !
Sa kohë i kushton Prof. Fuga
leximit të gazetës? Po
televizionit?
Gazetave shqiptare : Dhjetë
minuta në formë . elektronike. Të
shtunave mbledh te kioska e
«Myslim Shyrit» të gjitha gazetat
që shet shitësi, biles i hedh lekun
dhe ai e mbush vet shumën që
sipas tij i korrespondon. Nuk do
shumë t'i lexosh sepse ka
superpozim të informacionit. Por,
më hanë kohë gjatë javës gazetat
italiane, angleze, franceze,
amerikane, etj., që i ndjek me etje
e me përzgjedhje. Pasatj revistat
dhe mediat tematike në politikë,
shkencë, etj. Televizioni? Në
shtëpinë time televizori është i
futur në dollap. Ai hapet kur duhet
dhe nuk qëndron i hapur si
zhurmë sfondi gjatë gjithë ditës.
Kur bëj biçikletë apartamenti çdo
ditë e bashkoj me parje televizioni. Pra, një orë në ditë, veç
lmave, ndjek emisionet për të
pare me sy kritik anët e paarrira.
Biçikletë tnesi dhe televizor më
shkon si menu, si media e
konverguar, ta zemë si bashkohet
një pjatë me fasule me një pjatë
me pilaf.
Profesor, shpesh në komunikimin me studentët tuaj, me
pesimizëm thoni se kinemaja ,
teatri , opera etj., janë në

krizë kur është hera e fundit
që keni qenë në kinema a në
opera?
Unë nuk jam pesimist, ose
jam por nuk e di. Të gjithë
p e s i m i s tëve ve t j a i u d u ke t
realistë. Kinemaja ra në krizë nga
televizioni, jo lmi por sallat dhe
pas sallave ra lmi. Shihni lmin
shqiptar ! Eshtë në krizë apo në
lulëzim? Filma në televizion shoh
plot kur kam kohë, zakonisht në
darkë vonë se më tërheq bashkëshortja në këtë ves. Ajo i njeh
lmat që shfaqen sapo del
sekuenca e parë nga klikimi mbi
telekomandë. Unë i them : Ti
konsumon më shumë lma sesa
prodhohen! Filmi i fundit që kam
pare në televizion janë seritë e
mbretit Artur. Kam vajtur për here
të fundit para nja dy vitesh në
kinemanë e Sheratonit, ku u
tmerrova se gjithë salla mbllaçiste patatina, a nuk e di si
quhen. Në Opera, për të parë
baletin e fundit të Angjelin
Prelocajt aty nga tetori 2012.
Motori juaj Vespa që përdorni
për të shkuar në Fakultet është
bërë shpesh herë shkak
diskutimesh. Pavarësisht nëse
ka mendime diametralisht të
kundërta, të gjithë janë të
bindur se ju nuk e bëni këtë nga
pamundësia nanciare për t'i
mundësuar vetes nje autoveturë të rehatshme që do t'ju
kursente të ftohtin apo shiun
gjatë dimrit. Ç'do të thonit në
këtë pikë?
Motoçikleta ime Vespa
është e prodhimit 1983, pra ka
tridhjet vjet në përdorim. Ajo më
ka mbëshetur kur nuk ka pasur
autovetura private ose personale
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në vend. E sepse dolën veturat,kjo nuk është një arsye e
mjaftueshme që unë ta braktis
miken time të vjetër. Sendet e
vjetra me të cilat jam mësuar, nuk
i braktis pothuajse asnjëherë,
vetëm kur bëhen të papërdorshme, kështu më ndodh me
stiliografët, me blloqet e shënimeve, me telefonat, kompjuterin, çantat, xhaketat, këpucët etj.
Kanë një histori, shënojnë një
rrugëtim , kjo është arsyeja. E
pastaj, kur më pyesin, ose diskutojnë për motoçikletën time,
sikurse bëni edhe ju shumë
miqësisht, kjo më bën që ta mbaj
edhe më shumë.

kriza e sotme nanciare nuk
është krizë që vjen nga zona
rurale, është kriza e bankave në
radhë të pare dhe bankat dhe
qyteti në këto tri dekadat e fundit
janë njësuar me njeri-tjetrin.
Përse qyteti prodhon probleme
shoqërore dhe ekonomike?
Sepse instrumentat e punës ikin
që andej, e boshatisin atë, kurse
popullsitë në Glob mblidhen ende
drejt qyteteve. Por, si do të jetojë
njeriu pa punuar? Pra, sipas meje
është në një proces degradimi
modeli i sotëm social, ekonomik
dhe politik i qyteteve të mëdha që
shprehet edhe në rënien e rritjes
industriale.

A ndryshon dita juaj në Tiranë
dhe në Paris?

Libri juaj Rënia e Qytetit ju
zgjodhi autorin më të mirë në
panairin e librit 2012. Ç'do të
thotë kjo për ju?

Krejtësisht. Në planin social,
në Tiranë jam i detyruar t'u shërbej një komuniteti dhe njerëzve,
duke mos parë thjesht projektet e
mia që kam për zemër. Në Paris
shoh vetëm realizimin e projekteve të mia intelektuale dhe kjo
më bën më individualist dhe të
mbyllur, më jep më shumë kohë
dhe qetësi të mendoj për projektet
e mia. Gjithashtu, në Tiranë je i
ngarkuar me njëqind gjëra dhe
komunikimi është shumë i ndërlikuar, përzihen shtresat ,njerëzit,
interesat, kurse në Paris gjërat
janë shumë më të thjeshta, jo
vetëm për mua por për të gjithë
njerëzit, besoj, nuk bëhesh dot
më i pasur as më i varfër brenda
një minute, kjo jep më shumë
qetësi dhe siguri.
Si duhet ta kuptojmë rënien e
qytetit sipas jush?
Në përmbledhje them se
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Që juria e vlerësoi dhe unë e
falenderoj thellësisht për këtë.
Është një propozim që i bëhet
lexuesit për të mos e anashkaluar
kêtë libër. Ne jetojmë në kohën e
mungesës së vëmendjes të publikut ndaj produktit kulturor. Jemi
ekonomi e vëmendjes. Nëse
çmimi e tërheq këtë vëmendje
pak më shumë drejt librit tim, kjo
nuk është e neglizueshme. Por,
do të shohim se çfarë çmimi do
të japë publiku.
Kemi lexuar që jeni partizan i
trenit nëpër udhëtimet tuaja në
Europë. Kur është hera e fundit
q ë ke n i h i p u r n ë t re n n ë
Shqipëri?
Ndofta, në fund të viteve
tetëdhjetë. Po, unë jam i bindur se
një ditë treni do të rivlerësohet.

Profesor, ju shpesh ankoheni
se të rinjtë e sotëm janë super
të ndikuar nga letërsia pesimiste e viteve '30. A kanë në
dorë profesorët e letërsisë të na
ngrenë moralin lart? Për ju,
'moral' a do të thotë edhe 'Zot'?
Pasi ra realizmi socialist që
propagandonte dhe estetizonte
një optimizëm fals, vëmendja e
teksteve të letërsisë në mënyrë
thuajse klishe shkoi te letërisa e
viteve '30. Por, dihet që përpos
vlerave që përmban, nisur nga
kushtet, atje ka edhe një pesimizëm social, një krizë ekzistenciale. Nëse mbetesh atje,
atëherë te nxënësit rrezikon të
krijosh idenë e gabuar se letërsia
dhe estetika janë një dorëheqje
nga jeta.Pra,mësueset e letërsisë
nuk kanë veçse të kërkojnë një
program që paraqet të gjitha
korrentet letrare të kohëve. Unë
jam i shqetësuar jo më kot sepse
sapo i thua një të riu a të reje, më
bëni një ese të lirë, në shumë
raste nis e lexoj vetëqarje si forma
estetizimi të unit ekzistencial.
Ju keni dalë shpeshherë në
publik duke dhënë argumente
në favor të futjes në kurrikulat
mësimore edhe të një lënde që
të shpjegojë kulturën dhe
historinë e feve. Ka pasur
shumë prej atyre që ju kanë
keqkuptuar duke ju detyruar që
herë pas here të shpjegoni
pozicionin tuaj edhe në faqen e
Fa c e b o o k . N ë f a k t , p s e
nevojitet një lëndë e tillë dhe
cila është mosha kur mund t'i
ofrohet nxënësve një gjë e tillë?
G j i m n a z i ë s h të ta m a m .
Bëjnë sikur nuk kuptojnë : itet për

një lëndë për të paraqitur në një
kendvështr im laik fenë dhe
kulturën fetare, kurse kundërshtarët e trajtojnë si futje e predikimit
fetar. Është njësoj si të ngatërrosh
politologjinë me politikën. Duhet
sepse feja ka qenë në themel të
kulturave dhe civilizimeve dhe pa
historinë e tyre nuk kuptohet dot
asgjë nga bota e kaluar dhe e
sotme.
Zakonisht lozofët janë të
dashuruar pas letrës. Ju si u
dashuruat pas facebookut?
Dikur Platoni, para tij Sokrati,
ishin dashur uar pas fjalës,
komunikimit gojor, më pas,
lozofët u lidhën me alfabetin e
shkruar dhe me letrën. Tani
lozo a nuk mund ta injorojë
komunikimin dixhital, ndërkohë
kur komunikimi njerëzor i shkruar
apo i folur kalon shumë herë
andej. Facebook nuk është veçse
një shembull, një përpjekje për një
medie qytetare, sociale, si edhe
një testim për këtë formë komu0nikimi, duke ditur se ky është
profesioni im, lozof I komunikimit.
Si e shikoni sot krizën që ka
kapluar rajonin tonë, tërthorazi
edhe Shqipërinë? Kemi lexuar
kur mbroni produktin vendas. A
duhet të kthehemi prapë te
forcat tona ?
Jo, por nuk është e mundur
që të jetojmë me reklama televizive për të blerë shtëpi të reja e
banesa të reja, nderkohë që nuk
ka reklama për profesionet e
muratorit, çatibërësit, hidraulikut.
Veç ekonomisë virtuale na duhet
të shfrytëzojmë burimet tona
materiale. Përndryshe, si do të

jetojmë ? Duke parë televizor,
luajtur kumar, bërë biseda në
Internet ?
A mendoni se kapitalizmi e ka
mbyllur kapitullin e tij?
For ma e kapitalizmit, e
bazuar vetëm te shërbimet virtuale, tregu gjoja krejt i parregulluar
se rregullon veten, dhe si model
që në cdo rast nuk njeh kriza,
duket se nuk po kalon ditë të mira.
Por, unë nuk njoh sot formë që
mund të jetë më e lartë. Kapitalizmi ka nevojë të demokratizohet, të in uencohet nga
interesi qytetar, të ekuilibrohet nga
sektori publik bashkëkohor dhe të
rregullohet me norma të forta.
A mund të jetojë njeriu duke
prodhuar vetëm mendim?
Po, me kusht që të tjerët në
treg ta shkëmbejnë punën e tij me
të mira materale.
Kemi një turravrap dixhital që
ka mbërthyer profesionin tonë
të gazetarisë. Po etika ku
pozicionohet në gjithë këtë
komunikim?
Etika e gazetarisë dixhitale
është një fushë ende e paeksploruar te ne dhe po qe se nuk
përpunohet dhe nuk zbatohet do
të kemi problem të mëdha.
Problem i mediave dixhitale është
pikërisht se nis e bie dallimi mes
infor macionit dhe reklamës.
Shumica e informacioneve televizive, por edhe e printit ka prirje të
shndërrohet në reklamë, bile
false.

Boll më
me shkollimin
gjeneralist
Nuk e shoh me sy të mirë që
masa dërmuese e rinisë
shqiptare të shkojë drejt arsimit
universitar gjeneralist. Unë nuk
pranoj që universitetet të thonë
ne japim diploma, kurse vendet
e punës t'i gjejnë vetë studentët,
ndërkohë që ato diploma
shpesh nuk vlejnë në treg.
Unë nuk jam që proﬁlet e
studimeve të klonohen duke
krijuar superprodhim proﬁlesh të
caktuara ë treg. Unë jam kundër
papunësisë intelektuale. Unë
jam kundër diplomave të
përgjithshme universitare të
palidhura me profesione të
caktuara. Pastaj se kush e eviton
këtë situatë. Publiku a privati, kjo
për mua nuk është çështje
modeli, është çështje
.
menaxhimi.
Unë di universitete private
që janë bosh, sikurse di departamente të publikut që shkëlqejnë, sikurse njoh degë të
publikut që gjynah që ekzistojnë
në atë formë, sikurse drejtime të
arsimit privat që kanë ecur mirë.

Profesor, ju keni trajtuar jo
rrallëherë problematikat me të
cilat përballet media. Vërtet
mendoni se media mbaroi?
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Jo. Por, industria e medias
po kalon fazën e vet më të
rrezikshme në histori, si rezultat i
masivizimit të informacionit dhe
internetit. Tregu i informacionit
është bërë i tillë që ai nuk e
nancon dot medien. Mbetet për të
pyetur : Cili është modeli ekonomik
i kësaj medieje? Këtë pyetje s'e
shtroj unë, por studiuesit më të
njohur sot në botë. Pra, nuk ka rënë
media, por modeli i saj i sotëm
ekonomik. Nëse nuk shkojmë drejt
asaj që quhet mediamorfozis, mos
u çudisni që industria jonë
kombëtare e infor-macionit të bjerë
në kolaps.
Sa është i mediatizuar si qenie
Artan Fuga, jo vetëm nga media,
por edhe nga sytë e tij?
Nuk e di. Por, falë miqve në
media unë kam pasur gjithmonë
lehtësira për t u shprehur lirisht dhe
kur kam dashur. Për këtë iu jam
pafundësisht mirënjohës gazetarëve dhe drejtuesve të mediave.
Ndërkaq, unë rezervohem për të
dale në media. E para për të mos
abuzuar me miqësinë. E dyta, për
të mos mërzitur audiencën.
E treta, sepse media të konsumon
shpejt. E katërta, për të dalë vetëm
kur kam diçka për të thënë. Por, ajo
që unë bëj është të kombinoj
shkrimet e mia çdo të shtunë te
gazeta Standard, komunikimin
digjital nëpërmjet facebookut tim,
leksioneve nëpër auditore të gjëra
studentore dhe daljeve televizive të
herëpashershme.
Çdo gjë e kam të menduar
dhe nuk ia lë rastësisë. Shpesh
mua më vjen keq kur i përgjigjem
me Jo ndonjë ftese dashamiese
për të dalë në media, kur njëra nga
këto kërkesa nuk plotësohet.
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Ju thoni që komenti është më i
shitshëm sesa fakti. Përsa u
përket mediave online, a mos
vallë po rëndon më shumë
komenti i lexuesit, apo mos edhe
vetë gazetarët kanë lluar të
mos bëjnë më lajme, por
komente?
Nuk e them unë. Kjo quhet
gazetari e shtuar. Është në modë
sot. Faktet sot i gjen, puna është si
të gjesh komentet për to. Gazetarët
apo analistët qëllon që edhe të
mërzisin me komente të kota sepse
pikërisht sot, të bësh komente dhe
analiza të sakta është shumë e
vështirë. Kurse analistët që bëjnë
komente pa u përgatitur mbi to dhe
me klishe, nuk pranohen nga
publiku.
Të gjithë e dinë që ka
papunësi, por kush bën një analizë
dhe koment të mirë për papunësinë ? Këtu është puna. Por, kur
tirren pa fund llafe dhe kjo quhet
analizë, atëhere nis problemi.
Keni një formulë ju për medien
publike? Si duhet të jetë ajo?
E pavarur nga qeveria dhe si
hapësirë publike, ku shoqëria
publike të shprehet lirisht.
A mendoni se televizioni, radio
etj, i japin më shumë vlerë vetes
sesa gazetarëve? A mos edhe
kjo ka ndikuar në vlerën e
gazetarit?
Agjencia mediatike është
biznes, kurse gazetari sot është i
punësuar. Kush është më i rëndësishëm ? Sigurisht agjencia
sepse gazetarët e paguar keq janë
me shumicë.
Pierre Bourdie na et për fastthinking. A mendoni se jemi në

mes të sanduiçit të fast-thinking
në Shqipëri?
Po. Por, edhe kur asim gjatë,
kjo nuk na pengon për të qenë
brenda të menduarit sipërfaqësor.
Shpesh jemi edhe vetë dëshmitarë, që e nisni ditën e punës
që në 8 të mëngjesit, vazhdoni
gjatë gjithë ditës, madje vazhdoni edhe në orët e darkës me emaile a telefonata. Kjo tregon
dashamirësinë dhe seroizitetin
me të cilin ju i trajtoni studentët
dhe ata që ju rrethojnë. Si arrini
ta ruani atë freskinë e komunikimit, të toni dashurinë dhe
respektin e tyre, në një kohë kur
ju duhet edhe që të shkruani dhe
që në fakt po e bëni në të njëjtën
kohë?
Unë kam marrë besimin e
kolegëve dhe të studentëve të
drejtoj një departament të madh
dhe të rëndësishëm në Universitetin e Tiranës, atë të Gazetarisë
dhe të Komunikimit e pastaj, një
shkollë të gjerë doktorale, e pastaj
komunikimi me komunitetin e
gazetarëve e pastaj, kërkimi im
shkencor si akademik. Si mund të
bëhet ndryshe ?
Cili është libri që ju ka pëlqyer
më shumë, e që do të dëshironit
ta lexonit para se të shtriheshit
për të fjetur gjumë në darkë?
Aktualisht janë librat për
historinë e mesjetës europiane dhe
të a n a l i z ë s s ë m e d i ave n ë
periudhën e komunikimit dixhital.
Por, në kohë të ndryshme parapëlqimet më kanë ndryshuar në
varësi të interesimeve intelektuale.

Mos vrit veten edhe
neve gjithashtu
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K U LT U R Ë
Nga Erlis Çela

Fushata virtuale
është risi apo rënie
Kur Barack Obama u bë president i parë afro-amerikan i
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të gjithë kthyen sytë nga
strategjia e tij e fushatës
elektorale. Në këtë fushatë, ai
përdori mënyra të ndryshme.
Kandidati demokrat arriti të
shumë shojë kanalet e komunikimit me zgjedhësit, duke
krijuar mënyra interaktive me
qytetarët. Në këtë mënyrë,
qytetarët e ndienin veten të
përfshirë në debatin politik.
Sipas shumicës së analizave
postzgjedhore, një faktor i
rëndësishëm në suksesin e
Obamës ishte përdorimi në
mënyrë tepër e kase i rrjeteve
sociale në internet si edhe
media e gjeneratës së re.
Ky sukses dhe jehona
që solli kjo mënyrë e re e
komunikimit politik u përhap
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shpejt në të gjithë botën dhe
përdorimi i medias sociale nga
politikanë të ndryshëm është
bërë tashmë një dukuri e zakonshme. Në këto kushte, nuk
kishte sesi të mbetej pas edhe
politika shqiptare. Kryetari
aktual i Bashkisë së Tiranës,
Lulzim Basha, është shembulli i
parë në Shqipëri në përdorimin
mjaft intensiv të përdorimit të
medias sociale. Në fushatën e
vitit 2011 të zgjedhjeve lokale, ai
u mundua të sjellë modelin e
komunikimit politik nëpërmjet
mediave të reja, ashtu siç
ndodhi pak vite më parë në
SHBA.
Një ekip i madh ekspertësh dhe vullnetarësh u
angazhuan për të ngritur dhe
menaxhuar pro lin e kandidatit
demokrat për kryetar bashkie në
atë fushatë. Duke u nisur nga një

analizë e thjeshtë duket se kjo
strategji funksionoi edhe në
Shqipëri.
Aktualisht, sipas statistikave të socialbackers .com në
Shqipëri janë rreth 1.2 milionë
përdorues të Facebook, ndërkohë që Twitter nuk është ende
kaq i popullarizuar. Ndërkohë
që, sipas të njëjtit burim, 71 për
qind e këtyre përdoruesve i
përkasin moshës nga 18 vjeç
deri në 35 vjeç. Kjo moshë është
edhe brezi më aktiv i shoqërisë.
Tashmë jemi në prag të fushatës
zgjedhore për zgjedhjet e 23
qershorit dhe duket se furia e
përdorimit të medias sociale sa
vjen dhe po rritet.
Ajo ka përfshirë të gjithë
liderët kryesorë politikë në vend.
Gara e shifrave të mbështetësve në pro let e tyre, çdo
ditë e më shumë po propag-

andohet nga kampet respektive si
një votë e sigurt. Lideri opozitar,
zoti Edi Rama, ka bërë protagonizm të vazhdueshëm në rrjetin
social Twitter . Duke kërkuar një
mandat të tretë në këto zgjedhje,
kryeministri i vendit i është kundërpërgjigjur me hapjen e pro lit të
tij në facebook. Shifrës prej afro
53 mijë ndjekësve të Edi Ramës
n ë Tw i t t e r , k r y e m i n i s t r i i
kundërpërgjigjet me afro 450 mijë
mbështetësve të tij në Facebook .
Politikanët shqiptarë i
kanë shfrytëzuar mediat sociale si
mundësi strategjike të fushatës
së tyre, të joshur nga numri i lartë i
shqiptarëve përdorues i këtyre
platformave. Ky fenomen i epokës dixhitale re ekton pragmatizëm të qartë. Informacioni i
përcjellë dhe fakti se si komunikimi virtual po i zë vendin ballafaqimit direkt me qytetarët, është
padyshim shqetësues.
Përparësia e medias së
gjene-ratës së re përballë medias
sociale është interaktiviteti dhe
liria e secilit përdorues për të
prodhuar dhe transmetuar informacion, pa ndeshur në asnjë
ltër. Por, duket se edhe në këtë
rast adaptimi nga politika shqiptare i këtij lloj komunikimi politik
është shoqëruar me deformime

dhe mangësi të theksuara. Për të
gjithë ata që janë ndjekës normal
të aktualitetit dhe përdorues të
këtyre rrjeteve sociale nuk ka
qenë e vështirë të vihet re një
mungesë interaktiviteti në pro let
e politikanëve shqiptarë.
Mesazhet e përcjellura nga këto
rrjete sociale përballë komenteve
ndaj tyre nuk janë në kundërshtim
me njëra-tjetërën apo të ketë
komente kritikuese.
Në shumicën dërrmuese
të rasteve, për të mos thënë në të
gjitha rastet, ato janë kon rmuese
apo mbështetëse. Ekipet që
menaxhojnë pro let e liderëve
politikë( por edhe vetë ata nëse e
marrim të mirëqenë faktin se ata
janë vetë menaxhuesit e këtyre
pro leve) kujdesen që të zhdukin,
në kohën e duhur çdo lloj opinioni
negativ apo opozitar në mesazhin.
Në këtë mënyrë, ato nuk
po i sjellin asnjë dobi elektoratit.
Tashmë, ato janë kthyer në
forume rinore virtuale , të cilat
brohorasin virtualisht pas deklaratave të liderëve të tyre, duke
prodhuar kështu një realitet virtual
apo të pavërtetë.
Megjithatë,deri në këtë
pikë duket se nuk kemi ndonjë
pasojë negative, e lidhet direkt me
qytetarët. E keqja vjen pas kësaj,

pasi ky realitet i rremë, nëpërmjet
mediumeve tradicionale të
politizuara dhe të pozicionuara
qartazi pranë të dyja poleve
kryesore të politikës, përcillet te
publiku si një e vërtetë e pamohueshme.
Janë të shpeshta kronikat
televizive që nisin me mesazhet e
përcjella në Facebook apo
Twitter nga kryeministri apo
lideri i opozitës. Madje edhe
nisma të rëndësishme ligjore dhe
iniciativa ekonomike serviren nga
politika dhe media si një domosdoshmëri që buron nga opinioni i
mbështetësve virtualë të secilit
politikan.
Kjo përballje e re mund ta
zhvendos debatin politik në këtë
fushatë në probleme dhe s da
kryesore me të cilat përballet
vendi.
Nëse nuk i jepet fund
metodës së vjetër për të eliminuar
mendimin ndryshe, tanimë edhe
në mediat sociale, duke mos
censuruar asnjë opinion dhe
nëse lihet pasdore ballafaqimi
direkt me elektoratin shqiptar në
çdo cep të vendit, atëherë, në
vend të një progresi në organizimin e fushatave elektorale, do të
përballemi me një hap prapa, që
do t i zhgënjejë të parët vetë
politikanët.
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AKTUALITET
Nga Emirjon Senja

Viti 101
Shteti shqiptar sapo mbushi 100 vjeç.
Krahasuar me vendet përreth, kjo është një moshë
relativisht e madhe, e cila në rastin tonë jo
domosdoshmërisht pasqyron pjekuri. I mbijetuar në
gjendjen aktuale të ku jve, pas bisturisë së mprehtë
të kancelarive evropiane, vendi do të përpiqej që të
ndërtohej edhe me gati dy të tretën e hapësirës
etnike të mbetur jashtë ku jve.
Por nëse pa mbushur ende një vit,
Shqipëria duhej të përballej me s dën për
ekzistencë, sot një qind vjet më pas, shteti
njëshekullor ka përballë s da të reja, të cilat në
kontekstet e sotme, lidhen sërish me çështje
themelore, si stabilizimi i qeverisjes, reformat në
drejtim të integrimit në strukturat e BE-së, nxitja e
një zhvillimi të qëndrueshëm etj. Paralelisht me
këto, shkon edhe zgjidhja e çështjes kombëtare, në
një kontekst të ri, ku Kosova është tashmë e
pavarur, kur notat e nacionalizmit janë në rritje,
ndërsa Europa ku ne duam të integrohemi është në
krizë e rajoni duket se po përballet me ndryshime të
rendësishme.
Ekonomia
E konceptuar si një ekonomi tregu vetëm dy
dekada më parë, ekonomia shqiptare është ende në
kërkim të identitetit të saj, ndërsa fushat, mbi të cilat
do të mbështetet një rritje e vazhdueshme dhe e
qëndrueshme ekonomike shpallen herë pas here
prioritare , për t'u zëvendësuar brenda
një mandati qeverisës
apo më pak,
me fusha të
tjera. Tashmë,
problemi kryesor tashmë
është se ven-
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di ka humbur ritmet e rritjes së lartë ekonomike,
ndikuar nga një varg faktorësh të jashtëm dhe të
brendshëm. Në këtë mënyrë, një rritje e ngadaltë
dhe minimale nuk po mundet t'i përgjigjet rritjes së
forcës së punës, duke bërë që të rinjtë që sapo dalin
nga auditorët e universiteteve të mos mund të gjejnë
hapësira në treg. Jo më kot, nga të dhënat e
censusit mësohet se popullsia e moshës 30-35 vjeç
është më e angazhuar në punë krahasuar me atë të
25-30-vjeçarëve.
Në këtë drejtim qeveria ka krijuar një varg
lehtësish skale; por, megjithatë investimet e huaja
për dy vite me radhë kanë lluar të tkurren, duke
mos mbajtur ritmet e viteve 2008-2010.
Problemi me pronën është ndër më të
përmendurit në raportet e institucioneve nanciare
ndërkombëtare në lidhje me lehtësitë që ofron për
sa i përket bërjes së biznesit. Parregullsitë në
dhënien e certi katave të pronësisë, mbivendosjet,
kon iktet e vazhdueshme në lidhje me tokën eth.,
bëjnë që kostos së investimit të kompanive vendase
dhe të huaja t'i shtohet edhe ajo e zgjidhjes së
problemeve ligjore në këtë drejtim, apo edhe për të
blerë sigurinë nga banorët e zonës ku vendoset
biznesi, siç është shembulli i një investimi të huaj
shumë pak kilometra larg Tiranës. Kësaj i shtohet
edhe copëzimi që u është bërë tokave, ku në pjesën
më të madhe të rasteve është vështirë që të gjesh
hapësira të mëdha për të investuar për shkak të
parcelizimit të bërë nëpërmjet ligjit 7501 në llim të
viteve '90.
Në lidhje me këto, qeveria ka ndërmarrë një
varg lehtësish ligjore. Megjithatë të dhënat e
raportuara nga Banka e Shqipërisë lidhur me
investimet tregojnë se nisma të tilla nuk kanë ngjitur
shumë, aq më tepër, kur vendet e BE-së po
përjetojnë krizë, ndërsa kompanitë janë më shumë

të prirura të ruajnë tregun që kanë se sa të zgjerohen
edhe më tej.
Çështja kombëtare
Kryefjala e festimeve të 100-vjetorit të
Pavarësisë ishte pikërisht çështja kombëtare,
bashkimi i shqiptarëve brenda apo jashtë Bashkimit
Evropian, dhënia e pasaportës së Republikës së
Shqipërisë të gjithë shqiptarëve jashtë territorit të
shtetit amë etj. Një zgjim i tillë i nacionalizmit vjen
pikërisht në këtë periudhë, kur shtete të tjera përreth
kanë probleme me njëri-tjetrin, por edhe me
strukturat e BE-së, pikërisht për shkak të qasjeve të
ngjashme, duket se çështja shqiptare po i shtohet
pazëllit të nacionalizmit ballkanik.
Menjëherë pas shpalljes së përbashkët të
Pavarësisë shqiptarët u ndanë. Ndërsa tani një
shekull më pas, u përket drejtuesve, jo të seve dhe
të krahinave, por të shteteve që të marrin në
konsideratë këtë qasje të shqiptarëve, për të
mundësuar të jetuarit nën një çati të përbashkët, atë
të cilën na e mohuan për 100 vjet me radhë.
Pas pavarësimit të Kosovës, ndërtimit të
rrugës Durrës-Kukës-Morinë e më tej, rritjes së

shkëmbimeve kulturore e tregtare, si edhe shtimit të
levizjes së njerëzve në të dyja anët e ku rit, por edhe
ambiciet e përbashkëta për anëtarësimin në
Bashkimin Evropian, duket se e bëjnë të pashmangshme një bashkim të shqiptarëve jashtë apo
brenda këtij organizmi. Tirana është ajo që mban
barrën e orientimit të çështjes kombëtare në rolin e
shtetit amë. Këndej shohin Prishtina, Shkupi, Tetova,
Ulqini, Çamëria, Presheva, etj.
Integrimi
Nuk e morëm për të tretën herë statusin e
shtetit kandidat në Bashkimin Evropian. Edhe pse
një hap simbolik, i cili mbart shumë pak vlerë në rast
të mosnisjes së negociatave me Komisionin
Evropian, Shqipëria është i vetmi shtet që refuzohet
tri herë me radhë. Në përgjigje të ngjashme
negative, gishti është drejtuar vazhdimisht te kampi
politik përballë; por, duket se pas heqjes së regjimit
të vizave, politikës shqiptare i është zbehur
entuziazmi i integrimit dhe janë duke u ngrënë me
njeri-tjetrin brenda këtyre 28 748 kilometrave
katrorë.

Erjet Muçollari
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KOSOVA
Nga Alban Tartari

Pafajësia e UÇK-s

Ramush Haradinaj u kthye fuqishëm. Muaj më parë
në një tjetër shkrim theksoja se ashtu si Ante
Gotovina, e shumë komandatë të tjerë boshnjakë e
kosovarë që luftuan kundër çetnikëve të Millosheviçit, Haradinaj do të dilte nga dera kryesore e
Gjykatës së Hagës ashtu siç ishte, i pafajshëm. Ai
doli. Por sapo doli, pritja e rezervuar nga kryeministri
Thaçi në aeroportin e Prishtinës dhe gjitha rrëmuja
mediatike më pas për postin e kryeministrit, sfumoi
atë që ishte më e rëndësishmja në këtë proces.
Kur asim për Ramush Haradinajn nuk
asim thjesht për një emër. Ku diskutohet fajësia e tij
si komandant, nuk diskutohet vetëm fajësia e tij.
Gjithë ky proces, me presion e përpjekje kolosale të
Serbisë nuk u bë për të diskredituar dhe mbyllur pas
hekurave Haradinajn. Çështja e tyre nuk ishte ky
emër. Të gjithë e dinë që thembra e Akilit ishte
UÇK-ja. Duke qëlluar aty, Serbia synonte të
delegjitimonte luftën çlirimtare të UÇK-së, që më
pas solli vëmendjen ndërkombëtare dhe ndërhyrjen
e NATO-s në Kosovë.
Ramush Haradinaj u kthye sërish si i
pafajshëm. Ashtu siç është në të vërtetë. Sepse
ashtu është lufta e UÇK-së. Një luftë e bazuar në
mbrojtje e jo në sulm, e bazuar në të drejtën e jo në
agresionin. Kjo duhej të itej e të diskutohej nga
media mbarë shqiptare. Është shumë pak e
rëndësishme se kush është dhe kush do të jetë
kryeministër i Kosovës. Kështu qoftë dhe do jetë, ka
për detyrë të punojë më shumë e më fort që Kosova
të njihet edhe më shumë ndërkombëtarisht.
Trajtimi i kësaj çështjeje madhore në këtë
mënyrë tregon dritëshkurtësinë politike të shqiptarëve. Ndërkohë që jo më larg se një vit më parë,
sipas Serbisë dhe Dick Marty-t, ky njëri (Haradinaj)
sëbashku me armatën që drejtonte madje edhe në
bashkëpunim me një shtet tjetër (Shqipërinë) u
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akuzuan se tra konin organe njerëzish. U akuzuan
të gjithë se masakronin serbë. Sa shpejt u harruan
nga ana jonë këto! Çështja është se Serbia nuk i ka
harruar, madje i përdor për të treguar se vërtet ju
qaheni nga Millosheviçi, por këta të tjerët janë njëlloj
si ai !
Kurrkush nuk u thellua në pafajësinë e
UÇK-së pasi historia ka shumë pak peshë sot kur
më e rëndësishme është të zgjidhen çështjet
aktuale politike të momentit. E mbani mend debatin
UÇK-Rugova dikur? Kush do t'ja dijë për të tani?
Askush. Madje Hashim Thaçi dhe gjithë të tjerët e
respektojnë gurën e Presidentit Rugova. Ashtu siç
ai në të gjallë (pas luftës) gjeti mënyrën të pranonte,
komunikonte dhe punonte me politikanët që dolën
nga UÇK-ja. Por sot ne, nuk do kishim këtë tablo
nëse UÇK nuk do kishte luftuar. Dhe shteti i Kosovës
nuk mund të ketë legjitimitet me një luftë të përfolur
të UÇK-së, ashtu siç do ta etiketojë dhe trumpetojë
ndërkombtarisht Serbia.
Kështu që duhet të punojmë duke u bazuar
edhe në memorien tonë, në kujtesën kolektive
kombëtare, në kujtesën historiko-politike. Lirimi i
Haradinajt nga Gjykata e Hagës është temë më vete
për studime, emisione televizive dhe reportazhe
gazetareske. Është mundësi për të shkruar dhe
treguar ndërkombëtarisht se kush ishin ata djem që
braktisën kurbetin e rehatshëm në Zvicër, Gjermani
e Angli dhe shkuan maleve të Kosovës! Dhe këtë e
bënë në mënyrë të drejtë duhet marrë më pas edhe
mbështetjen ndërkombëtare.
Lirimi i Haradinajt nuk do të thotë se u kthye
në skenë edhe një politikan më tepër. Procesi i
dorëzimit të postit të kryeministrit, pas 100 ditësh në
detyrë, dhe të qenit i hapur për çdo gjë ndaj gjykimit
të dytë, madje shkruarja më këmbët e tij dhe jo i
lidhur si ordiner në Hagë tregoi shumë për atë që
UÇK bëri. Pra, Haradinaj e provoi ç'do të thotë të
jesh kryeministër. Dhe është normale që mund ta
provojë prapë, për aq kohë sa qytetarët e Kosovës e
votojnë dhe ai bën aleancat e duhura në Kuvend.
Por siç e thashë, kjo ka pak rëndësi.
Çfarëdo detyre shtetërore të marrë tash e
tutje Haradinaj, është më pak e rëndësishme sesa
pafajësia që toi, sepse nuk është thjesht e tij, por
pafajësi e UÇK-së.

ANALIZË
Gëzim Podgorica

Bashkimi kombëtar
është një realitet i
afërt apo i largët?
Në Shqipëri, festimet e
100-vjetorit të krijimit të shtetit
shqiptar krijuan entuziazëm të
madh. Ky fenomen arriti kulmin
me krijimin e një retorikë që u
etiketua si nacionaliste e që
lidhej me bashkimin kombëtar të
shqiptarëve. Kryeministri Sali
Berisha ishte shtetari i parë i lartë
që i tejkaloi dukshëm tekstet
diplomatike të përdorura deri pak
kohë më parë nga politikanët
shqiptarë. Ai artikuloi teza që
kishin si thelb rievokimin e së
drejtës për të njohur të kaluarën
historike. Përpara Berishës,
Aleanca kuqezi dhe lëvizja
Vetvendosje kanë pasur
aksionin e tyre politik për bashkimin e trojeve shqiptare, por të
pambështetura nga faktori ndërkombëtar, pa një strategji të qartë e
konkrete në rrugëtimin e tyre
nacionalist.
Nacionalizmi prej shekujsh vazhdon të mbetet një fusha
dhe ligjërimi ku nuk reshtin interpretimet, keqpërdorimet, spekulimet dhe ndeshjet. Megjithatë,
politika ka pasur gjithmon dorën e
saj të gjatë brenda tij. E hipnotizuar prej forcës emocionale të
tij, politika shpesh është tërhequr
prej tij si një ideologji me veprim të
shpejtë, brenda një alkimie
magjike të pathënë. Madje, në
momente të caktuara, nacio-
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nalizmi ka qenë udhëheqësi që e
ka çuar politikën shpesh në gremina. Por jo rrallë, me mençurinë
e saj, politika e ka menaxhuar dhe
e ka përdorur atë dhe aftësinë
tërheqëse të tij si forcë motivuese;
e ka përdorur si pedanë për të
kapur objektiva dhe qëllime të
momentit, si edhe e ka shfrytëzuar
edhe si armë për të gjunjëzuar
kundërshtarin politik.
Hapësira ballkanike mbetet e kon guruar brenda një
realiteti dihotomik interesant, pasi
bashkë me ëndrrën europiane,
kombet e këtij rajoni kanë edhe
ëndrrën nacionale. Megjithatë,
këtu nuk bëhet fjalë për të
zgjedhur njërën apo tjetrën, por
arritjen e një marrëveshje midis
tyre, që kombet e tjera kanë kohë
që e kanë arritur. Integrimi
europian ka treguar që historitë
problematike të rivendikimeve
territoriale (si AlzasLorena apo ajo
e Sudeteve) i përkasin së
kaluarës. Një fakt i tillë të bind të
besosh dhe se brenda tij mund të
sfumohen dhe historitë e trazuara
të Ballkanit. Për një gjë të tillë
politikanët e rajonit janë të bindur
dhe njëkohësisht janë dëshmuar
si re ektues të qartë të ideve dhe
tërheqjeve europianizuese. Ajo që
mbetet problematike vazhdon të
jetë çështja e perceptimit të
ndryshëm të prevalimit të njërës

apo tjetrës. Pra,
thënë ndryshe,
problemi shtrohet
se cila çështje është
parësore: bashkimi
europian, apo baPLAVË
shkimi nacional? Në këtë
perspek
POTGORICË
tivë, diferencat
në BallULQINË
kan janë
të dukshSHKODËR
me.

PEJ

Për grekët ,
shpresa për Bashkim
DURRËS
Europian ra për një
kohe shumë të
TRANA
shkurtër, bashkë
me ekonominë, e cila
për pak desh shkaktoi
edhe funeralin e vetë
euros. Jo çuditërisht
BERAT
nacionalizmi
.
antieuropian, sikurse
dhe e kundërta e tij,
VLORË
internacionalizmi antieuropian majtist u
demonstruan qartë si
ideologji politike me hyrjen në
parlamentin e ri të forcave
ekstreme nazinacionaliste dhe
majtiste.
Për politikanët serbë,
çështja e Veriut të Kosovës dhe
ajo e Preshevës ishin ngjarja më

kryesore. Ato kishin të bënin me
ëndrrën nacionaliste. Ligjërimet
liberale në raport me çështjen
nacionale këtu janë penalizuese.
Elektorati preferon gjuhën e ashpër nacionaliste në raport me
gjuhën proeuropianiste. Në këtë
pjesë të Kosovës, karriera politike
e individëve dhe fatet e partive
politike përcaktohen akoma nga
nervi nacionalist. Në një këndvështrim të distancuar,
duket qartë që programet elektrale të
NISH
forcave në garë
nuk konkurrojnë
MITROVICË
për përmirësim
ekonomike,
PRISHTINË
por më shumë
JË
për ide, që lidhen
me ato që konsiderohen çështje
jetike të prejarSHKUP
dhjes historike.
Identiteti magjedonas është i
TETOVË
mbërthyer brenda një trekënDIBËR
dëshi (shqiptaro-sllavo-grek)
historikomitik ;
ende të padeshiOHËR
frueshëm.
MANASTIR
Kjo triadë i ngjan
trekëndëshit të
Bermudeve :
avioni europian zhdKORÇË
uket sapo shfaqet në
hapësirë. Edhe në
Magjedoni çështja
nacionale mbetet
gjithmonë më probJANINË
lematikja.
Elementi arti cial etnik
këtu duket dominant dhe
kushtëzon shumë mënyra
sjelljeje dhe veprimi politik.
ARTA
Kjo shpjegon dhe pozitat e
forta të partive me theks

nacionalist. Në këtë situatë
përjashtohen partitë shqiptare.
Kët parti, të gjendura në pozita
gjithmonë mbrojtëse, i duhet të
merren më shumë me përballje
nacionaliste, sesa me shfrime të
tilla.
Kjo panorama aestetike
bëhet baza e gjenerimeve të
tensioneve politike dhe apolitike si
intra, ashtu dhe ekstra. Kështu, më
shumë se pasoja të drejtpërdrejta
të emocioneve nacionaliste, me
pak përjashtime, duket se janë
pasojë pikësëpari e keqmenaxhimeve ekonomike e politike
nga kastat partiake të momentit.
Në këtë hapësirë, tonin nacionalist
e kondicionon lufta politike për
pushtet midis partive me programe ekonomike me pak diferenca
dhe me zgjidhje miope. Ligjëratat
nacionaliste përthithin edhe më
shumë votues. Për shqiptarët
çështja nacionale ecën në të njëjtin
ritëm dhe forcë bashkë me
çështjen europiane. Asnjëra nuk
tejkalon tjetrën. Këtu nuk bëhet
fjalë për prevalencë, por për
bashkërendim, me qëllim që ne si
komb të bëhemi pjesë e natyrshme e Europës.
Përgjatë kësaj, edhe në
momentet e tij më shprehëse,
nacionalizmi shqiptar mbetet një
nacionalizëm natyral, konvergues
dhe pajtues me frymën europiane.
Ai është krejt i kundërt me pansllavizmat apo megalidhetë. Në
asnjë moment të tij ai nuk ka qenë i
deformuar apo ksenofob. Si i tillë,
ai nuk e errëson patriotizmin, por
është identar me të. Ndër shekuj
nacionalizmi shqiptar ka ruajtur
pamjen e atdhetarizmit dhe të
kombëtarizmit.
Natyralizmi i nacionalizmit
shqiptar ka bërë që brenda spektrit
politik shqiptar, përqa mi i tij të

realizohet brenda speci kës
themelore që kanë forcat politike
dhe njëkohësisht me frekuenca të
ndryshme kohore. Në pamje të
parë duket se detyrat europiane
ndaj politikës e kanë mekur disi
zërin nacionalist, ose thënë
ndryshe, zërin kombëtarist. Por, në
të vërtetë, ato thjesht kanë
ndryshuar mënyrën e shprehjes së
tij, në përputhje me natyrën e tij
dhe vokacionin e vet shqiptarëve.
Kryeministrit Berisha rievokoi një
realiteti historik që kishte brenda
emrat e ndjeshëm të Preshevës
dhe të Prevezës. Kjo situatë
shkaktoi atë reagim, zemërim apo
protestë. Ata iu kundërvunë
deklaratës me formulime akoma
edhe më shumë nacionaliste. Po
cilët ishin më shumë të interesuar
për të ampli kuar këtë lloj
nacionalizmi informal dhe përse?
Brenda linjës diplomatike, reagimi i
zyrtarëve grekë përmban nota
justi kuese, por pa qenë aspak të
justi kuar. Justi kimi lidhej me
gjendjen e krizës ekonomike e
sociale që përjeton Greqia; me
gjetjen e motivacioneve ekstra për
të rikuperuar sadopak nacionalitetin e dëmtuar ndëkobëtarisht,
si edhe për të arritur atë që klasa
politike e re diverse greke po e
kërkon me ngulm: një lloj pajtimi
unitar kombëtar me politikën,
rruga më e shpejtë e arritjes të së
cilit gjithmonë është krijimi i një
armiku të jashtëm. Për hir të
realitetit, kthesa zyrtare e pritshme
e Greqisë ndaj këtij qëndrimi erdhi
pas disa kohësh. Në vetvete ajo la
një eko të fortë brenda partive
nacionaliste dhe antishqiptare, të
cilat gjetën terrenin e duhur për të
tuar mbështetje dhe reputacion
duke u deklaruar me qëndrime
ksenofobe. Mendoj se është koha
dhe vendi për të hapur një debat
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serioz mbi rolin e kombëtarizmit
në arenën socio-politike shqiptare të shekullit XXI.
Përpara se të mësyjmë
në gjykime mbi retorikën kombëtariste, do të duhej të përku zonim qartë domethënien e
versionit të saj shqiptar. Së pari,
përku zimi që i jepet kombëtarizmit si folklorizëm determinist , jo i përputhshëm me çka
na kërkon bashkësia ndërkom b ë t a re
apo dhe deri i
rrezikshëm për fqinjët është fakt
dhe koncept i gabuar. Teoritë e
shtetformimit, e njeh si të pakontestueshëm parësinë e shtetit si
komb, forma më e suksesshme e
organizimit të shoqërisë. Edhe një
shqyrtim sado i cekët i historisë
politike moderne na jep një tablo
të pasur me popuj të cilët që nga
fundi i shekullit XVIII e këtej kanë
adoptuar këtë formë të organizimit të shoqërisë. Shembuj të
tillë janë Franca, Gjermania,
Britania etj. Me krijimin e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës,
konceptit të shtetit si komb
modern iu bashkëngjit si bashkudhëtar i nevojshëm sistemi
demokratik, i hapur dhe garantues i lirisë së qytetarit.
Së dyti, kombëtarizmi si
bazë e ndërtimit të shtetit modern
dhe garantimit të të drejtave të të
gjithë qytetarëve nuk është një
ideologji përjashtuese. Përkundrazi, ideja e një shteti modern,
demokratik e funksional përbën
garancinë më të mirë të mundshme për një sistem politik të
qëndrueshëm, zhvillim ekonomik dhe mbrojtjen e të drejtave
të të gjitha minoriteteve e shtresave shoqërore.
Së treti, kombëtarizmi
shqiptar nuk është risi e këtij llim
shekulli, por ka baza të thella në

18

historinë e shqiptarëve. Lidhjet e
gjakut, gjuhës, zakoneve dhe
traditave ndërmjet trevave shqiptare nuk pushuan së qeni në
momentin që ata u deklaruan
arbitrarisht pjesë e një shteti
tjetër. Nuk është për t u çuditur
kësisoj që vetëdija kombëtare që
pamë të shfaqej në të gjitha trevat
shqiptare dhe në diasporë në
përvjetorin e deklaratës së pavarësisë përbën një forcë të madhe
përparimtare në mjedisin politik
shqiptar.
Kombëtarizmi shqiptar si
ideologji nuk është në funksion të
rikrijimit të perandorive të së
kaluarës mesjetare: si e përftojnë
Serbët mbretërinë e Car Stefanit
apo grekët modernë Bizantin.
Shqiptarët kërkojnë kon mimin e
kombësisë së tyre me forma
demokratike në një shtet demokratik e garantues të paqes dhe
stabilitetit rajonal. Askush nuk
mund të provojë që një shtet
komb shqiptar, moder n e i
konsoliduar, i cili respekton lirinë
dhe të drejtat e qytetarëve të vet
shqiptarë e minoritarë, si dhe
parimet e fqinjësisë së mirë me të
gjitha vendet e rajonit, nuk përbën
garanci për stabilitet në Ballkan.
Tradicionalisht, shqiptarët kanë
pasur marrëdhënie të mira me
fqinjët. Këto marrëdhënie janë
rrezikuar vetëm nga pretendimet
territoriale kundër shqiptarëve,
dhe jo anasjelltas. Pra, teza e
s h q i p t a rë v e p a q e p r i s h ë s e
irredentistë është lehtësisht e
falsi kueshme nga faktet empirike.
Së fundi, kozmopolitët
barazojnë disa shprehje folklorike
të kombëtarizmit që shfaqen në
mjedisin publik me ideologjinë.
Kombëtarizmi modern shqiptar
karakterizohet nga dëshira

natyrore e të gjithë shqiptarëve
për të pasur shtetin e tyre të
përbashkët, demokratik e
respektues të të drejtave të njeriut, brenda kontureve të stabilitetit
rajonal.
Kombëtarizmi modern
mbështetet tek e drejta e një
populli për të krijuar një shtet
demokratik të konsoliduar e
legjitim, me një burokraci
funksionale. Në të respektohet
shteti i së drejtës, të drejtat e liritë
e të gjithë qytetarëve, qofshin
këta shqiptarë a minoritarë.
Kombëtarizmi modern i bazuar në
parimet demokratike të qeverisjes nuk është problemi, por
është një alternativë për një
zgjidhje afatgjatë.
Në këto kushte, e drejta
jonë për ta artikuluar nuk e
komprometon të drejtën për t i
paraprirë disa proceseve, por me
një kujdes që kërkon maturi,
bashkëbisedim dhe një koordinim
të menduar mirë me faktorin
ndërkombëtar. Ndryshe ndodh
me momenti vendimamarrës. Ai
vjen pas një procesi të gjatë dhe
një klime të favorshme, por edhe
një sërë kushtesh që kanë sjellë
procesin pashmangërisht drejt
zgjidhjesh.
A jemi tani në kohën dhe
çastin e duhur ? Nuk është kaq e
lehtë t i japësh përgjigje kësaj
pyetjeje, ose më saktë të
de nosh kur dhe si do të jetë
zgjidhja. Sepse gjithçka varet
nga konceptimi i drejtë dhe
aksioni i sotëm, vullneti politik
dhe gjykimi qytetar në territoret
shqiptare, ecuria e proceseve
demokratike qeverisëse, krahas
projeksionit politik perspektiv të
vetë BE-së, në perfeksionimin e
organizimit të saj si një etnitet me
pamje federale.

Sidoqoftë për sendërtimin
e aspiratës sonë, qoftë edhe si
frymëzim duhen përshpejtuar
detyrimisht disa hapa. Këto, pa u
re a l i z u a r n ë k o h ë , m u n d t ë
provokojnë vonesa ose prodhojnë
dëme me kosto të lartë. Veçanërisht me peshë themelore, pas
çlirimit të Kosovës dhe pavarësimit
të saj, është njohja e mëtejshme e
Kosovës si shtet i pavarur dhe anëtarësimi i saj në të gjitha organizatat
e vendeve sovrane.
I gjithë lobingu proshqiptar
duhet aktivizuar me ngarkesë të
plotë, ashtu siç duhet vënë në
lëvizje çdo ingranazh i diplomacisë
kombëtare shqiptare për të çuar
Kosovën në gjithë ato struktura si të
gjitha vendet e tjera sovrane.
Nëse integrimi politikoterritorial ose bashkimi juridikoadministrativ nuk varen shumë nga
mjedisi shqiptar, ka aspekte të tjera
të uni kimit dhe të ndërveprimit
kombëtar, që varen tërësisht prej
nesh. Nëse asim për termin
bashkim, atë duhet ta interpretojmë jo në kuptimin e ku jve,

pasi kjo siç e dimë dhe siç edhe
nënvizova kërkon shumë mirëkuptime të brendshme dhe të
jashtme, kushte dhe qasje shumë
përcaktuese, por duhet ta drejtojmë vëmendjen dhe investimin
në rritjen e hapsirave të veprimit
ekonomik e nanciar, të lëvizjes së
kapitaleve , të investimeve, shërbimeve etj.
Duhet që nëpërmjet Shqipërisë e Kosovës veçanërisht, por
edhe hapsirave shqiptare në
Maqedoni e Mal të Zi në mënyrë të
dedikuar, të shtohen mbështetjet
shtetërore, ose nxitjet e biznesit
privat në veprimtari të përbashkëta.
Në këtë optike, po aq i rëndësishëm
është bashkëpunimi legjislativ dhe
ekzekutiv, si psh. gjykatave e
prokurorive; i strukturave ndërmjetëse si dhomave të tregëtisë dhe
industrisë, i bizneseve të të njëjtit
pro l, realizimi i projekteve të
ndryshme infrastrukturore. Një rol
të veçantë duhet të ndërmarrë
kooperimi energjitik, deri në
uni kimin e tij nëpërmjet diversikimit.

I rëndësishëm mbetet
shkollimi sa më i përafërt, pse jo
dhe i njëjtë në sistemin publik. Më
tepër intensitet e përkrahje kërkohet për veprimtaritë letrare e
kulturore të përbashkëta. Edhe pse
nuk mungojnë arritjet, vëmendje
kërkon edhe media e shkruar ose
elektronike. Arritje të njohur ka
realizuar shoqëria civile, e cila ka
kapërcyer mjaft barriera të dikurshme.
Këto dhe një gamë tjetër e
bashkëpunimit është krejtësisht në
dorën tonë. Ajo mund të përbëjë
edhe thelbin e bashkëpunimit
mbarëshqiptar të sotëm dhe të
afërmes së afërt. Veçse një pamje e
tillë duhet zhvilluar e përpunuar në
të gjitha drejtimet. Madje, në këtë
k u p t i m , ç d o re z u l t a t p o z i t i v
ndërveprues i shërben jo vetëm
fuqizimit të zërit shqiptar në rajon e
në botë, por edhe zhvillimit të
gjithanshëm mbarëkombëtar. I
shërben procesit të mirë lltë të
bashkimit kombëtar, që nëpërmjet
integrimit evropian, mund të arrijë
edhe cilësi të reja vetintegruese.
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E KO N O M I
Nga Klaida Çekrezi

Persepektivë
kredidhënëse...
Fakt: Ritmet e rritjes së kredisë
p ë r p e r i u d h ë n j a n a rshtator 2012 janë tri herë
më të ulëta se periudha
perkatëse e nje viti më
parë. Ngadalësimi i rritjes
së depozitave krahasuar
për të njëjtën periudhë të
një viti më pare.
Në vijim të fakteve të
përmendura më lart, pyetjet që
lindin natyrshëm janë: Pse ka
ndodhur kështu? Cilët janë
shkaktarët? Çfarë ndikon? Pse
bankat janë më pak të pranishme? Ka më shumë risk?
Po e lloj me këtë të fundit
për të dhënë një shpjegim në
lidhje me çfarë ekonomia shqiptare po përballet, çfarë e kushtëzon, pse ende po thellohen
vështirësitë, që të hamendësojmë
pastaj për pritshmëritë. Risku i
kredisë, të paktën si koncept,
është risku që një kredimarrës
ose debitor të mos përmbushë
shlyerjen e detyrimeve që rrjedhin
nga skeduli i pagesave që vijon
me marrjen e një kredie.
Procesi i plotë i kredidhënies konsiston në bërjen e
analizës së plotë përsa i përket
aftësisë likujduese që ka një
subjekt, dhe ky i fundit kreditohet
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nëse kjo analizë rezulton pozitive.
Tashmë është fakt që kreditimi i
biznesit në vijimësi ka perjetuar
rënie, që në fakt, ka qënë e
pashmangshme dhe e pritshme.
Që një biznes të funksionojë
normalisht dhe mirë, ka nevojë
për një klimë të përshtatshme, të
sigurt, që sugjeron një vijimësi
pozitive.
Edhe biznesi ka një cikël
jetësor, sikundër çdo gjallesë
tjetër: lind, rritet, konsolidohet
dhe në një klimë jo të përshtatshme, qoftë kjo e induktuar
nga ekonomia në shkallë më
të gjerë apo keqmanaxhim,
mund edhe të vdesë. Potencialisht, shoqëritë që operojnë
prej shekujsh janë dëshmi e
kësaj; kjo fazë e fundit është e
shmangshme dhe çdo investitor këtë e ka qëllimin dhe
objektivin e padiskutueshëm. Ky
synim në fakt nuk është vetëm i
investitorëve, por i të gjithë
aktorëve të përfshirë (stakeholders): sipërmarrës, të punësuar, banka, tatim taksa, e i gjithë
mekanizmi që funksionon falë
ekzistencës së biznesit. E, një
element jetik për mbarëvajtjen
janë edhe faktorët e tjerë rajonalë
e globalë, për sa kohë jemi vend
me tregti të lirë e jemi të lidhur

pazgjidhshmërisht me atë që
ndodh përreth nesh.
Që në gjenezë, uni kimi i
monedhës europiane ka qenë në
fakt një hap që duhej të kishte
parashikuar veshtirësi të llojit që
po përjetojmë, pa uni kime të
mënyrës si fuksionojnë tregjet.
Vështirë të mendohet që një
monedhë e përbashkët të funksionojë për vende që kanë ekonomi të ndryshme, politika skale
e regjime taksash të ndryshme,
nivele e standarde jetese të

ndry
shme.
Gjithses
i ky është

n j ë re a litet që na
është imp o n u a r,
edhe pse
ne nuk jemi pjesë
e Euroz-

bërë e si e kemi bërë, çfarë ndikon
negativisht nga faktorë që ne do
duhet t'i kontrollonim. Pas 20
vitesh tranzicion, me keqardhje
duhet të pohojmë se informaliteti
është ende një plagë e gangrenosur që refuzon të shërohet ose
që refuzojmë ta shërojmë. Gjithmonë i bëhet thirrje sistemit bankar të ndihmojë duke rritur kreditimin, si të ishte ai një ndër
faktorët që ndikon negativisht në
mënyrë të vullnetshme.

“

Rënia e remitancave e
kthimi i emigrantëve të
papunë, ka përkeqësuar
parametrat ekonomikë .

“

onës; duke patur parasysh marrëdhëniet që kemi me vendet europiane pjesë e Eurozonës e ato
ballkanike, ndikimin e kemi të
pashmangshëm e të drejtpërdrejtë!
Gjunjëzimi i ekonomive
ballkanike, e veçanërisht i ekonomisës greke, me të cilën ne kemi
një marrëdhënie gati simbiotike
nga perspektiva jonë të paktën,
është faktori përcaktues për atë që
ne perjetojmë sot.
Rënia e remitancave e
kthimi i emigratëve të papunë, ka
përkeqësuar parametrat ekonomikë në një vend si ky yni ku mundësitë gjithmonë kanë qenë të
limituara! Ulja e konsumit gati
global e ka thelluar edhe më tej
vështirësinë që hasim. Dhe në
perspektivën e kredidhënies kjo
përbën drejtpërdrejt risk. Por, nuk
mund të ngushëllohemi vetëm me
zgjatjen e gishtit me gjetjen e
fajtorit vetëm te Greqia dhe faktori
euro.
Ne do duhet të shikojmë
nga vetja për të parë çfarë kemi

Përsa u përket këtyre të
fundit, duhet të theksojmë që i
duhen dhënë merita të plota
sistemit bankar që ka kontribuar
në vijimësi në mbështetjen që i ka
dhënë biznesit shqiptar, duke
pasur sidomos parasysh rrethanat
dhe klimën me të cilat bankat
ndeshen. Ende përballja me

bilance të hartuara pa shumë sens
ekonomik vazhdon, edhe ndër
klientë që renditen në 200-shen
më të mirë të shoqërive aktualisht
në tregun tonë. Padyshim që kjo
frymë e të bërit biznes nuk
ndihmon. Më duhet të pohoj që ka
përmirësime, por që fatkeqesisht
janë marxhinale dhe limitojnë
gjykimin. Pra në perspektivën e
sistemit bankar kjo përbën risk!
Dhe ky është tjetër lajm i keq, që
përkthehet në norma të larta
interesi, në ku zim të kreditimit e
në përkeqësim të parametrave në
total.
Aspekti tjetër shumër i
rëndesishëm që i sjell pengesa
reale sistemit bankar, vecanërisht
në sot, kur tkurrja ekonomike
është më e pranishme se kurrë më
parë, ka të bëjë me procedurat e
ekzekutimit të kolateralit. Kjo
është edhe më me rëndësi për t'u
analizuar duke patur parasysh
nivelin rekord të kredive të këqija
që i tejkalon 20 % si mesatare e të
gjithë sistemit bankar aktualisht në
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Shqipëri.
Procedura të tejzgjatura,
zvarritje në çdo hallkë që përkthehet në kosto direkte, rënie
likuiditetesh për arsye kredish të
pakthyera e përkeqësim në total të
situatës.
Përtej kuadrit ligjor, vështirësia e hasur nga sistemi bankar në
këtë aspekt, zymtësohet më tej po të
marrim në konsideratë përqasjen që
ne si shoqëri kemi ndaj procesit
tenderues të pasurive të ekzekutuara në raste falimentimi. Debitorët ende nuk e kuptojnë mirësinë e
gjetjes së një blerësi të pasurisë që
në ankandin e parë, ku vlera e
pasurisë është në nivelin më të lartë,
por vetë ata bëhen pengesë
nëpërmjet metodave nga më të
ndryshme (një nga ato më primitive
përmes presioneve kundrejt ofertuesve). Kësisoj detyrimet jo vetëm
që nuk mbyllen, por vijojnë e
gjenerojnë penalitete të cilat e
rëndojnë më tej bilancin e detyrimeve. Edhe në këtë drejtim mund të
ishin ndërmarrë fushata sensibilizuese sëpaku, minimalisht duke
shpërndarë etëpalosje informuese
në lidhje me kostot e bene tet e
proceseve të tilla.
Nëse, krahas asaj çfarë u
analizua më sipër, situatës në të
cilën e gjen veten sistemi bankar
shqiptar i shtojmë edhe elementin e
kërkesave të reja që iu imponohen
bankave nga Autoriteti i Bankave
Europiane (EBA), atëherë limitimi i
kredidhënies pëson një tjetër
goditje..! Pjesa më e madhe e
bankave që veprojnë në Shqipëri
janë liale të shoqërive mëma me
seli në vende europiane, që në
global janë të detyruara të përmbushin kriteret për ruajtjen e nivelit të
kapitalit minimal. Si rrjedhojë, efekti i
rënies së nivelit të kredidhënies
është i pashmangshëm.

22

Divorci
Tetë çifte ndahen
çdo ditë në Tiranë

SOCIALE
Nga Jola Llozhi

Shmangia e individëve nga
kushtet e kurorës martesore është një
nga përku zimet më klasike të
divorcit. Rrallë ndodh që ndarja të
duket situatë qetësuese: ajo sjell me
vete shqetësim e mjerim. Nga ana
tjetër, divorci si fenomen është
përballur me s da të mëdha.
Deri vonë divorci është ndaluar nga pjesa më e madhe e shoqërive, duke i vendosur pengesa të
pakapërcyeshme. Në shoqëri të tjera
femra në veçanti është parë si një
plaçkë, si një send i pavlerë. Kundërshtimi i një ndarjeje të domosdoshme
ishte shprehje mundimi e ndëshkimi
për mashkullin, ndërsa përçmimi i
femrës panoramizonte trajtimin çnjerëzor që i bëhej asaj.
Shkaqet dhe pasojat e divorcit perceptohen ndryshe në shoqëri
të ndryshme, të ndikuar nga elemente
të tjera, si kultura, tradita familjare,
feja, opinioni etj. Nga pikëpamja
gjeogra ke, qëndrimi dhe tolerimi që i
bëhet fenomenit të divorcit dhe të
divorcuarve ndryshon nga një vend në
tjetrin. Ky fenomen ndryshon edhe
nga njëra shoqëri në tjetrën. Për këto
arsye shkaqet e divorcit mund të jenë
të ndryshme.
Gjashtëmujori i parë e vitit
2012 regjistroi rreth 1300 çifte të
ndara vetëm në gjykatën e shkallës së
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parë në Tiranë. Sipas një përllogaritjeje të thjeshtë , përafërsisht
kjo gjykatë ka ndarë për çdo ditë
pune 7-8 çifte.
Të dhënat tregojnë se padinë në
të shumtën e rasteve e ngrenë
meshkujt; por vitet e fundit janë
shtuar ndje-shëm edhe paditë e
ngritura nga femrat.
Bazuar në të dhënat e
gjykatave dhe rasteve të shumta
të raportuara në media, më
poshtë ne do të përmendim disa
prej shkaqeve kryesore prej të
cilave lindin kërkesat për ndarjen
e çifteve në Shqipëri.
Tradhtia: Ky është një nga
fenomenet më shqetësuese që
vihet re vitet e fundit në vendin
tonë, sipas rasteve të depozituara
në gjykata dhe atyre raportuara
në media.
Në dy dekadat e fundit
tradhtia shpeshherë i ka çuar
çiftet deri në vendime ekstreme,
siç është dhuna zike apo edhe
vrasja. Tradhtia mund të jetë
shpirtërore dhe kjo ndodh në
forma të ndryshme, qoftë edhe
me një irt të momentit. Por sociologët vërejnë se rreziku më i
madh vjen nga ajo që mund ta
quajmë tradhtia zike , marrëdhënia jashtëmartesore.
Veset: Alkooli, droga, bixhozi etj.
janë disa nga veset që çojnë
burrin dhe gruan pashmangshëm
në kon ikt. Shoqëria shqiptare
njeh plot raste të tilla, ku marrëdhëniet e shkëlqyera brenda
çifteve prishen si pasojë e veseve të tilla.
Mungesa e edukimit: Mjedisi
familjar ku rritet dhe edukohet
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një individ ndikon shumë në
personalitetin e tij.
Statistikat tregojnë se
personat e rritur me prindër të
ndarë e kanë më të lehtë të
ndjekin të njejtin shembull, krahasuar me ata që i kanë prindërit
të bashkuar dhe që bëjnë jetë të
qetë familjare. Individë të rritur
në familje me probleme kanë
vështirësi për t'u gjetur zgjidhje
çështjeve me problematikë të
thjeshtë dhe edhe më shumë
vështirësi për të ndërtuar familjet
e tyre.
Mosruajtja e sekreteve: Kur
ndodhen përpara problemeve,
sjelljeve ose situatave të pakëndshme në çift, ndodh që bashkëshortët mund t'i tregojnë sekretet bashkëshortore te shokët
ose tek të afërmit. Ky veprim,
megjithëse në një moment të
caktuar mund ta lehtësojë gjendjen shpirtërore të burrit ose të
gruas, shpeshherë bëhet shkas
për lindjen dhe rritjen e tensioneve në çift.
Emigracioni: Në dy dekadat e
fundit, shoqëria shqiptare po
përballet me fenomenin e emigracionit. Kryesisht meshkujt vendosin të emigrojnë në vende
perëndimore për të siguruar të
ardhura më të mira ekonomike.
Qëndrimi për një kohë të gjatë
larg njëri-tjetrit, i burrit dhe i
gruas, çon në ftohjen e marrëdhënieve mes tyre.
Emigracioni mbetet një
nga dy shkaqet kryesore të
aktpadive të depozituara në
gjykatën e shkallës së parë në
Korçë që çojnë në divorce çiftet
e ndry- shme. Në këtë gjykatë,

nga 331 kërkesa të depozituara
vitin e kaluar për divorc, shumica
vijnë nga çifte në të cilat burri ose
gruaja janë në emigracion. I njëjti
trend vërehet edhe në qarqet e
tjera të vendit.
Dhuna në familje: Nga
vëzhgimet në të dhënat e gjykatës së shkallës së parë të
Tiranës, vihet re se në më pak se
një muaj, 22 nëntor 19 dhjetor
2012, janë plot 35 raste, për të
cilat policia ka kërkuar të
lëshohet urdhër mbrojtjeje nga
gjykata.
Legjislacioni parashikon
që në momentin e lëshimit të një
urdhri të tillë, dhunuesi nuk
mund t'i afrohet të dhunuarit.
Nëse analizojmë edhe rastet të
bëra publike nëpër media,
dhuna në familje përbën një
tjetër shkak për zgjidhjen e
kurorave bashkëshortore.
N d ë r h y r j a e f a m i l j a rë v e :
Ndërhyrja e paku zuar në çështjet private të çiftit nga prindërit e
njërës palë është një fenomen i
përsëritur në shoqërinë shqiptare.
Prindërit kanë detyrime
ndaj fëmijëve, ashtu siç kanë
edhe këta të fundit ndaj tyre; por
ndërhyrjet e nevojshme ose të
panevojshme, shpeshherë mund të bëhen shkak për kon ikte
brenda familjes së re.
Në traditën shqiptare,
për shkak të mënyrës se si çiftet
e reja e kanë ndarë tradicionalisht të njëjtën banesë, shpeshherë vihen re edhe mosmarrëveshjet vjehërr-nuse, të cilat
ndodh që kanë çuar deri në
divorcin e çiftit.

Ndarjen e një çifti, më shumë emocionalisht, e
vuajnë fëmijët e tyre. Psikologët konstatojnë se
fëmija në përgjithësi e ndjen veten fajtor për
ndarjen e prindërve dhe kështu, ai është i
ekspozuar për të përjetuar një traumë. Një
studim i realizuar së fundmi në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës vërteton se nxënësit me
prindër të divorcuar, përgjithësisht mbeten më
prapa në mësime se shokët e tyre.
Në rast se divorci është i pashmangshëm, psikologët këshillojnë që prindërit të
bisedojnë me fëmijët e tyre, duke i konsideruar
ata si të rritur, në mënyrë që të shmangin ndonjë
traumë të mundshme. Fëmija e ka më të lehtë
për ta përballuar situatën nëse i shpjegohet në
mënyrën e duhur.
Që të zhvillohet zikisht dhe mendërisht,
fëmija ka nevojë për dashurinë, dhembshurinë
dhe vëmendjen e vazhdueshme të prindërve,
edhe nëse këta jetojnë të ndarë. Një nga kushtet
që fëmija të jetë i shëndetshëm nga ana mendore
dhe emocionale është rritja dhe edukimi në një
familje të konsoliduar mirë; në të kundërt, risku
është i madh.
Ndarjen e prindërve, në mënyrë
absolute asnjë nga fëmijët nuk e dëshiron; por në
raste të caktuara ajo është e pashmangshme
dhe duhet të pranohet si fakt. Megjithatë, ndjenja

e papërgjegjësisë tek të divorcuarit sjell pasoja
dhe probleme në sjelljen e mëvonshme të
fëmijëve të tyre.
Fëmijët mendojnë se janë shkak për
mosm-arrëveshjet mes prindërve dhe kësisoj ata
e ndiejnë veten fajtor për ndarjen që mund të jetë
afër. Psikologët këshillojnë që prindërit asnjëherë të mos i shfaqin problemet e tyre para
fëmijëve, sido që të jetë situata. Mundësisht t'u
largohen zënkave në prani të të vegjëlve.
Një fëmijë që përjeton ndarjen e
prindërve, ndoshta jeton traumën më të madhe
në jetën e tij. Grindjet mes çiftit para ndarjes janë
faktor që e shtyjnë fëmijën drejt depresionit. Të
ndodhur në situata të vështira, shpeshherë
bashkëshortët harrojnë se janë prindër dhe kanë
një përgjegjësi të madhe para fëmijëve.
Fëmija, edhe pse mund të jetë shumë i
vogël, duke përjetuar situatën, ndjen shqetësim
dhe ankth. Meqenëse nuk e ka aftësinë e duhur
për t'i shprehur me fjalë ndjenjat e tij, ai i shpreh
ato në forma të tjera. Te fëmija mund të shfaqen
probleme psikosomatike, sëmuret shpesh dhe
sëmundja mund të shoqërohet edhe me të vjella.
Shpeshherë ai largohet nga shtëpia pa
lajmëruar; në shkollë mund të marrë sende që
nuk janë të tijat; nëse është në një moshë më të
madhe, mund t'u drejtohet edhe drogave etj.
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Ligji
dhe dhuna
Nga Bledar Maksuti
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Shkaktimi i dëmtimeve
zike nga një anëtar i familjes
kundrejt një tjetri, si veprime të
përsëritura të kësaj natyre . Ky
është një përku zim që literatura
botërore i bën dhunës në familje.
Megjithëse ky është një përku zim
më shumë në terma socialë dhe
joligjorë, thelbi është i qartë; dhunë
e ushtruar në kushtet e një bashkëjetese familjare.
Pavarësisht emërtimeve të
cilat mund të variojnë, sipas legjislacioneve është pranuar gjerësisht se dhuna në familje në terma të
përgjithshëm ligjorë përku zohet
si: tipare të shfaqura të sjelljeve
abuzive nga njëri partner ndaj tjetrit
në një marrëdhënie intime, e cila
mund të jetë martesë, lidhje, familje
a bashkëjetesë. Dhuna në familje
mund të shfaqet në forma të ndryshme, si: dhunë zike (goditje ne
çdo formë e mënyrë), kanosje serioze, abuzim seksual dhe emocional, frikësim, privim ekonomik
etj.
Në shumë raste dhuna në
familje identi kohet në mënyrë
tipike si dhuna e bashkëshortit
(burrit) ndaj bashkëshortes, pasi
kjo ka qenë dhe forma më e njohur
e këtij fenomeni dhe megjithëse
shumë i përhapur në shkallë botërore, përpjekjet për ta rregulluar
ligjërisht në formën e një norme
juridike ndërkombëtare janë shumë të vona. Konkretisht, Këshilli i
Evropës, që në vitet 1990 ka ndërmarre një varg iniciativash për të
promovuar dhunën ndaj grave,
bazuar kjo veçanërisht në rekomandimet e Komitetit të Ministrave
të KiE. Asambleja Parlamentare e
KiE ka miratuar një sërë rezolutash
dhe rekomandimesh për të sanksionuar ligjërisht standardet për
parandalimin, mbrojtjen dhe ndje-

kjen penale të dhunës ndaj grave.
Kuadri ligjor
Këto përpjekje u nalizuan
me miratimin nga Komiteti i Ministrave të KiE të Konventës së
Këshillit të Evropës Për parandalimin dhe luftën kundër dhunës
ndaj grave dhe dhunës në familje
më 07.05.2011.
Konventa u paraqit për
nënshkrim nga shtetet anëtare më
11.05.2011 në sesionin e 121-të të
Komitetit të Ministrave të KiE që u
mbajt ne Stamboll, Turqi. Kjo
Konventë do të hyjë në fuqi pasi ta
rati kojnë 10 shtete, 8 nga të cilat
duhet të jenë shtete anëtare te KiE.
Në shtator 2012, Konventa në fjalë
që nënshkruar nga 23 shtete dhe
aktualisht është rati kuar vetëm
nga Republika e Turqisë. Vlen për
t'u sqaruar fakti se me rati kimin
që një shtet i bën një konvente,
parashikimet ligjore të saj bëhen
pjesë e legjislacionit të brendshëm
dhe janë të detyrueshme për t'u
zbatuar nga ai. Shqipëria e ka
nënshkruar këtë Konventë në
19.12.2011, por nuk e ka rati kuar
ende.
Sipas Konventës dhuna
ndaj grave është konsideruar si
dhunim i të drejtave të njeriut, një
formë diskriminimi kurse dhuna në
familje është përku zuar: të gjitha
veprat e dhunës zike, seksuale,
psikologjike ose ekonomike që
kryhen në një familje a njësi
familjare, ose ndërmjet bashkëshortëve/partnerëve ose ishbashkëshortëve/partnerëve, pavarësisht faktit nëse autori i veprës
banon a ka banuar në një banesë
me viktimën .
Në kushtet kur dhuna në
familje ka qenë dhe vazhdon të jetë

mjaft problematike edhe në Shqipëri, në kuadër të nismave ndërkombëtare dhe sensibilizimit të
opinionit vendas, veçanërisht të
organizatave joqeveritare për
mbrojtjen e viktimave të dhunës
në familje, Kuvendi i Shqipërisë
miratoi ligjin nr. 23/2012 për disa
shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.
7895, datë 27.1.1995 "Kodi Penal
i Republikës së Shqipërisë", të

ndryshuar duke bërë pjesë të
legjislacionit penal për herë të
parë nenin 130/a mbi dhunën në
familje. Sipas këtij neni, rrahja, si
dhe çdo vepër tjetër dhune ndaj
personit që është bashkëshort,
ishbashkëshort, bashkëjetues
apo ishbashkëjetues, gjini e afërt
ose krushqi e afërt me autorin e
veprës penale, me pasojë cenimin
e integritetit zik, psikosocial dhe

ekonomik të tij, dënohet me
burgim deri në dy vjet.".
Shkaqet e dhunës
Si shkak kryesor i dhunës
në familje janë kushtet socialekonomike. Në mënyrë më të
detajuar në një studim të UNICEF
për Shqipërinë, shkaqet janë
përcaktuar si më poshtë; alkoolizmi, xhelozia, papunësia, varfëria, stresi, impotenca seksuale,
komplekse të ndryshme inferioriteti, konkurrenca intelektuale
brenda çiftit, diferencat profesionale dhe arsimore, paaftësia
profesionale dhe shtatzania e
padëshiruar. Kohët e fundit janë
shtuar dhe shkaqe të tjera si;
bixhozi, tradhtia bashkëshortore
dhe kon iktet për shkak të përdorimit në masë të rrjeteve të ndrysh
-me sociale.
Megjithëse nuk ka një
statistikë të saktë, kallëzimet e
shumta të paraqitura në polici
tregojnë që ka një tendencë në
rritje në lidhje me këto tre shkaqe
të fundit.
Duke mos i hyrë një analize të detajuar të shkaqeve që
çojnë në dhunë në familje, ato
mund të ndahen në dy kategori
kryesore; në shkaqe sociale të
shkaktuara si pasojë e kushteve
socialekonomike dhe në shkaqe
personale. Në eliminimin e shkaqeve sociale ka një rol shumë të
rëndësishëm shteti, i cili me
politikat e tij duhet të synojë në
rritjen e mirëqenies dhe gradualisht, minimizimin e tyre, çka do
të sjellë dhe një ulje të konsiderueshme të shkaqeve personale
dhe për pasojë të dhunës në
familje.

27

Zbatimi praktik i legjislacionit ne
fuqi
Përpara hyrjes në fuqi të
nenit 130/a të Kodit Penal, dhuna në
familje kuali kohej, hetohej dhe
gjykohej në kuadër të neneve të tjera
të Kodit Penal bazuar kjo në pasojën
që kishte ardhur. Pra nëse si pasojë e
dhunës, viktima ishte rrahur, plagosur lehtë a rëndë, subjekti do të
përgjigjej penalisht për veprat penale të parashikuara nga nenet 88, 89
dhe 90 të Kodit Penal.
Edhe nëse viktima kishte
pësuar dëm ekonomik a i ishte
shkatërruar një pjesë e pasurisë,
subjekti do të përgjigjej penalisht për
shkatërrim prone ose viktima mund
të ndiqte rrugën civile për kompensimin e dëmit të shkaktuar.
Pas aplikimit të urdhrit të
mbrojtjes për bashkëshortin që
kishte kërkuar një mbrojtje të tillë, një
varg veprash penale të dhunës në
familje lluan të procedohen dhe si
shkelje të urdhrit të mbrojtjes. Vlen
për t'u përmendur se në lidhje me
dëmtimet zike të shkaktuara viktimës, bazuar në Kodin e Procedurës
Penale, veprat penale të rrahjes dhe
plagosjes së lehtë me dashje ose
ndiqeshin drejtpërsëdrejti në gjykatë
nga viktima ose nisnin me ankim i cili
mund të tërhiqej në çdo fazë të hetimit apo shqyrtimit gjyqësor.
Me hyrjen në fuqi të nenit
130/a, të sipërcituar, në dukje
rezulton i plotësuar kuadri ligjor për
rregullimin e fenomenit të dhunës në
familje. Meqenëse ky nen ka hyrë në
fuqi vetëm disa muaj më parë,
praktika ligjore është thuajse inekzistente pasi dhe çështjet e para sapo
kanë nisur të dërgohen për gjykim.
Gjithsesi prokurorët kanë hasur
vështirësi në interpretimin e nenit që
në fazën e hetimeve paraprake.
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Në prag

të Pavarësisë...
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DOSSIER
Nga Hasan Bello

Angazhimi i Syrja bej Vlorës për organizimin e një
kongresi tjetër kombëtar para se në Durrës të zbriste
Ismail Qemali

Dy javë para shpalljes së Pavarësisë, konsulli austrohungarez në Vlorë i kërkon kontit Berthold që të marrin
nën kontroll portin e këtij qyteti

Në këtë jubile të 100-vjetorit të
shpalljes së pavarësisë, historianë, gazetarë dhe studiues të
ndryshëm kanë risjellë edhe një
herë në vëmendjen e publikut gura dhe ngjarje nga më të larmishmet. Duke u nisur nga kjo, menduam se do të ishte në interes të
lexuesit që me anë të dy dokumenteve të arkivit të Vjenës vëmendjen tonë ta përqëndronim në dy
elementë tepër të rëndësishëm: a)
në një dokument i cili et mbi
përpjekjet e Syrja dhe Eqerem bej
Vlorës për organizimin e një
kongresi kombëtar në ndonjë
qytet të Shqipërisë së Mesme,
për të shpallur pavarësinë dhe b)
në një dokument, i cili pasqyron
interesat strategjike që Vjena
kishte lidhur me pavarësinë e
Shqipërisë, sidomos me disa
rajone të saj siç ishte Vlora.
Rivlersimi i kontributit të
Syrja Bej Vlorës dhe Eqerem bej
Vlorës është një detyrim shkencor, për shkak se duke u nisur
nga analiza klasore e ngjarjeve
historike, këto dy gura kanë
mbetur në hije. Qënia bej në
kohën e diktaturës komuniste përbënte një precedent penal dhe
dukej se po të vlerësoje Syrjain
ulje Ismailin, roli i të cilit sigurisht
që është i padisk-utueshëm.
Në prag të Luftës Ballkanike kur tokat shqiptare ishin
ende nën Perandorinë Osmane,
Fuqitë e Mëdha kishin lluar të
bënin llogaritë e tyre. Një raport i
komandës së otës ushtarake të
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Austro-Hungarisë, i koduar si
sekret, përqendrohet pikërisht te
rendësia që kishin Vlora dhe porti
i saj për interesat austro-hungareze. Raporti i përpiluar vetëm
pak ditë para se Ismail Qemali të
shpallte Pavarësinë i drejtohet
kontit Berhtold, që asokohe mbante detyrën e ministrit të Jashtëm.
Raporti e vlerëson portin e
Vlorës në dy dimensione: i pari
lidhet me avantazhet që i
mundësoheshin Vjenës nëse ai
do të ishte nën kontrollin e Austro-Hungarisë; i dyti lidhet me
deza-vantazhet që do të kishte
kjo perandori nëse porti merrej
nga grekët, a serbët apo nëse i
jepej me qira Anglisë. Austrohung-arezët i trembeshin futjes së
otës angleze në Vlorë,

duke e konsideruar këtë fakt si
paralizim të aktivitetit të otës
austro-hungareze në Adriatik
dhe në Egje.
Në raport, komanda i
sugjeron kontit Berhtold se marrja
nën kontroll e portit të Vlorës
duhet të ishte një nga synimet
kryesore të perandorisë në rast të
një dobësimi të mëtejshëm të
osmanëve, me qëllim për ta
përdorur atë për interesat e saj,
por edhe për të shmangur kalimin
e portit në duart e fuqive të tjera.
Madje, komanda thekson se nuk
përbënte ndonjë problem fakti
nëse Durrësi apo Shëngjini binin
në duart e fuqive të huaja, pasi
portet e tyre nuk ishin në gjendje
të përdoreshin për aksione ushtarake pa u investuar kohë dhe para në to, ndërsa Vlora ishte sipas
saj gati, që të përdorej si bazë
mbështetëse për operacione.
Më poshtë po publikojmë
të plotë raportin të marrë nga
arkivat austriake.
***
Raport i konsullit të AustroHungarisë në Vlorë Lejhanec për
ministrin e Punëve të Jashtme,
Berhtold, lidhur me veprimtarinë e
Syrja dhe Eqerem bej Vlorës në
rivalitet me Ismail Qemalin, për të
organizuar një kuvend të
përgjithshëm kombëtar në ndonjë
qytet të Shqipërisë së Mesme

Vlorë, më 13 nëntor 1912
Shumë i nderuari Kont!
Ish-deputeti Syrja bej Vlora
i telegrafoi nga Durrësi të dielën,
më dt. 10 të këtij muaji, të birit të tij
Eqerem bej Vlorës se në Tiranë
qenkan mbledhur përfaqësuesit e
të gjitha qyteteve të Shqipërisë së
Veriut dhe bënte pyetjen se deri
në ç'shkallë kanë përparuar
punimet e konferencës [që do të
mbahet] në Shqipërinë e Jugut.
Eqerem beu iu përgjigj atij
se Vlora nuk po arrinte që të
merrte dot ndonjë vendim dhe se
vetë ai, së bashku me disa
delegatë të këtushëm, të Beratit
dhe të Elbasanit, do të shkonte së
afërmi në Tiranë. Një avokat i
këtushëm [i Vlorës], i quajtur
Bexhet efendi do të mbledhë
njëkohësisht dhe personat e
besuar të qyteteve të tjera të
Shqipërisë së Jugut si: Tepelena,
Gjirokastra, Delvina, Përmeti etj.
dhe do t'i çojë, gjithashtu atje.
Ismail Qemal bej Vlora,
rivali politik i Syreja beut, i
telegrafoi prej Vjene më 9 të këtij
muaji të birit të tij Et`hem beut
këtu [në Vlorë] se e ardhmja e
Shqipërisë qenkësh e siguruar he
bashkatdhetarëve të tij ai u
rekomandonte besim, bashkim
dhe mbajtjen e rendit. Telegrami u
prit me entuziazëm prej pasuesve
të tij, aktualisht shumë të bashkuar me shoqi-shoqin. U vendos
që Ismail Qemal beut t'i dërgohet
një mesazh falënderimi, gjë kjo që
u bë sot. Nga një kopje e telegrameve të fundit po dërgohet këtu
ngjitur.
Sikurse më tha, Eqerem bej
Vlora niset nesër me anën e tokës,
nëpër Fier e Kavajë, direkt për në
Durrës, me qëllim që të bashkohet me të atin e tij. Ai më siguroi
mua, se ideja e përfaqësuar prej tij
dhe prej të atit, për të thirrur një
kuvend të përgjithshëm shqiptar
në ndonjë qytet të Shqipërisë, si
p.sh. në Vlorë ose në Tiranë, Krujë
ose Durrës, dhe për të biseduar
mbi fatin e atdheut të përbashkët,
ka gjetur përkrahje kudo dhe se

Ministri i jashtëm i
ish Austro-Hungarisë,
Konti Berhtold

po kudo janë caktuar edhe
delegatët që do të shkojnë pa
humbur kohë në vendin që ka për
t'u caktuar. Me gjithë qëndrimin
kundërshtar të pasuesve të Ismail
Qemal beut në Vlorë, ai nuk
dyshon në realizimin e projektit të
tij. Ndaj projektit deri më sot, po
mbahet një qëndrim pasiv nga
ana e qeverisë, e cila patjetër që
duhet të ketë dijeni.
Në mënyrë të njëjtë po
raportoj në Stamboll, në Nr.51, në
Janinë në Nr. 48.
Pranoni shkëlqesë shprehjen e
respektit tim më të thellë.
-LejhanecShkëlqesës së Tij, kontit
Berhtold, Vjenë
***
Memorandum i përpiluar nga

komanda e otës ushtarake të
Austro-Hungarisë, drejtuar kontit
Berhtold, lidhur me vlerësimin
strategjik maksimal të Vlorës në
gjithë bregun lindor të Adriatikut
Nr. 75/M.K.
Komandanti i marinës perandorake mbretërore.
Çështja: Memorandumi për
port në Adriatik.
Budapest, më 14 nëntor 1912
Zotit këshilltar i fshehtë
efektiv dhe shambelan, ministër i
Dinastive Perandorake e Mbretërore (funksionar i dhomës së
sovranit) dhe i punëve të Jashtme, kontit Leopold Berhtold,
mbajtës i kordonit të kalorësit të
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Urdhrit të Bashkës së Artë etj.
Me shtojcën e bashkëngjitur i
lejoj vetes shkëlqesia juaj t'ju
dorëzoj një memorandum mbi
problemin aktual të pushtimit të
një porti të Adriatikut nga një shtet
ballkanik, me lutjen që shkëlqesia
juaj të ketë mirësinë të denjojë të
vlerësojë çështjet që ngrihen atje,
pikëpamjet që kanë të bëjnë me
normën ushtarake.

Memorandum
Ndryshimet e rëndësishme
që po bëhen pikërisht në bregdetin lindor të pjesës jugore të
detit Adriatik nuk kanë vetëm
rëndësi politike, por prekin edhe
problemin strategjik ushtarak në
atë masë që, me ndërrimin e
zotëruesve të pjesëve të veçanta
të bregdetit në Shqipëri, liria e
veprimit e otës sonë përkeqësohet.
Për sa kohë që i tërë bregdeti
shqiptar ndodhej në duart e
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Turqisë si shtet i madh, për çdo
konstelacion të mundshëm politik, dalja nga deti Adriatik qe e
garantuar ose, në rast lufte me
Italinë, vetëm bregdeti perëndimor llogaritej si rajon armiqësor, ndërsa bregdeti lindor nuk
jepte asnjë pikëmbështetje për
otën tonë, por gjithashtu ai nuk u
ofrohej as forcave të armatosura
armike, ose që mund të llogariteshin si të tilla.
Për shkak të kon guracionit
të bregdetit, në të vërtetë, i
përshtatshëm si pikëmbështetje,
respektivisht si post e bazë
operacionesh për një otë është
vetëm gjiri i Vlorës. Prandaj, rrjedhimisht, është kjo pikë e bregdetit shqiptar që duhet marrë në
konsideratë nga Austro-Hungaria në rast të ndryshimeve të
dukshme të hartës politike, ose në
lidhje me dobësimin e mëtejshëm të Turqisë.
Marrja e afërt në zotërim nga
njëri prej shteteve ballkanike e
portave, respektivisht Shëngjinit e

të Durrësit, është, sipas pikëpamjes së shërbimit qendror të
normës nga pikëpamja e marinës,
me rëndësi të dorës së dytë. Këto
pika nuk kanë rëndësi si baza për
ota të huaja para se atje të bëhen
ndërtime shumë të mëdha portuale, që kërkojnë kohë e para, si
edhe të krijohen instalime të tjera.
Përkundrazi, porti i Vlorës ofron
që tani mundësinë që t'ju shërbejë forcave ushtarako-detare, së
paku si vend ankorimi, prej nga
mund të llojnë operacionet e tyre
e ku mund të furnizohen të shpenguara me lëndë djegëse e ushqimore të sjella në anije.
Nuk mund të supozohet qysh
tani nëse Mali i Zi, ose Serbia do
ta përfshijnë këtë vend ankorimi
në territorin e tyre. Sipas çdo
gjase ky copë bregdet, ose do t'i
mbetet Turqisë, ka mundësi edhe
një Shqipërie autonome, ose do t'i
kalojë Greqisë.
Në të dy rastet duhet marrë
parasysh mundësia se, në një

kon ikt të Austro-Hungarisë me
një nga Fuqitë e Mëdha, ose me
anë të marrëveshjeve diplomatike, në përgjithësi, ose me
shkelje të asnjanësisë, ndaj një
shteti që në det është krejtësisht i
dobët e në tokë pothuajse i
pambrojtur, ota armike do të
ishte në gjendje të vepronte
kundër forcave tona të armatosura duke u nisur nga Vlora ose,
sidoqoftë do të gjente atje një
strehim të dëshiruar. Në rastin
kur Italia të qëndronte asnjanëse
kjo bazë e afërt armike për
operaci-one në det do të ishte një
pengesë e madhe për lëvizjet e
otës sonë. Por, edhe sikur Italia
të dilte kundërshtare, përsëri
rëndësia e këtij vendi ankorimi në
qoftë se nuk do të mund të
sigurohet asnjanësia e tij, do të
vinte duke u rritur në mënyrë të
ndjeshme.
Duke përjashtuar ndonjë
marrëveshje të mundshme diplomatike, duhet pasur frikë se mos
Vlora në duart e Greqisë, po
ashtu si tani Gjiri i Platesë, që i
është dhënë me qira Anglisë,
mund t'i vihet në dispozicion si
bazë ndonjë fuqie detare. Kjo gjë
e arritur në një mënyrë ose në një
tjetër, ose me të njëjtën bazë
ligjore, do të ndikonte, përgjithësisht drejtpërdrejtë në mënyrë
paralizuese mbi veprime të mundshme të otës sonë në detin
Egje ose jashtë Adriatikut. Prandaj, rrjedhimisht, ka shumë rëndësi që kjo pikëpamje të kihet parasysh në marrëveshjet e ardhshme, ose në njohjen e kalimit në
duar të tjera të zotërimit të
bregdetit shqiptar.Nga pikëpamja ushtarako-strategjike do të
ishte imperative që të synohet
për zotërimin e saj nga monarkia
austro-hungareze ose për të
siguruar privilegjin që të krijojmë
një bazë për otën në gjirin e
Vlorës.

Ismail Qemali
Duke hedhur rrënjë ne në këtë
pikë, do të humbiste në mënyrë
të ndjeshme vlerën edhe zotërimi
nga Serbia i një porti në Adriatik
në bregdetin verior të Shqipërisë,
ndonëse nga një bazë e tillë ata
do të dilnin kundër nesh me të
gjitha mjetet në dispozicion.
***
Sekret XLV/9
Në lidhje me kopjen e bashkëngjitur të telegramit të komandës unë kam nderin, shkëlqesia
juaj, të njoftoj pikëpamjen time
në lidhje me faktin se nuk e quaj
me vend çdo ndërhyrje nga ana
jonë në atë kuptim që ka
propozimi i komandës, sepse

nuk është në interesin tonë që të
ruajmë qeverinë serbe nga
vështirësitë në prapavijat e
ushtrisë së saj.
Pranoni, shkëlqesia juaj, shrehjen e respektit tim më të thellë.
Shkëlqesisë së tij
Zotit këshilltar të fshehtë
efektiv perandorak e mbretëror.
Leopold konti Berhtold
Mbajtës i kryqit të madh të
Urdhrit të Leopoldit etj. etj.,
anëtar i dhomës së manjatëve i
parlamentit (rajshtagut) hungarez, ministër i Dinastisë
Perandorake e Mbretërore dhe i
Punëve të Jashtme, Vjenë.
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REPORTAZH
Nga Ferit Lika

Nëpër rrugicat e Kalasë
Është mëngjes herët në Elbasan, dielli
ka ndriçuar tek-tuk ndonjë qoshe, a cep pallati.
Lulet shkëlqejnë nga vesa, e cila në kontakt me
diellin lëshon një shkëlqim vezullues. Në
bulevardin kryesor Qemal Stafa , i njohur
ndryshe edhe si shëtitorja, ndjehet aroma e
lagështisë e lënë nga autoboti i ujit i cili ka kaluar
aty që pa gdhirë, për të freskuar rrugët e qytetit.
Edhe pse është herët, shëtitorja mbushet nga
kalimtarët, të cilët nxitojnë - dikush në shkollë,
dikush në punë, dikush për të pirë kafen e
mëngjesit e më pas për të vazhduar ditën e
zakonshme. Është qetësi. Ndonjë makinë kalon
dhe lë nga pas një zhurmë bezdisëse e pak nga
pak largohet dhe përsëri mbretëron një qetësi e
ëmbël, që bashkë me ajrin e pastër që vjen nga
maja e Krastës dhe aroma e pishave, të krijojnë
një sensacion të veçantë, që të mungon gjatë
ditës në këtë qytet.
Shumë pranë sheshit Gensher
ngrihet hamami i vjetër i pazarit, i ndërtuar që në
shekullin e XVI. I ruajtur edhe sot në një gjendje
të mirë, i kthyer në një lokal shërbimi. Më tutje,
Rrapi i Bezistanit ngrihet i lartë e shekullor, i
shpallur monument kulture, për të qenë pjesë e
trashëgimisë. Kohët e fundit në rrënjët e tij u
zbulua një tjetër vlerë e lashtësisë, një mozaik i
stërlashtë. Punimet vazhdojnë ende, aty
shpeshherë vijnë studentë të historisë dhe
trashëgimisë kulturore, ku gërmojnë e studiojnë
bashkë me arkeologët. Objekti i takon shekullit
III ose IV të erës sonë. Një mozaik me ngjyra e
elemente të shumëllojshme, afreske, kolona të
mermerta, si edhe enë prej balte e qeramike.
Rrezet e diellit ravijëzojnë me radhë
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Elbasani mes
traditës dhe
modernes
konturet e Kalasë, ku përballë shfaqen muret e
saj të kafenjtë me madhështinë e tyre. Kalaja e
Elbasanit është një ndër kalatë më të mëdha
fushore në Ballkan, me një sipërfaqe 1.3 ha. Kjo
zonë paraqet një qytet më vete, Qytetin Kala
me rrugica e kalldrëme të hershme, me shtëpi
me arkitekturën e tyre origjinale. Sot për
koincidencë, ajo ka katër mijë banorë po aq sa
kishte në llimet e saj. Megjithëse jo me
shkëlqimin e dikurshëm, sot ajo qëndron si një
relikte e vjetër, si një copëz historie që edhe po
të duash ta harrosh, nuk mundesh dot, sepse
ajo ngrehinë e madhe pasqyron dhe mbart në
vete një histori shekullore.
Duket se vitet mbi supe e kanë rënduar,
por një pjesë e saj qëndron ende e fortë për t'u
rezistuar ndërtesave shumëkatëshe përreth saj.
Në hyrje është kulla e Sahatit, e cila të krijon
përshtypjen e një kolosi që ngre kokën mbi çdo
gjë dhe vështron e nga ana tjetër, përçon
mesazhin e kohës, duke thënë nxitoni se koha
nuk pret . Tang tang-et e sahatit që sapo ka
shkuar 9:00, të zgjojnë nga ky meditim përballë
gjigantit të vjetër . Nostalgjia më shtyn të futem
në brendësi të kalasë, për të parë edhe njëherë
rrugicat dhe shtëpitë karakteristike, të cilat të
kujtojnë skenat e kinematogra së së vjetër
shqiptare.
Në brendësi të kësaj lagjeje shtohen
ndërtesat moderne të kohës, por shtëpitë
karakteristike dhe rrugicat e gurta janë aty,
dëshmi e së vjetrës, dëshmi e historisë, e një
realiteti shumë kohë më parë. Dyert e shtëpive
janë të mbyllura, nuk pipëtin asgjë; vetëm përtej
portave të drunjta dëgjohet e lehura e ndonjë
qeni e cila grish heshtjen. Më tutje shfaqet edhe

xhamia Mbret , e cila është edhe një ndër më të
vjetrat në vend. Vendi më i zhurmshëm në
qetësinë e kësaj lagjeje, sepse aty vijnë më
shpesh njerëz për të kryer ritet e tyre fetare. Në
hyrje të saj, mbi murin anësor të portës së madhe,
shkruhet me shkronja të mëdha XHAMIA
MBRET , një xhami mbretërore që sipas versionit
zyrtar të historisë, është ndërtuar nga sulltan
Bajaziti II, më 1492.
Një tjetër objekt fetar që ndodhet aty,
është edhe kisha Shën Maria , një ndër dëshmitë
më të hershme të praktikimit të riteve ortodokse
brenda mureve të saj, ku dikur ka meshuar edhe
themeluesi i kishës autoqefale shqiptare, Fan
Noli. Ajo është në gjendje të mirë, e ruajtur nga
famulltari i saj, Atë Nikolla Marku. Vlerat arkitekturore e monumentale të faltoreve islamike dhe
të atyre katolike e ortodokse janë pasqyrë e së
kaluarës së tyre historike e shoqërore. Feja dhe
besimi ngrenë rregullat dhe praktikat mbi të cilat
ndërtohet jetesa e këtij qyteti në masën më të
gjerë të banorëve në ditët e sotme.
Në brendësi të kësaj lagjeje gjenden
vepra monumentale dhe ndërtesa historike e
shekullore, me vlerë mbarëkombëtare. Aty
gjenden edhe shtëpitë e intelektualëve shqiptarë,
si shtëpia e Kostandin Kristoforidhit, Aleks Budës,
Ylli Popës, Theodhor Haxhi lipit (Dhaskal Todri), e
shumë të tjerëve. Gjen godinën e ish-muzeut të
Luftës në anën perëndimore të mureve të Kalasë,
me një arkitekturë tipike të viteve '20 '30, ndërsa

në pjesën veriore ndodhet shtëpia e gjuhëtarit të
njohur, Aleksandër Xhuvani, e kthyer kohët e
fundit në një galeri arti.
Muzeu etnogra k, aty ku tradita
përpiqet të mbijetojë
Në rrugëtimin në kërkim të njohjes së
pasurive dhe të vlerave kulturore tradicionale e
moderne në qytetin e Elbasanit, gjendem përballë
një ndërtese dykatëshe me tjegulla e parmakë
prej druri të vjetruar. Kjo ndërtesë, për nga
arkitektura e ndërtimit ngjan me ndërtesat me
çardak që gjen në Berat e Shkodër. Ajo ndodhet
në një hapësirë mes vendit ku merr jetë arti, teatrit
Skampa dhe historisë shekullore që mbart mbi
supe Rrapi i Bezistanit . Ajo shtëpi njihet nga
elbasanasit e vjetër si shtëpia e Sejdinëve, familje
e pasur aristokrate e shekullit XVIII, e cila vazhdon
të ketë edhe sot trashëgimtarët e saj. Të dhënat
historike tregojnë se në vitin 1986, Sejdinët ia
dhuruan shtetit dhe më pas ajo u përshtat në
muze etnogra k, në mbrojtje të traditës së pasur
të qytetit. Oborri i saj i madh lëshon një aromë
këndellëse nga lulet e trënda lat shumëngjyrësh
dhe pemët e ndryshme. Oborri përshkohet nga
një rruginë e ngushtë me kalldrëm, e shumë pranë
me shtëpinë ngrihet një pus i vjetër, që tashmë
është jashtë funksionit. E tërë kjo panoramë të
kujton epitetin me të cilin thirrej ky qytet Qyteti i
luleve dhe i portokalleve , ku dikur mbretëronin
kopshte e qipshte me lule e pemë nga më të
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ndryshmet.Jasemini, gojasllani,
luleshati,dorëzon
ja,lulja mosmëprek, sefergjeni,
lulja e Misirit e të
tjera i jepnin bukuri dhe një aromë
te paharrueshme
vendit. Shumë
pak prej tyre përfshihen në hartën e sotme
të zhvillimeve moderne. Brenda shtëpisë
vitet kanë lëshuar rrënjë, ngado ndjehet kërcitja e
shkallëve dhe dërrasave kur shkel mbi to.
Kreshnik Belegu është drejtori i këtij
muzeu, i cili luan edhe rolin e ciceronit kur vijnë
turistët. Për çdo ditë ai gjendet aty për të mbrojtur
këtë trashëgimi kulturore. Në këtë muze ruhen
me fanatizëm prodhimet artizanale të bëra nga
qytetarët e ndryshëm elbasanas, si dhe një varg
dokumentesh të cilat asin për historinë e qytetit ,
thotë Belegu.
Sapo hyn në derën e drunjtë të shtëpisë
kontakti i parë që merr, është një hartë e vjetër e
Elbasanit, mbi të cilën janë vendosur në miniaturë
kostumet popullore, në vendet përkatëse të
çdo treve e krahine. Dikur, kati i parë i kësaj
shtëpie ka shërbyer si magazinë e
metaleve, e cila mban një koleksion të gjerë
objektesh metalike, që nga veglat e punës e
deri te këmborët e bagëtive e orenditë
shtëpiake. Nuk mungojnë as pisqolla,
jataganë e armë të tjera të ndryshme e mbi të

gjitha
shumë të hershme, dhoma e leshrave që mban
punimet e ndryshme prej leshi, si dhe dhoma e
tabakëve.
Në muret e korridorit të gjerë janë
vendosur mbishkrime, ku shpaloset e tregohet
mënyra e jetesës dhe e punës kohë më parë, duke
lluar që nga bujqësia, tregtia, zejtaria e deri te
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metalpunuesit
e mullisit. Përpara së të ngjitesh në katin e dytë
nëpër shkallët që mezi qëndrojnë, të tërheq
vëmendjen një gur i bardhë i mbuluar me shkronja
romake. Është guri i varrit të Mark Sabidit , thotë
Kreshniku. Historia e një ushtari romak, është e
gjatë e shkruar mbi një gur të vendosur aty pranë,
por vlera më e madhe e këtij guri qëndron në
vjetërsinë e tij: që në shekullin II, çka dëshmon
edhe ekzistencën e lashtë të qytetit.
Në katin e dytë, i përdorur si vendbanim
mbretëron një heshtje. Vetëm kërcitja e dërrasave
të vjetra thyen qetësinë e akullt. Ky kat ka katër
dhoma: ajo e burrave, e grave e nuses dhe e
punës së vajzave. Secila prej dhomave
është përshtatur e areduar në mënyrë të
tillë që të paraqesë jetesën e kohës,
së cilës i përket shtëpia.
Dhoma e grave është në
trajtë katërkëndëshi, e rrethuar
me minder të mbuluar me velenxa
të ndryshme prej leshi të lloj-lloj
ngjyrave
. N ë
mes të

saj qëndron një
mangall
prej bronzi,
i cili dikur
përdorej për
ngroh
je dhe një
djep i vogël. Në një
qoshe të saj është edhe një arkë e vjetër. Një

sepete që na është
dhuruar nga një
familje elbasanase ,
tregon
Belegu.
Po në
këtë
dho

më
qëndron e varur një
xhubletë e madhe
grash e punuar
me ngjyra të
forta
thur-

ur
me
tel argjendi e ari.
Kjo xhubletë,
sipas drejtorit të
këtij muzeu është e
rrallë. Vetëm dy të tilla
ekzistojnë, thotë ai, një
këtu e një në Tiranë .
Mbresë të
veçantë të lë punimi
në dru e me gdhendje i tavaneve të
dhomave, si dhe
dollapët e futur
në mur me kanate e dyer prej
druri e me zbukurime të
shumta. Në këtë muze
ruhen objekte e sende me vlera të
mëdha kulturore e tradicionale. Sipas Kreshnik
Belegut, Guri i Skampit i vitit 1466 dhe një Shpatë
e shekullit XV janë shumë të rralla e për arsye
sigurie janë të paekspozuara për vizitorët.
Qytetarët e Elbasanit janë tepër fanatikë për

kulturën dhe sendet e vjetra, sa që përpjekjet nga
ana e muzeut për t'i blerë këto objekte kanë
dështuar. Mesa duket duan që elemente të
traditës t'i kenë shumë pranë, në shtëpitë e tyre e
t'i ndërthurin me modernen. Në korridorin e madh
të katit të dytë është ngritur një kënd prej xhami, i
cili pret ekspozimin e kostumeve popullore. Jemi
në një kohë kur kostumet origjinale është e
pamundur të realizohen. Për këtë arsye kemi
kërkuar që të pasurojmë fondin për t'i ruajtur këto
kostume. Por kemi hasur vështirësi ligjore për
formën e veprimit mbi këtë blerje , thotë drejtori i
muzeut.
Edhe në këtë rast janë burokracirat ligjore
ato që pengojnë pasurimin e këtij këndi dhe çojnë
në zhdukjen e vlerave kulturore. Ky korridor ka një
dalje në një ballkon të gjerë, nga ku duket poshtë
një zonjë e moshuar, e cila shumë pranë pusit po
lan disa veshje të vjetra prej leshi, që pluhuri i
viteve të mos i shkatërrojë. Ajo është një grua e
vjetër që kujdeset për pastrimin dhe mirëmbajtjen
e objekteve dhe të shtëpisë.
Fjalët që thotë zoti Belegu: Nuk do të jetë
e largët dita kur ato do të zhduken. Këto kostume
nuk mund të prodhohen më, pasi nuk ekziston
lënda e parë dhe nuk ka më gra që t'i punojnë ato ,
të bëjnë të mendosh se ky muze po bën të
pamundurën që të mbajë gjallë traditën si një
shëmbëlltyrë e asaj çfarë kemi qenë.
Kultura e të jetuarit (mikpritja,
toleranca, martesa, gatimi, festat) - traditë
shekullore
Mikpritja
Portat e hanedanëve bujarë përherë
rrinë çelë për miq e të huaj. Mbi porta shkruhej një
vjershë arabike: Mëngjesi yt është i shoqëruar me
nder e lumtuni edhe porta jote është çelë për
njerëzit nevojtarë , kështu shkruante udhëtari i
botës , Çelebiu.
Gjithnjë shtëpia e elbasanasve ka qenë
edhe e miqve. Ata kishin vendin e nderit kur vinin
dhe priteshin mjaft mirë. Kjo traditë vazhdon të
ekzistojë e të ruhet me fanatizëm edhe në ditët e
sotme. Qyteti i Elbasanit njihet edhe për
mikpritjen e hebrenjve gjatë terrorit nazist, miqësi
që ruhen edhe sot. Solidariteti dhe humanizmi
ndaj hebrenjve ka lënë gjurmë që prej periudhës
antike, mesjetës e deri në kohët moderne.
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Banorët e Elbasanit janë mbartës të mikpritjes, e
vlerave dhe e traditës cilësore dhe virtuoze, që
manifeston i gjithë populli shqiptar. Ka një traditë
të admirueshme në këtë qytet lidhur me komunitetin, familjen dhe fqinjësinë. Në brendësi të tyre
lulëzojnë ndjenjat bazë të humanizmit, si dhembshuria, miqësia, autoriteti dhe njohja, ato të cilat
nuk e lënë njeriun të humbasë.
Toleranca fetare
Elbasani i kishave, xhamive, tyrbeve e ka
re ektuar ndër kohëra tolerancën fetare. Në
lagjen Kala rrinë pranë-pranë xhamia e kisha.
Njerëzit qëmoti respektonin festat dhe ritet fetare
të njëri-tjetrit. Toleranca fetare është e theksuar
në këtë qytet, jo se qytetarët elbasanas janë të
dobët në besimin e tyre, por nga vetë fakti se feja
në vetvete është paqe dhe tolerancë , tregon
imami i xhamisë Mbret , Gëzim Karaj.
Në lagjen Kala , ku janë objektet e të tria
kulteve fetare kryesore nuk është provokuar as
edhe një incident më i vogël. Në këtë qytet
ekziston një gërshetim besimesh e pikërisht nga
kjo buron edhe forca e madhe e popullit shqiptar.
Ne jemi një nga pesë vendet në botë ku toleranca
fetare ka shërbyer si katalizator dashurie në jetesë
dhe në marrëdhënien e njerëzve me njëri tjetrin ,
thotë Atë Nikollë Marku.
Gatimi
Ky qytet me kohë ka qenë i njohur për
traditën dhe specialitetet e gatimit, për furrat e
bukëpjekjes që bënin simite, ballokumet,
fërgesën karakteristike, tavën e kosit, e cila
gjendet edhe në menytë shijeholla europiane.
Ballokumja është ajo ëmbëlsirë që identi kohet
me Ditën e Verës. Receta e saj nuk është më
sekrete, por askush nuk mund ta përgatisë me atë
shije të veçantë siç dinë ta bëjnë nënat
elbasanase. Çdo vit, për Ditë Vere mijëra ballokume transportohen nga Elbasani për në qytetet e
tjera, për ta pasur në tryezat e tyre gjithë

38

shqiptarët. Menuja e gatimeve tradicionale të këtij
qyteti të lashtë është mjaft e pasur dhe me shije të
veçantë: tava e kosit, tava me pistil, çomleku,
karbunarja, gjeli i detit, tava e dheut, etj. Përherë
elbasanasit janë cilësuar si njerëz që i kushtonin
rëndësi e vëmendje gatimit e ushqimit, ku hahet
e pihet me bollëk .
Furrtari i njohur Xhevat Koburja ka mbi 60
vjet që u shërben bashkëqytetarëve të tij. Nuk ka
elbasanas që nuk e njeh dhe nuk e vlerëson atë
dhe furrën e tij për specialitetin e të gatuarit.
Xhevati tregon se, që nga tavat që vinin në furrë e
dinte se cilës i përkiste dhe ia përgatiste sipas
shijes. Historitë e tij me gatimet janë sa të bukura,
aq edhe mbresëlënëse. Ai tregon se nga tepsitë
që vinin në furrë mësonte se edhe kë kishte për
darkë ajo familje së cilës i përkiste tepsia. Gatimi
është i vetmi profesion i Xhevatit dhe ai ndjehet
krenar për këtë, sidomos kur qytetarët i shprehin
vlerësimin e tyre.
Festa e Ditës së Verës
Moria e makinave nis që nga maja e
Qafës së Kërrabës, tutje në thellësi të Peqinit e
Librazhdit të gjithë të stacionuar për t'u takuar në
Elbasan e për të përjetuar atmosferën e festës dhe
për ta shijuar atë në lokalet e lëndinat piktoreske të
qytetit . Me mijëra njerëz në bulevarde e sheshe,
në lokale, në lugina e shpate, shqiptarë e të huaj
pret e përcjell Elbasani në këtë ditë. Atmosfera
dehëse e festës i pushton të gjithë. Ajo është festë
e të gjithëve, e të pasurve dhe e të varfërve. Ajo
është festë mbarëpopullore: ku të gjithë dëfrejnë e
festojnë. Ajo ka një ndikim të çuditshëm tek të
gjithë. I gjithë qyteti vishet me dekor shumëngjyrësh ashtu si edhe lulet e pranverës. Nga moria
e njerëzve të krijohet përshtypja se e gjithë
Shqipëria ka zbritur aty.
Festë pagane apo bektashiane fundja,
kujt i intereson kjo në Elbasan? Ajo festohet si
festa e ripërtëritjes së jetës, si simbol i pranverës,
e kjo shtrihet e përjetohet me plot kuptimin e fjalës
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Perceptimi në distancë
është një term bashkëkohor. Ai e
merr zana llën nga funksionet
q ë k a s y r i . P e rc e p t i m i n ë
distancë është arritje e madhe e
tekno-logjisë së viteve të fundit .
Ajo përdor teknologjinë për të
mble-dhur informacion për një
objekt të caktuar në distancë, pa
u kontaktuar me të.
Shumë satelitë të dërguar në hapësirë përdorin këtë
teknologji. Me anë të të njëjtit
imazh të marrë prej këtyre sateliteve, mund të analizohen me
imtësi sipërfaqe të mëdha: një
kontinent i tërë apo edhe një
qytet i ndodhur në këtë kontinent. Imazhet japin mundësinë
të studiojnë zona gjeogra kisht
të vështira për t u arritur nga
njeriu, siç janë akullnajat Artik,
akullnajat e Antarktidës, apo
pyjet e Amazonës.
Për syrin, çfarë është
perceptimi në distancë?
Perceptimi në distancë përdoret
shpesh në jetën e përditëshme
dhe pa e ditur. Drita e ardhur në
sy nga objektet që ne shohim
kthehet në energji, e cila perceptohet nga truri si imazh. Syri
(kornea, kristalini, retina) lidhet
me trurin me anë të nervit të syrit,
duke krijuar kështu një sistem të
mrekullueshëm. Shkencëtarët e
NASA-s e përdorin modelin e
syrit të njeriut si prototip për të
projektuar teknologjinë që sig-
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Perceptimi
përmes syrit
uron imazhe me prespektivë të
gjërë. Në retinë ndodhen 70 për
qind e të gjithë receptorëve të
shqisave të njeriut dhe po kaq
është përqindja e informacionit
që marrim nëpërmjet syrit. Truri,
si kulla e drejtimit e organizmit
tonë, vlerëson sinjalet që vijnë
nëpërmjet antenave , si syri ,
veshi, hunda, lëkura etj.

Pse janë dy sy?
Si sytë e njerëzve, ashtu dhe ata
të kafshëve janë vendosur në
pozicione të ndryshme në kokë.
Në këtë mënyrë, sytë në të
njëjtën kohë i prezantojnë trurit
fushëpamje të ndryshme. Kjo
është baza e asaj që quhet
stereopsis ose e thënë ndryshe pamje në thellësi. Personat
që kanё vetёm një sy nuk luajnë
dot tenis, sepse nuk arrijnë të
përcaktojnë distancën apo lartësinë e topit nga fusha. Për shembull, topi i futbollit që shihet në
televizion na duket sikur shkon
drejt portës, por në fakt është
larguar prej saj.Në saj të stereopsis, truri arrin të vlerësojë
ndjesinë në thellësi dhe ndryshimin e distancave të objekteve.
Kjo dukuri njihet si metoda paralaks .
Gjithashtu, në këtë këndvështrim, për të eksperimentuar

kafshët përdorin metodën paralaks për të kuptuar distancёn
mes vetes dhe objekteve të

ndryshme. Për shembull, sytë e
pëllumbave nuk kanë mbivendosje të fushëpamjes. Kështu,
ata lëvizin kokat e tyre lart e
poshtë për të perceptuar largësinë relative të objekteve.
Përveç stereopsis,
prania e dy syve ka edhe disa
avantazhe të tjera. Prezenca e dy
syve ndihmon një fushpamje më
të gjërë dhe bën që ne të mos
ndiejmë pikën e verbër që
ndodhet në secilën prej fushëpamjeve. Në qoftë se do t u hidhet një vështrim gjallesave do
të shihet që sytë janë krijuar në
funksion të nevojave të gjallesës
përkatëse.
Për shembull sytë e peshqve nuk janë të pajisura me
kapak, sepse jetojnë në ujë.
Vendndodhja aktuale e syve tё
njeriut zgjeron maksimalisht fushëpamjen tonë, si edhe realizon
funksione të tjera, si stereopsis.
Vendosja e tyre brenda foleve
kockore i ruan ata nga traumat e
ndryshme. Forma sferike e syve
dhe mundësia për t u rrotulluar
në të gjitha drejtimet paralelisht e
zgjeron akoma me shumë fushëpamjen tonë, pa patur nevojë të
rrotullojmë kokën.
Darvin e ka konsideruar
absurde përsosmërinë e syrit, si
rezultat i seleksionimit natyral.
Por, syri i është dhënë njeriut si
dhuratë e çmuar për të lexuar
librin e natyrës.

Truri së bashku me sytë arrijnë të realizojnë me shpejtësi maramendëse llogaritje
distancash apo këndesh pa patur nevojën e lapsit apo formulave të sinusit dhe
kosinusit. Dhe për këtë, ne nuk jemi fare në dijeni të këtyrellogaritjeve që kryhen
brenda nesh.
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Tendenca
Smartphone
Komunikimi masiv deri para një
shekulli ishte tepër i ku zuar, si
pasojë e mungesës së mjeteve
teknologjike që mundësojnë
dhe ndihmojnë realizmin e tij.
Zhvillimi teknologjik në përgjithësi ka shënuar arritje të jashtëzakonshme në ditët e sotme,
përfshirë edhe telefonat celularë, duke lehtësuar komunikimin ndërmjet njerëzve dhe
përcjelljen e mesazheve te një
masë më e gjerë. Ideja për krijimin e telefonit celular u hodh
për herë të parë rreth viteve '20
të shekullit të kaluar, kur në
qarkullim patën dalë radiot e
policisë.
Telefoni i parë celular i
përdorshëm u krijua në vitin
1973 nga dr. Martin Cooper, pas
shumë provash të njëpas-
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njëshme. Projektet e qeverisë
së Shteteve të Bashkuara të
Amerikës i mundësuan disa
zyrave administrative të përzgjedhura përdorimin për herë të
parë të celularëve. Qytetarët
arritën ta kishin në dorë këtë
zbulim të ri teknologjik vetëm
pas vitit 1984. Telefoni i parë
celular ishte i madh dhe i rëndë.
Pesha e baterisë e bënte të
pamundur marrjen e tij në çdo
vend. Kjo i shtyu shkencëtarët
të mendonin për gjetjen e
zgjidhjeve të reja, për të lehtësuar përdorimin e tele-fonave
celularë. Një nga zhvillimet më
të rëndësishme është zbulimi i
aparatit Smartphone , që u
prodhua për herë të parë në
vitin 1993 nga kompania IBM
dhe Bell South. Prodhimi i
aparateve Smar-tphone , që
ndryshe quhen telefona të
zgjuar , shënon një arritje të
madhe në zhvillimin e teknologjisë telefonike, që prej zbulimit të telefonit të parë me kabull
nga Aleksander Graham Bell në
vitin 1876. Përdorimi i këtyre
telefonave po bëhet pjesë e
pandashme e jetës së njeriut,
përfshirë edhe shqiptarët,

sidomos të rinjtë. Statis-tikat
jozyrtare tregojnë se shumica e
përdoruesve të celularëve në
Shqipëri kanë aparate konvencionale, por numri i telefonave
të zgjuar po njeh rritje të
vazhdueshme.
Ç'është Smartphone ?
Telefoni Smartphone
është shumë më shumë se
aparatet standardë. Është më i
shpejtë se telefonat e thjeshtë.
Disa veprime që kryhen në
kompjuter mund të bëhen fare
mirë edhe nëpërmjet tij. Aparati
shquhet edhe për shpejtësinë e
lundrimit në internet me teknologjinë 3G dhe 4G, ku mund të
shihen foto, video, parashikimi i
motit, këmbimi valutor, të dëgjohet muzikë, të lexohen në
kohë reale lajmet e fundit, e të
tjera.
Përdorimi i telefonit
bëhet më i thjeshtë me anë të
prekjes dhe tastierës. Vitet e
fundit telefonat me prekje po
njohin përdorim masiv: sipas
statistikave rezulton se në botë
një nga shtatë përdorues celulari ka Smartphone .
Ndër telefonat Smar-

tphone më të popullarizuar janë:
Nokia (që dikur ishte sinonim i
telefonave), Iphone, Samsung,
HTC, Blackberry, LG, Motorola etj.
- me sistemet e tyre operative të
përkatëse: windows phone, ios,
android, symbian etj. Sipas
hulumtimeve më të fundit, telefonat më të shitur dhe më interesantë në tregun shqiptar janë:
Iphone, Samsung, Nokia, HTC etj.
Të dhënat e publikuara nga
Wireless Smartphone Strategies
tregojnë se në botë ka aktualisht
mbi 1 miliard Smartphone . Në
tremujorin e tretë të vitit 2012, një
në shtatë njerëz në botë kishte një
Smartphone , duke e çuar
numrin e tyre të përgjithshëm në
1.038 miliard në të gjithë botën.
Në të njëjtin tremujor të vitit
2007, ky numër ishte rreth 708
milionë. Edhe pse këto shifra
duken të larta, ka ende vend
për rritje, veçanërisht në tregje,
si ai i Kinës dhe Indisë. Analistët parashikojnë që numri i
tyre do të arrijë në dy miliardë
brenda tri viteve të ardhshme.
Telefonat Smartphone
përdoren me zgjuarsi!

të

Telefonat e zgjuar nuk
do të quheshin të tillë nëse nuk
përdoren me zgjuarsi. Një
numër i madh i zotëruesve të
tyre i shfrytëzojnë këto aparate njëlloj si telefonat e
thjeshtë: si për shembull: për
thirrje,dërgim .
SMS-sh dhe /
MMS-sh, ,

për t'u argëtuar me lojëra apo
për të vendosur zilen për të na
zgjuar nga gjumi etj. Në këtë
mënyrë, lihen anash funksione
të rëndësishme, si: menaxhimi i
taki-meve dhe agjendës, krijimi i
detyrave, përdorimi i aplikacioneve sociale (facebook,

twitter, google + etj.), shikimi
dhe dërgimi/pranimi i fotogra ve dhe videove të ndryshme,
dërgimi/pranimi dhe kontrollimi i
postës elektronike, shpërndarja
e vendndodhjes me personat e
tjerë, lundrimi në internet etj.

Disa nga karakteristikat dhe funksionet më
të reja të telefonave të mençur janë:
Incizon video dhe bën fotograﬁ në të njëjtën kohë.
Është ndihmëtar personal inteligjent,
duke përdorur zërin
Mundëson komunikim në
hapësirë të afërt
Përcjell shikimin e syrit dhe
kontrollon zërin
Transformon dhe ﬁltron
fotograﬁtë në mënyrë
profesionale.
Diktohet fytyra e bashkëfolësit
Telefoni karikohet pa kabëll
(wireless charging).
Ka hapësirë mjaft të madhe
për ruajtje të shënimeve.
Bëhet komunikim me tekst,
zë, video “pa pagesë”
Përdoren aplikacione të
ndryshme, si: instagram,
foursquare, maps, youtube,
shazam, dropbox, etj.
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