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ABOUT ICH

Peace building in a broad sense, can refer to activities including education, inter-
faith and intra-faith dialogue, global justice, and developing the values, skills, attitudes, 
and behaviors to live in harmony with oneself, with others, and with the natural 
environment. Peace education as conflict resolution and prevention and democracy and 
human rights education plays a crucial role to establish, strengthen and solidify peace 
which can create trust and cooperation over ethnic, religious and other divisions.

As globalization and interdependence grow, there stay controversial issues such as 
major cultural, political, religious, and economic disputes across the world with deep-
rooted historical experiences, from political conflict at the international level to violent 
conflict at the sub-national level. The alleviation of these disputes and conflicts requires 
exchanging ideas, brain storming and new approaches that take into account both the 
historical aspect of the divisions and the evolving global context in which they come 
into being.

Through productive discussions and exchanging views this conference will 
evaluate the changing global environment and explore how non-governmental 
organizations, governments and individual stakeholders can support peace building, 
reconciliation, and conflict de-escalation across the world.

This year, The International Conference on Humanities with main topic "Socio-
Economic Dimensions of Peace Building" is organized by Hëna e Plotë "BEDËR" 
University in Albania, in partnership with University of Vienna in Austria and Ipek 
University in Turkey.
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Prof.Dr.Artan Fuga 
Keynote Speakers 

Artan Fuga, a member of the Academy of Sciences of the Republic of Albania, 
holds the title of "professor". Has defended the doctorate degree in Albania, in 
philosophy, as well as in France, in the fields of communication and information. He has 
a "university professor" title, given by the National Council of Universities in France.  

In the period 1998 - 2003 he worked as a lecturer at the department of sociology at 
the University Paris - X - Nanterre in France. From 2004 until today Prof.Dr. Fuga 
teaches as professor at the University of Paris - II, Assas, France. 

He also serves as associate scientific worker at the laboratory LADYSS (CNRS - 
University of Paris - 10, France). Simultaneously he continued his contribution as titular 
professor in the department of journalism and communication and lecturer in the 
philosophy department and the sociology of the University of Tirana. From February 
2008 Prof. Artan Fuga is Head of the Communication and Journalism Department at the 
Tirana University. 

Prof. Artan Fuga is the author of many books in the field of philosophy, sociology, 
communication and journalism, such as "Shtigje permes guves se gjarprit‖, ―Renia e 
qytetit‖, ―Briret e dhise‖, ―Rrota e mundimit‖, ―Media politika dhe shoqweria‖, 
―Monolog‖, ―Renia e kompleksit te Rozafes‖ etc.

Prof. Fuga is also the author of dozens of publications in international scientific 
conferences and papers in foreign scientific journals. 
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Prof. Dr. Artan Fuga

Etnokracia. A mund të jetë garant për paqen ? 

Abstract 
The issue of the role of mass media in building peace and preventing wars, 

conflicts and tensions should be seen in the global, regional and local levels. From this 
point of view in the foreground appears the question of the relationship between mass 
media and ethnic and national relations. It clearly appears not only in the planetary level, 
but also in the Balkan world, where especially in the former Yugoslav region, there have 
been wars and high national and ethnic tensions. Although it seems that the war is over, 
still ethnic hatred, ethnic enclavisation, anger and ethnic stereotypes in the area continue 
to exist and remain present and serious. 

Theoretically the mass media can play various roles within this context. They can 
serve as bridges of cooperation, understanding and cultural diversification, but they may 
have a negative role in promoting ethnic hatred , informative isolation, ethnocentrism 
and ignoring or creating a completely negative image on other nations and ethnic groups  

In a way, actual state and administrative borders have become more flexible. 
Virtual boundaries, set up by the media in the form of ―walls " and " trenches " are 
becoming more acute forms of economic, cultural and social segregation of various 
ethnic groups and nations that often share the same territorial space. 

Media and strategic communication as a separate field dealing with problems 
regarding the role of the media in national and international relations , should be 
considered as one of the main issues related not only to review the media landscape, but 
also all geopolitical, cultural and social context of the region .  

Two basic concepts need to be considered in a more prominent and central manner 
along with many others that require a special energy to analyze them specifically. 

The first concept is about the so called ―ethnic media‖ and their role in creating a 
public space where various cultures clash or cooperate. The idea is to explain what they 
represent today particularly in the Balkans and what role they can play in building peace 

 Prof.Dr., Akademik, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri, Email: afuga@neuf.fr 
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and intercultural cooperation. Yes there should also be analyzed their relationship with 
ethnocracy and how independent are they to transform from politically controlled media 
by relevant ethnic elites in to the media serving the public regardless of their ethnic 
backgrounds. 

What will we call multicultural media and landscape as it is often noted that the 
concept is incomplete and above all it is implemented in a way that instead of spelling 
cooperation energy between nations and ethnicities, it is transformed into a mechanism 
of misunderstandings, segregation, and alteration of the image of other nations and 
ethnicities promoting tensions and conflicts among them.     

Freedom of expression should not only be equated with building ethical language 
and quality information, but it must be recognized that there is often an abuse of 
freedom of expression in media. It is uncontrolled by ethical codes that guarantee peace, 
social cooperation and stability of the relations between nations and ethnicities. In terms 
of online media hatred language has taken other dimensions and is often structured in an 
uncontrollable form. It makes intercultural communication a virtual battlefield between 
individuals who do not guarantee even minimum respect for ethnic codes that are 
universally accepted. Transition of communication from professional journalism to civic 
journalism despite positive effects carries the risk of promoting hostile passions under 
the influence of nationalist extremist groups. 

If we observe the content of the two concepts in the building of the Balkan media 
landscapes, we can open tracks to explore scientific reasoning to discuss the deviances 
from the role needed to be played by media in an intercultural and multicultural world. 
They build ―facades ―of identity for ―themselves‖ and for others".  What corrections or 
emancipatory efforts can be made to enable the virtual barriers become bridges of 
cooperation, which already require conceptual clarification as well as detailed analysis 
of programs such as  transmission strategy , editorial analysis , human resource policies , 
linguistic strategies , funding, so everything that has to do with media management . 

It will be seen that in many aspects of Balkan, the cultural diversity is understood 
in an ethnocentric viewpoint and others are mostly accepted as a collective projection of 
media 

These analyses are not considered simply as theoretical, but also as intellectual 
research tracks helping to enable the scientific community to realize the expertise and 
reviews which lead to proposals for decision makers. As a consequence social 
engineering for building and financing local or global media landscapes would match 
the aspirations of people for peace and democracy. 
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1. A është liria siguri për paqen?
Kuptohet se ndërtimi i marrëdhënieve të bazuara mbi paqen dhe mirëkuptimin 

midis popujve dhe kombeve është një proces i ndërlikuar dhe i vështirë. Veç analizave 
empirike të fokusuara në rajone të ndryshme të botës, ku zona e Ballkanit, na intereson 
më shumë, si shqiptarë, realiteti kërkon edhe analiza që larg skemave ideologjike të 
gatshme dhe të marra në mënyrë të ngurtë, të jenë të bazuara mbi koncepte dhe 
marrëdhënie konceptuale të vlefshme dhe që gjenerojnë kuptimësi të dukurive të reja 
gjeopolitike dhe gjeokulturore.  

Nisur këtej, ka vend të mendohet se cila është marrëdhënia midis lirisë dhe paqes. 
Kuptohet që rregjimet diktatoriale që ndrydhin qytetarët, minoritet kombëtare dhe etnitë, 
janë shkak për tensione dhe konflikte të armatosura, për çekuilibrime në marrëdhëniet 
shoqërore duke prodhuar dhunë dhe barbari. Përvoja e Ballkanit, por edhe ajo e zonave 
të tjera të Planetit e provon këtë. Mirëpo, po ta shohim me kujdes gjendjen në këto 
dekadat e fundit, realiteti flet se edhe në kushtet e lirive politike për qytetarët dhe 
kombet e etnitë brenda një shoqërie e një shteti, si edhe në marrëdhëniet ndërshtetrore, 
ka mundësira dhe rreziqe që krijojnë tensione ndëretnike dhe formësojnë parakushte për 
destabilizim politik dhe lëkundje të proçeseve paqësore të demokratizimit.  

Kur flitet për liritë, pa dyshim ndër më themeloret, për të mos thënë më themelorja, 
është ajo e fjalës, e të shprehurit lirshëm, e pjesëmarrjes të lirë në hapësirën publike të 
diskutimit, e lirisë të mediave që të shprehin një diversitet kulturor të pasur, çka jep 
parakushte edhe për marrëdhënie besimi reciprok, pra si bazë për sigurimin e paqes. 
Këtu media shihet në një plan shumë të gjerë duke përfshirë jo vetëm mediat masive 
klasike, por edhe komunikimin në linjë, komunikimin e përditshëm midis qytetarëve në 
hapësirat e tyre private apo në hapësirën publike, debatin politik, pra në fakt gjithë 
strukturimin dhe ristrukturimin e të shprehurit brenda një shoqërie të caktuar. Paqja në 
fakt para sesa të jetë produkt i praktikave dhe i strategjive të caktuara, është një realitet 
konceptual, është ide, strukturim përfytyrimesh, pra realizohet si fillesë dhe si aksion 
nëpërmjet komunikimùit. Nga kjo pikëpamje, ka vend të jepet edhe një përqasje nga 
pikëpamja e shkencave të komunikimit e faktorëve që rrisin potencialin paqësor dhe 
demokratik të një shoqërie, dhe ato që mënjanojnë faktorët e dhunës dhe të tensionit 
midis grupeve të ndryshme shoqërore dhe etnike e kombëtare.  

Duke e parë problemin në këtë rrafsh, theksojmë se Konventa – kuadër europiane 
mbi të drejtat e minoriteteve, e formuluar gati njëzet vite më parë dhe e aprovuar nga 
Këshilli i Europës, thekson se sidomos në shoqëritë me diversitet kulturor, liritë dhe të 
drejtat e etnive, minoriteteve kombëtare, e kombeve janë bazë për të mundësuar shoqëri 
të lira, të qendrueshme dhe paqësore. Artikulli numur 9 i kësaj Konvente pohon se :
« Palët angazhohen për të pranuar se e drejta e lirisë të shprehjes për çdo person që i 
përket një pakice kombëtare përfshin lirinë e shprehjes të opinioneve dhe lirinë për të 
marrë ose komunikuar informacione apo ide në gjuhën e vet minoritare pa ndërhyrjen e 
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autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Përsa i përket aksesit në media, palët 
bëjnë kujdes që në kuadrin e sistemit të tyre legjislatif, personat që i përkasin një pakice 
kombëtare të mos jenë të diskriminuar. » 

Në kushtet e rajonit tonë ballkanik këto dhjetë apo pesëmbëdhjetë vitet e fundit 
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tregojnë se njeri nuk nënkupton medoemos tjetrin. Nuk mund të mohohet se shpesh në 
media mbisundon fryma e mosbesimit reciprok, e tensioneve verbale, e stigmateve 
etnike, e stereotipeve diskriminuese, nuk përjashtohet edhe gjuha e urrejtjes ekstreme, 
çka sigurisht janë faktorë që nuk çojnë në garantimin e paqes, por përmbajnë rrezikun e 
tensioneve dhe konflikteve ndëretnike. 

2. Kontrolli etnokratik i mediave 
Pra pyetja është se përse liritë e shprehjes janë shoqëruar edhe me përdorimin e një 

gjuhe urrejtjeje që i minon dhe rrezikon proceset paqësore, përse ndërtimi i një peizazhi 
mediatik, institucional dhe kulturor të diversifikuar jo medoemos krijon një komunikim 
ndërkulturor në shoqëri ? Pra, përse liritë politike dhe të shprehjes shoqërohen me 
rreziqe për paqen dhe stabilitetin social të shoqërisë ?

Lidhur mesa më sipër do të arsyetoj nisur nga një studim i kryer bashkë me kolegë 
të tjerë lidhur me mediat multikulturore në rajonin e Balkanit, mbështetur nga katedra e 
UNESCO-s në shkencat e komuinikimit, në Universitetin e Strasburgut, si edhe nga një 
lexim i bibliografisë në këtë fushë studimore.  

Pas thërmimit të ish Jugosllavisë dhe lindjes e formësimit të shteteve kombëtare në 
këtë zonë të Ballkanit, një sërë procesesh demokratizuese ndodhën edhe në fushën e 
kulturës dhe lirive të shprehjes mediatike dhe të opinioneve, siedhe në sektorin e 
arësimit. Hapësira e opinionit publik u diversifikua sepse atje nisën të shprehen më 
lirisht edhe etnitë dhe pakicat kombëtare dikur të privuara dhe nën shtypje kombëtare. 
Paqja dhe liritë politikë sollën një diversifikim të perspektivave kulturore në zonë.  

Ndërkohë me mediat të kuptuara në kuptimin më të gjerë të fjalës, pra si media 
informative masive, si industri kulture, pra e filmit, e botimeve dhe e shprehjes artistike 
në përgjithësi, si institucione shkollore, etj., ndodhën procese që bënë që duke qenë të 
lira, ato mbetën në kontrollin e elitave politike dhe administrative përkatëse në rrafsh 
kombëtar, rajonal, komunal, madje edhe kur ato kanë një pronësi private. Në një kuptim 
të caktuar dhe disi natyrshëm, këto elita politike, administrative dhe ekonomike pas lufte 
dhe në periudhën postdiktatoriale, nisur nga fakti se kishin një legjitimitet fillestar të 
marrë nga përpjekjet për liri dhe pavarësi kombëtare dhe të drejta etnike, nisur nga ideja 
se edhe në periudhën paqësore mbartnin në sytë e opinionit publik një mision etnik dhe 
kombëtar, nisur edhe nga retorika e tyre fillestare e idesë kombëtare, pa asnjë 
konotacion negativ, konsiderohen edhe si elita etnokratike. Legjitimiteti i tyre shtrihet 
veç në aspektin kombëtar edhe brenda grupit etnik që përfaqësojnë, apo brenda rajonit 
ku ky grup jeton. Pra, këto elita etnokratike shfaqen edhe si grupe kontrolluese të 
pushteteve legjitime në plan shtetror, edhe si elita partiake, por edhe si pushtete 
financiare dhe ekonomike me lidhje të fuqishme me politikën, që duke pasur një 
identitet patriotik të dallueshëm, një retorikë nacionaliste, përdorin përgjithësisht një 
rrjet financiar dhe një ekonomi etnike e llojit të veçantë. 
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Nisur nga ideologjia dhe retorika politike e kuptueshme e elitave etnokratike, edhe 
mediat dhe institucionet arsimore dhe kulturore nën kontrollin e tyre të drejtpërdrejtë ose 
të tërthortë sigurisht që do të reflektonin të njejtin qendrim dhe strategji krijimi dhe 
transmetimi të vlerave arsimore, artistike dhe kulturore e mediatike. 

Po të shohim infrastrukturat mediave, shkollave dhe institucioneve kulturore në 
zonën e Ballkanit, ajo më së shumti paraqet katër tipologji të ndryshme :

a. Infrastrukturat publike, pra mediat audiovizive publike, shkollat dhe 
universitetet publike, institucionet artistike publike, etj. Të gjitha këto infrastruktura në 
plan kombëtar drejtohen dhe kontrollohen ose nga pushteti ekzekutiv ose janë nën 
kontrollin parlamentar, që në fakt është ai i elitave etnokratike kombëtare.  

b. Infrastruktura nën kontrollin e pushteteve komunale, ku elitat etnokratike 
janë të diversifikuara në bazë të rajonit ku është instaluar bashkësia që ato përfaqësojnë. 
Retorika etnokratike në këtë nivel është edhe më e theksuar sepse ato janë më afër 
elektoratit të tyre dhe tensionet mes bashkësive etnike janë më të ndjeshme.  

c. Mediat apo infrastrukturat kulturore dhe arsimore private, të cilat 
kontrollohen dhe ushqehen si nga administratorët ashtu edhe nën presionin e audiencave 
të klientëve me ndërgjegje të theksuar etno-kombëtare, me ideologjinë dhe praktikat 
etnocentrike përkatëse.  

d. Format e komunikimit qytetar në linjë, rrjetet sociale, të cilat nën humorin 
dhe influencën e përdoruesve dhe audiencave të tyre, dihet se janë shprehëse e 
frustrimeve kolektive dhe bien preh më shpejt se të gjitha llojet e tjerë të mediave e një 
shprehjeje ku mbisundon steretipi kulturor, stigmatet ndaj kombeve dhe etnive të tjera, 
izolacionizmi kombëtar, dhe sidomos gjuha e urrejtjes ndaj tjetrit.     

Mbizotërimi i infrastrukturave të shprehjes publike nga etnokracia në nivel qendror 
dhe rajonal (komunal), apo nga elita ekonomiko-politike me prirje etnokratike, është një 
fakt i mirëkuptuar në periudhën postluftë dhe postdiktatoriale. Dihet se liritë politike dhe 
ato kulturore, mundësitë për të ardhur në një proces tranzitor paqeje pas dekadash 
represionesh kombëtare dhe politike, rrjedhojnë nga idealet kombëtare dhe për pohimin 
e të drejtave etnike në të gjitha identitetet kombëtare të vendeve ballkanike. Puna është 
të dihet nëse strukturimi i hapësirave politike dhe i atyre të hapësirës publike të 
shprehjes sipas logjikës etnokratike jep mundësi për një paqe afatgjatë, për harmoni 
kombëtare dhe etnike në Ballkan, si edhe për një emancim dhe komunikim të vërtetë 
ndërkulturor në shoqëritë ballkanike.  

Ideologjia dhe botëkuptimi etnokratik shoqërohet me realizime pozitive që nuk 
mund të mohohen. Në një farë mase ato janë ushqyer nga frymëzimi kombëtar, e cila 
është një vlerë humane e rëndësishme. Mediat dhe kultura, arësimi dhe arti që 
frymëzohen nga etnokracia në një farë kuptimi paraqiten edhe si ruajtës të traditave 
shpirtrore kombëtare. Ato vigjilojnë që bashkësitë etnike të mos pësojnë tragjizmat e së 
shkuarës, pra janë një lloj barriere ndaj politikave të mundshme diskriminuese. Përpos 
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këtyre, ideologjia etnokratike shërben edhe për një ngjizje të fortë të solidaritetit social 
brenda bashkësisë etnike ose të pakicave kombëtare.  

Por, veç këtyre aspekteve, etnokratizmi ushtron edhe ndikimet e veta mbi mediat, 
kulturën, artin, shprehjen e opinionit shoqëror dhe komunikimin ndërkulturor në 
përgjithësi. Ka ardhur koha që këto elemente të njihen dhe të mbahen parasysh duke e 
trajtuar gjuhën e përjashtimit dhe urrejtjes kolektive ndaj bashkësive të tjera 
etnokombëtare si jo të rastit, as thjesht dhe vetëm si inerci e fantazmave të së shkuarës, 
por edhe si produkte sistematike të një realiteti mbizotërues i kontrolluar nga elitat 
etnokratike respektive.  

Sidomos në media, marrë gjithmonë në kuptimin më të gjerë të tyre, etnokracia si 
ideologji dhe strategji shprehjeje publike e vendos informacionin e ekuilibruar, të 
gjithanshëm, të saktë, nën thundrrën e propagandës, e krijimit të ―brand‖-it kombëtar, si 
edhe në funksion të propagandës. Në këtë suazë bien jo vetëm mediat dhe infrastrukturat 
publike, por edhe ato private. Sikurse thekson studjuesi amerikan Art Silverblatt : 
―Madje edhe në vendet ku media është me pronësi private, qeveritë i kanë përdorur 
mediat si një vektor propagande.‖1 Nuk duhet harruar se shpesh koncepti etnokratik mbi 
informacionin e shmang informimin e saktë dhe të plotë të audiencave nën pretekstin e 
mbriojtjes të interesit të grupit etnik. Ndodh që këto dy aspekte edhe përputhen, por 
qëllon edhe që ato hyjnë në konflikte të pjesëshme apo tërësore midis tyre. Mediat e 
kontrolluara nga etnokracitë e kanë të pamundur që në këto raste prioritetin t‘ia japin 
informacionit dhe jo spekulimeve ideologjike etno-nacionale. 

Nuk duhet harruar gjithashtu se në kushtet e mbizotërimit të strategjive etnokratike 
kultura dhe informacioni, krijimtaria artistike e subvencionuar nga pushtetet përkatëse, 
ka prirje të drejtohet dhe frymëzohet nga etnocentrizmi ku vlerat, zakonet, perspektivat e 
kujtesës historike kolektive, traditat kulturore, e çdo kombi vendosen në qendër dhe ku 
grupi e sheh kolektivisht botën, shoqërinë, të shkuarën dhe të ardhmen thjesht si 
projektime të subjektivitetit të vet, duke u mbyllur karshi të tjerëve. Vetëlavdërimi 
kolektiv bëhet në këto raste mënyra e interpretimit të të gjitha të dhënave kulurore, bëhet 
logjika përjashtuese e ngjarjeve historike. Mediat etnokratike, sikurse theksohet edhe 
nga studjuesi Alan O‘Konor janë ―Procese bindjeje në të cilët ne jemi ftuar për të 
kuptuar botën në një farë mënyre dhe jo në një mënyrë tjetër.‖2 Mbi këtë bazë në të 
gjitha konfrontimet kulturore dhe historike syzet e etnocentrizmit mbivlerësojnë 
natyrshëm qendrimet, sjelljen, perspektivën e bashkësisë etnike ose kombëtare që e 
zhvillon atë, duke nënvlerësuar dhe përbuzur përvojat dhe vlerat e të tjerave.  

Në këtë kuptim, mediat demokratike dhe ato etnokratike kanë një dallim të madh 
parimor midis tyre. Nëse të parat kanë synim të informojnë realisht audiencat dhe 

                                                          
1 Art Silverblatt, Media Literacy, p. 215, Praeger,  London, 2008 
2 Alan O’Konor, Culture and Communication, p. 37, Sage Publications, 1990 
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1 Art Silverblatt, Media Literacy, p. 215, Praeger,  London, 2008 
2 Alan O’Konor, Culture and Communication, p. 37, Sage Publications, 1990 
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qytetarin për aktualitetin, të dytat e kryejnë këtë rol, duke informuar në funksion të 
strategjive editoriale të udhëhequra nga vlerat etnike. Kjo bëhet bazë për riprodhimin 
dhe shpërndarjen stereotipeve dhe stigmateve kolektive kundër etnive dhe bashkësive të 
tjera fetare e kombëtare duke nxitur gjuhën e urrejtjes dhe të mosbesimit të ndërsjellë.  

Mirëpo jo rrallë qendrimet etnokratike dhe ideologjia në fjalë i tejkalon fort 
nevojat e bashkësive etnike për vetëmbrojtje dhe vetëpohim. Kjo ndodh sidomos kur 
ndërmerren fushata elektorale brenda të cilave elitat politike etnokratike përdorin mediat 
për të arritur tre qëllime pragmatike : Së pari, për të mobilizuar elektorin etnik në 
përballje me elektoratin e partive të tjera politike me identitet etnik të ndryshëm. Së dyti, 
për të reduktuar numurin e elektoratit pasiv dhe nxitjen e tij për të votuar. Së treti, për të
zvogluar elektoratin e partive të tjera me të njejtën bazë etnike duke i cilësuar ato si 
tradhëtare, kolaboracioniste, jo patriotike, etj. Në të tre rastet, ideologjia etnokratike, 
ndonëse e udhëhequr nga faktorë ambiciozë politikë, legjitimohet duke nxjerrë përpara 
publikut të gjithë arsenalin e armëve të propagandës që antemojnë bashkësitë e tjera 
etnike dhe elitat e tyre etnokrate dhe rivalët e tyre brenda të njejtës bashkësi kombëtare.  

Nën ndikimin e strategjive etnokratike, kultura dhe informacioni, e gjithë hapësira 
publike, shndërohen në një univers të përbashkët që udhëhiqet nga fakti i shndërrimit të 
informacionit mediatik dhe e kulturës në një instrument të komunikimit strategjik, pra si 
mjete arritjesh qëllimesh strategjike në planin e jashtëm, pra qoftë jashtë shtetit, qoftë 
jashtë mjedisit të grupit etno-kombëtar. Mirëpo në kushtet kur komunikimi i sotëm dhe 
teknologjitë bashkëkohore e kanë bërë të pamundur dallimin midis komunikimit me 
jashtë dhe komunikimit brenda grupit ose kombit, taktikat e komunikimit strategjik në 
fjalë krijojnë pasoja edhe në informimin e brendshëm qytetar. Në rrafsh kombëtar, 
mediat etnokratike funksionojnë në format dikotomik, bardh e zi, me stereotipe, si forma 
promocioni kombëtar dhe etnik, dhe bëhet e pamundur për qytetarin që të orientohet si 
duhet brenda një universi tensionesh etnike.  

Informacionet, kultura, botimet, linjat editoriale të mediave, diplomacia kulturore e 
shtetit, strategjitë e shërbimeve publike, gjithçka vihet në funksionim të mbërritjes të 
qëllimeve të promovimit kombëtar. Media dhe kultura humbasin kështu gradualisht 
aftësinë për të qenë kritike ndaj elitave etnokratike sa kohë që konsiderohen faktikisht si 
instrumente komunikimi strategjik. Mediat orientohen jo drejt kritikës të devijimeve të 
elitave etnokratike në marrëdhënie me qytetarët e bashkësisë së tyre, por përpiqen ta 
mobilizojnë këtë bashkësi kundër grupeve të tjera etnokombëtare. Sikurse citohet nga 
studjuesi amerikan Christopher Paul, komunikimi strategjik e konsideron median pjesë e 
gjithë sistemit të mjeteve për të arritur qëllime në rivalitet me botën jashtë shtetit, 
kombit ose grupit etnik. Ai citon se : ―Cilitdo nivel komandimi i nevoitet një strategji 
për koordinimin dhe sinkronizimin e temave, mesazheve, imazheve, dhe veprimeve në 
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mbështetje të të objektivave të komunikimit strategjik duke siguruar integritetin dhe 
qendrueshmërinë e temave dhe mesazheve duke nisur nga niveli taktik më i ulët.‖3

I gjithë ky transmetim i mediave etnokratike në instrumente komunikimi strategjik 
dhe diplomacie publike mbështetet në sistemin e krijimit të iluzionit të pastërtisë të 
vlerave etnike të çdo bashkësie kundrejt degjenerimit të vlerave të bashkësive të tjera. 
Mbi këtë bazë e gjithë shoqëria rrezikon të lëkundet dhe kërruset nën peshën e gjuhës të 
urrejtjes, moskuptimeve të ndërsjella etnike, propagandës armiqësore dhe mjedisi i 
shoqërive multikulturore shndërrohet në një fushë beteje midis strategjive të kundërta 
etnokulturore dhe etnokratike. Sigurisht, nga pikëpamja formale dhe institucionale, 
sikurse parashikon edhe Konventa – kuadër e të drejtave të pakicave kombëtare, edhe në 
këtë kontekst kemi një liri shprehjesh socioetnike dhe sociokulturore, por nga mënyra 
sesi funksionon ky sistem ai më shumë prodhon moskuptime dhe moskomunikim 
ndërkulturor duke krijuar kështu geto kulturore nga pikëpamja etnike dhe kombëtare. 
Peizazhi është multikulturor kurse komunikimi ndërkulturor e ka vështirë të ekzistojë se 
nën kontrollin e etnokracisë ai izolohet dhe përmbyllet brenda universeve monologuese 
dhe armiqësore me njeri tjetrin.  

3. Audiencat totalizuese etnike 
E drejta e shprehjes të lirë për pakicat kombëtare ose grupet etnike nuk mjafton 

ende për të pasur një komunikim ndërkulturor efikas që do të krijonte kushtet e një 
marrëdhënie paqësore të qendrueshme në shoqëri. Peizazh mediatik multikulturor nuk 
do të thotë akoma edhe diversitet kulturor në informacionin publik dhe në produktin 
mediatik. Ngatërrimi i këtyre dy koncepteve sjell moskuptime dhe errësime në analizën 
e gjendjes reale.  

Le të mos harrojmë se në kontekstin ballkanik edhe ato media audiovizive publike 
që transmetojnë edhe në gjuhën e minoriteteve etnike apo bashkësive kombëtare e bëjnë 
me një numur të kufizuar orësh a thua se orët e transmetimit dhe numri i individëve që 
bëjnë pjesë në këto pakica kanë lidhje me njeri tjetrin. Për më tepër sikurse vihet në 
dukje në shumë raporte monitorimi, transmetimet në gjuhët minoritare në fushën e 
informacionit janë shpesh përkthime të informacioneve në gjuhën kryesore zyrtare. Nga 
ana tjetër, redaksitë e gjuhëve minoritare varen nga menaxhimi i përgjithshëm 
administrativ i institucionit, i cili kontrollohet nga klasa etnokratike e kombit 
numerikisht më të madh. Po kështu ndodh edhe me stacionet radiotelevizive komunale 
si edhe me ato private ku po të thuash të drejtën shumëgjuhësia e transmetive është fare 
e rrallë ose tepër e reduktuar në orë dhe lloje transmetimesh. Në këto të dytat, privatet, 
ato jo vetëm ndodhen nën presionin e elitave etnokratike për të marrë subvencione, 

                                                          
3 United States Joint Commander’s Handbook for Strategic Communication and Communication 
Strategy, Suffelk, June, 24, 2010, p. II - 11  
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reklama, liçenca, etj., por edhe nën presionin e audiencave lokale, të cilat në rastet më të 
shumta janë bashkësi etnike dhe kombëtare lokale. Fidelizimi i audiencave shpesh kalon 
me të njetën strategji bindjeje sikurse është rasti në politikë, pra duke mbajtur një nivel
ideologjizimi etnokratik të lartë.  

Në këtë mënyrë peizazhi mediatik shumëkulturor dhe i diversifikuar në fakt jep një 
pasojë perverse, të kundërt me atë që pritej parimisht, sepse për audienca të ndryshme, 
me identitet kombëtar dhe etnik të ndryshëm, sipas funksionimit teorik dhe praktik të 
audiencave, jep sistemi informimi dhe mesazhe, që i izolojnë ato prej njera tjetrës. 
Peizazhi është shumëkulturor, porse çdo audincë nuk ndjek veçse ato media që 
përputhen me identitetin e saj gjuhësor, historik, kulturor.  

Barazimi i padrejtë i informimit multikulturor me peizazhin multikulturor nuk 
mban parasysh faktin që lidhet me konceptin e ―përzgjedhjes‖ si koncept themeltar në 
shkencat e komunikimit masiv. Audiencat teknikisht mund të ndjekin të gjitha stacionet 
audiovizive dhe të konsumojnë të gjithë titujt e shtypit të shkruar, por realisht nuk ndodh 
kështu meqë strategjia e tyre është ajo e ―përzgjedhjes‖. 

 Ka sëpaku gjashtë lloj përzgjedhjesh4 :
a. Sipas ekspozimit ndaj medias dhe informacionit kulturor e artistik apo 

edukativ, duke u hapur vetëm ndaj atyre që përputhen me vlerat e audiencës. 
b. Sipas perceptimit të informacionit që edhe kur ndodhet përpara të njejtit 

material informues, audienca kolektive e percepton sipas këndvështrimit të vetë, të 
interesuar.  

c. Sipas ruajtjes në kujtesë, duke lënë të kalojnë e rënë harresë të gjitha 
informacionet që nuk përputhen me vlerat identitare.  

d. Sipas vëmendjes, duke e shkëputur vëmendjen sa herë tingëllojnë informacione 
pa interes për audiencën.  

e. Sipas vlerësimit të egos kolektive, çka bën që gjithçka nuk vjen në përputhje 
me vetëvlerësimin etnocentrik konsiderohet e parëndësishme dhe dizinformim.  

f. Sipas gjuhës, meqë ndiqen ato stacione audivizive që kuptohen më mirë e 
lirshëm, pra që transmetojnë në gjuhën amtare.  

Nga kjo pikëpamje audiencat etnike me sjelljen e tyre normale dhe të pritshme 
përmbushin atë që nisin elitat etnokratike, por këtë radhë nga ―poshtë‖, pra si sjellje 
audiencash masive. Nga kjo pikëpamje ato vetëizolohen dhe kërkojnë më pas që edhe 
media që ndjekin të jetë në përputhje me pritshmëritë e tyre. Audiencat vetëizolohen 
kulturalisht duke prodhuar grupe që përmbyllen në vetevete sipas kriterit që politlogu 
amerikan Michael Waltzer i quan ―audienca totalizuese‖. 

  

                                                          
4 Art Silverblatt, Media Literacy, p.p. 23-24, Praeger,  London, 2008 
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4. Modelet e komunikimit ndërkulturor 
Ja pra se përse peizazhi multikulturor në pmedia nuk prodhon medoemos një bazë 

për një komunikipmi demokratik, të çtensionuar, me baza mirëkuptimi, midis 
bashkësive etnike, por më shumë i izolon ato nga njera tjetra. Komunikimi ndërkulturor 
kërkon që infrastruktura e agjencive mediatike, e institucioneve kulturore dhe artistike të 
ndërtohet ndryshe.  

Po të niseshim nga një analizë tipologjike do të thoshim se mund të veçoheshin 
katër modele matricash komunikimi në këtë rrafsh. Por përpara sesa t‘i paraqisnim do të 
na duhej të shpjegonim terminologjikisht simbolikën e  mëposhtëme :  

A1 (B1) – Kanali i transmetimit etnokombêtar 
A2 (B2) – Komunikuesi dhënës me poatë identitet 
A3 (B3) – Gjuha e transmetimit, kodi, amtare 
A4 (B4) – Objekti i raportuar, shoqëria respektive, grupi, institucioni etnokombëtar 
A5 (B5) – Komunikuesi marrës, audiencat me po atë identitet etnokombëtar.  
Tipologjitë do t‘i ndanim në : 

I. Monologuese : Promovim i brandit kombëtar 
A1-A2-A3-A4-A5   
II. Propaganduese, nëpërmjet komunikimit strategjik 
1. Modeli i fortë 
A1-A2-A3-A4-B5
2. Modeli i butë 
A1-A2-B3-A4-B5
III. Akulturues, nëpërmjet një manipulimi të vetëndërgjegjes të grupeve të tjera 
A1-A2-B3-B4-B5
IV. Multikulturor i plotë 
A1-B2-B3-A4(B4)-A5(B5) 

5. Përfundime 
Ndërtimi i paqes sociale në shoqëritë multikulturore kalon nëpërmjet kulturës dhe 

institucioneve të saj mediatike në kuptimin më të gjerë të tyre. Liritë politike janë të 
domosdoshme që të mundësohet shprehja e lirë e kulturave të grupeve etnokombëtare. 
Por, kjo nuk presupozon patjetër edhe realizimin e një komunikimi ndërkulturor efektiv. 
Liria dhe paqja nuk janë dy vlera që e presupozojnë automatikisht njera tjetrën. Po 
kêshtu peizazhi mediatik shumëkulturor nuk nënkupton medoemos një produkt 
shumëkulturor dhe as një informim të hapur ndaj kulturave të tjerave. Mediat nën 
kontrollin e elitave etnokratike në pushtet ose jo, në kushtet e demokracisë, mund të 
ringjallin dhe mbajnë ndezur gjuhën e dhunës verbale, armiqësitë, t‘i përforcojnë ato, 
nën sistemin e propagandave intensive mediatike. Prandaj ideologjitë etnokratike që 
realizuan çlirimin kombëtar dhe emancimin etnik jo medoemos janë adekuate për 
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ndërtimin e paqes shoqërore në peirudhat postdiktatoriale dhe paslufte. Etnokracia për 
qëllimet e saj bashkuar me sjelljen e audiencave totalizuese dhe selektive të 
informacionit prodhojnë geto kulturore dhe e ndajnë virtualisht shoqërinë në enklava 
etnike dhe sociale. Kuptimi i plotë i multikulturalizmit është kur ai gjen vend edhe në 
nivelin mikrosocial, pra brenda agjencive mediatike, dhe jo thjesht në atë makrosocial si 
formë e ndërtimit të peizazhit mediatik global që nuk bên tjetër veç riprodhon armiqësitë 
e vjetra në kushtet e një konteksti të ri që janë demokracitë e brishta të shoqërive dhe 
shteteve shumë-kulturorë.     
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Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan

Klâsik kültürümüzde bariş dili
  

  
Özet 
Mevlânâ, ―Ġnsan dilinin altında gizlidir. Bu dil, ruh kapısının perdesidir. Bir 

rüzgar perdeyi kaldırınca, evin içerisi bize görünür.‖ (Mesnevî, IV : 390) diyor. Modern 
çağda insanlar arasında ikna kabiliyeti zayıfladıkça anlaĢmazlıklar ve çatıĢmalar da 
artmaktadır. Eskilerin ―medenilere galebe iknâ iledir‖ öz deyiĢleri, dilin çatıĢma 
çözümlerindeki rolünü de ortaya koymaktadır. 

Bu anlamda, çağımızda iletiĢim araçlarının yaygınlığı, insan iliĢkilerinin çok daha 
yoğun yaĢanması, ĢehirleĢme, eğitim seviyesinin yükselmesi, çatıĢmaları ortadan 
kaldırmak için yeterli olamamaktadır. Hitap Ģekillerinden, övgü kalıplarına, nezaket 
ifadelerinden tenkit ölçülerine kadar, dilin tahrik gücünü kavrayabildiğimiz seviyede, 
aile ve toplum içerisinde sağlıklı iletiĢim ortamları oluĢturulabiliriz. Prof. Dr. Erol 
Güngör‘ün doçentlik tezi olan ―ġahıslararası Ġhtilafların Çözümünde Lisanın Rolü‖ adlı 
eserde, ―husumet ve yanlıĢ anlayıĢların ihtilafların çözülmesine mani olduğu‖(Güngör 
1998:33) üzerinde durulur. Buna göre, Ģahıslar arasındaki anlaĢmazlıkların çözümünde, 
ortak kelime dünyası, kelimelerin çağrıĢım değerleri, aynı toplumda yaĢayan insanların 
bir kelime ve ifadeden aynı anlam ve yoruma ulaĢabilmesi önem taĢımaktadır. 

Söz ile davranıĢ bütünlüğünün belirlediği kültürel kalıplar, toplumların 
karakteristik özelliklerini de ortaya koymaktadır. Bir bebeği kucağına alırken, mutlaka 
―MaĢaallah‖, ―Allah bağıĢlasın‖, ―Rabbim kem gözlerden korusun‖ ifadelerini telaffuz 
eden insan, bir yandan da çocuğa nazar değmemesi için, ―ne kadar da çirkin‖ gibi bir 
imâda bulunur. Bu hareketin kaynağı, eski Türk kültüründeki kötü ruhların zararlarından 
korunmaya kadar uzandığı gibi, nazar inancını da kapsayan bir özellik taĢır. Dilin barıĢçı 
ve sükuneti temin eden gücü, en keskin ve etkili silahtan daha tesirlidir. Bizim 
toplumumuzda barıĢ dilinin ilk basamağını ―selam‖ oluĢturur. 

                                                          
 Prof.Dr, İpek Üniversitesi, Email: afuatbilkan@yahoo.com 
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Giriş
Mevlânâ, ―Ġnsan dilinin altında gizlidir. Bu dil, ruh kapısının perdesidir. Bir 

rüzgar perdeyi kaldırınca, evin içerisi bize görünür.‖ (Mesnevî, IV : 390) diyor. Modern 
çağda insanlar arasında ikna kabiliyeti zayıfladıkça anlaĢmazlıklar ve çatıĢmalar da 
artmaktadır. Eskilerin ―medenilere galebe iknâ iledir‖ öz deyiĢleri, dilin çatıĢma 
çözümlerindeki rolünü de ortaya koymaktadır. 

Bu anlamda, çağımızda iletiĢim araçlarının yaygınlığı, insan iliĢkilerinin çok daha 
yoğun yaĢanması, ĢehirleĢme, eğitim seviyesinin yükselmesi, çatıĢmaları ortadan 
kaldırmak için yeterli olamamaktadır. Hitap Ģekillerinden, övgü kalıplarına, nezaket 
ifadelerinden tenkit ölçülerine kadar, dilin tahrik gücünü kavrayabildiğimiz seviyede, 
aile ve toplum içerisinde sağlıklı iletiĢim ortamları oluĢturulabiliriz. Prof. Dr. Erol 
Güngör‘ün doçentlik tezi olan ―ġahıslararası Ġhtilafların Çözümünde Lisanın Rolü‖ adlı 
eserde, ―husumet ve yanlıĢ anlayıĢların ihtilafların çözülmesine mani olduğu‖(Güngör 
1998:33) üzerinde durulur. Buna göre, Ģahıslar arasındaki anlaĢmazlıkların çözümünde, 
ortak kelime dünyası, kelimelerin çağrıĢım değerleri, aynı toplumda yaĢayan insanların 
bir kelime ve ifadeden aynı anlam ve yoruma ulaĢabilmesi önem taĢımaktadır. 

Söz ile davranıĢ bütünlüğünün belirlediği kültürel kalıplar, toplumların 
karakteristik özelliklerini de ortaya koymaktadır. Bir bebeği kucağına alırken, mutlaka 
―Maşaallah‖, ―Allah bağışlasın‖, ―Rabbim kem gözlerden korusun‖ ifadelerini 
telaffuz eden insan, bir yandan da çocuğa nazar değmemesi için, ―ne kadar da çirkin‖ 
gibi bir imâda bulunur. Bu hareketin kaynağı, eski Türk kültüründeki kötü ruhların 
zararlarından korunmaya kadar uzandığı gibi, nazar inancını da kapsayan bir özellik 
taĢır. Dilin barıĢçı ve sükuneti temin eden gücü, en keskin ve etkili silahtan daha 
tesirlidir. Bizim toplumumuzda barıĢ dilinin ilk basamağını ―selam‖ oluĢturur. 

Söz, insanın toplum içerisindeki yerini, kültür seviyesini, aile terbiyesini ortaya 
koyan bir özelliğe sahiptir. KonuĢmaya karĢısındakinin durumuna, konumuna göre en 
uygun ifadeyi bularak hitapla baĢlamak bile bir seviyeyi gösterir. Merhum Mahir Ġz, bir 
kiĢiye veya topluluğa ilk hitabın ―selâm‖ olması gerektiğini söyler. Nitekim atalarımız 
da ―önce selâm sonra kelâm‖ demiĢlerdir. ―Bir selâmda iki hüküm vardır. Biri : ―Benden 
size zarar gelmez‖ demektir ki, bu emniyet, itimat ve muhabbete vesiledir. Ġkinci 
hüküm, temenni ve duâdır ki : ―Size baĢkasından da zarar gelmesin‖ demektir. Bu 
suretle söz kapısı emniyetle açılır ve karĢılıklı kalb kuvveti hasıl olur.‖ (Ġz, 1979:184).

  Aslında her selam, aynı zamanda bir dua niteliğindedir. Nitekim modern 
zamanda bir ‖günaydın‖la geçiĢtirilen ilgi, ‖hava güzel‖ önermesinde olduğu gibi, bir 
durum tespitinden ileri gitmediği halde, ‖sabah-ı şerifler hayrola‖ veya en azından 
‖hayırlı sabahlar‖ ifadesi, bir duâ ve iyi dilekte bulunma muhtevası taĢımaktadır. 

Eski kültürümüzde selam, baĢlıbaĢına bir adâp konusuydu. Mesela küçüğün 
büyüğe, az olanların çok olanlara selam vermesi gerekirdi. Hareket edenin duran kiĢiye, 
binekteki yayaya selam verirdi. Kuran okuyana, namaza durana selam verilmezdi. 
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Selam, araya bir ağaç veya taĢ girse tekrar edilir, hatta bir meclisten kalkıp giden kiĢi de 
kalanlara selam verip ayrılırdı. 

Selamın bu kadar yaygın olduğu bir ortamda, insanların birbirleriyle yakınlaĢması 
ve kaynaĢması da sağlanabilmekteydi. 

BarıĢ dilinde selamdan sonra ‗hitap‘ aĢaması gelmektedir. Dünya dillerinin bir 
kısmında, ―sen‖ ve ―siz‖ aynı kelimeyle karĢılandığı halde, Türkçe‘de birine hitap 
edildiğinde, ―siz‖ ifadesi kullanılmaktadır. Klâsik kültürümüzde, insanların biribirlerine, 
‖mîrim‖, ‖azizim‖, ‖üstâdım‖, ‖efendim‖, ‖nûr-ı aynım‖, ‖pîrim‖ gibi hitap ettikleri 
üslup, aynı zamanda karĢısındakine saygıyı da beraberinde getiren bir fayda 
sağlamaktaydı. Belki de sadece bizim kültürümüzde, komĢusuna, veya yaĢ olarak yakın 
akrabalarına emsal yaĢta olanlara, ‖ağabey‖,  ‖amca‖, ‖teyze‖ veya ‖dayı‖ 
denilebilmektedir. 

ġair ve ediplerin birbirlerine yazmıĢ oldukları mektuplarda da bu tür hitap 
inceliklerine rastlanır. Bilhassa ilk hitap cümlesi, muhatabın mevki, yaĢ, tahsil ve 
saygınlığını belirleyici ifadeler taĢır. ‖BaĢ tâcım, nûr-ı aynım (veya gözüm nûru), ciger-
gûĢem efendim‖ gibi ifadeler taĢıyan hitaplar, aynı zamanda mektup yazılan kiĢiyle olan 
samimiyet ve yakınlık derecesini de belirtmekteydi.

Eski kültürümüzde muhataba hitap ederken nazik ve ince bir üslup kullanmak 
edepten sayılırdı. KonuĢma sırasında orada bulunmayan birinden bahsederken, 
muhatabına ―sizden iyi olmasın‖ demek de kibarlığın ve karĢısındakine değer vermenin 
bir ifadesidir. Hastalıktan bahsederken, ―üzerinize afiyet‖ demek veya muhataplarına 
olumsuz bir karakter veya hadiseden bahsederken ―sözüm meclisten dıĢarı‖, ―hâĢâ 
huzurdan‖ gibi ifadeler kullanmak da aynı Ģekilde, bir nezaket ve terbiye gereğidir. 
Bugünlerde unutulan bir baĢka deyim de hoĢ olmayan bir kokudan bahsederken 
―yüzünüze güller‖ tabirinin kullanılmasıdır. 

Türkçe‘de bir konuyu konuĢmaya baĢlarken, ‖siz daha iyi bilirsiniz‖ veya ‖sizin de 
bildiğiniz gibi‖ denilmesi, muhatap kiĢiye verilen değeri yansıtmaktadır.  ―Bir kimsenin 
konuĢmasını keserek bir Ģey söylemek istendiğinde ―sözünüzü balla kestim‖ ya da 
―sözünüzü unutmayın‖ denmesi de incelik ve muhataba saygı belirtisidir. 

Evladın babaya, babanın evladına ve aile efradının birbirine  hitabı da belli bir 
saygı çerçevesinde gerçekleĢir. Bugün kültürel yozlaĢmanın etkisiyle, yerini Batı 
kültürüne ait hitap kalıplarına bırakmıĢ olsa da, eski kültürümüzde aile fertleri arasında 
saygı ve sevgi eseri olan ifadeler oldukça yaygın kullanılmaktaydı.  

17. yüzyıl Ģairi Nâbî‘nin, oğlu Ebulhayr‘a hitaben yazdığı ‖Hayriyye-i Nâbî‖ 
(Kaplan 2008), bu tür hitap incelikleriyle doludur. Nâbî, eseri kaleme alırken, henüz 7 
yaĢında olan oğluna Ģu ifadelerle hitap eder :

Ey emelimi aydınlatan ıĢık  (...)
Ey edep bahçesinin fidanı (...)
Ey can bahçesinin yeni yetiĢmiĢ gülü (...)
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 Ey söz mecmuasının taze nüshası (...)
Cümle ahvâlde ömrüm varı (...)

Tasavvufun, hemen tamamen âdâptan ibaret olması, özellikle mutasavvıfların 
iletiĢim sırasında nazik, mütevâzı ve sembolik değeri yüksek bir barıĢ dili kullanmalarını 
sağlamıĢtır. Ġnsana, can diye hitap eden, evlenmeye dünya evi, paraya ve mala  dünyalık 
diyen bu ahlâk insanları, ben yerine fakîr kelimesini kullanmıĢlardır. DerviĢler, kendi 
aralarındaki günlük konuĢmalarında da bu âdâba riayet etmiĢlerdir. Mesela, bitti, 
tükendi demeleri gereken yerde, ‘ganîsi gele‘ demiĢlerdir. Darılma yerine, ‘gönlün 
kirlenmesin‘, sabret, üzülme yerine ‘hoĢ gör imânım‘, kapıyı kapat yerine ‘kapıyı sır et‘
ifadeleri kullanılmıĢtır. Özellikle Mevlevî ve BektaĢîlerde hâlen kullanılan bu deyimler, 
kiĢilerarası iliĢkilerde dilin rolünü ve tesir alanını da göstermektedir. DerviĢ dilinde tek 
baĢına oturmaya ‘halvet ‘, mezarlığa ‘hâmuĢân‘ (sessizler) demektir. ―DerviĢler 
birbirlerine ―Azizim‖, ―ġâhım‖, ―ġeyhim‖, ―Hünkârım‖, ―Nurum‖, ―Gülüm‖ diye hitap 
ederler. Bolulu Himmet Efendi, derviĢlerin birbirleriyle konuĢmaları sırasında âdâbı 
gözetmelerini isterken, sert, kırıcı veya Ģiddeti çağrıĢtıran ifadelerden kaçınmayı 
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Klasik kültürümüzde, ‖bitti‖ fiili yerine, genellikle ‖kalmadı‖, ‖tükendi‖ gibi eĢ 
anlamlı gibi görünen fakat arka planda derin bir anlam dünyasını barındıran kelimeler 
kullanılır. Mevlevîler, bunu daha da ileriye götürüp ‖bitti, bitmiĢ‖ fiilleri yerine, ‖Hakta, 
Hak vere‖ (Allah‘ta, Allah vere) ifadelerini zikrederler.  

Elinden, dilinden, hal ve tavırlarından emin olunan ideal bir kiĢiliği mücessem hâle 
getiren ‖barıĢ dili‖, aynı zamanda ‖temsilde mükemmeliyeti‖ de sağlayan bir husus 
olarak iletiĢim kültürünün sağlıklı iĢlemesinde önemli bir rol oynamıĢtır.
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Özet 
Dinler arası diyaloğun, dünyada farklı din mensupları arasındaki barıĢın 

sağlanması konusunda önemli bir yeri vardır. Bu önemin farkına varılması da bir o 
kadar önemlidir. Bu çalıĢmanın esas amacı, dinler arası diyalog çalıĢmalarının sözel 
boyuttan pratik boyuta nasıl aktarılabileceğine dair düĢünce geliĢtirmektir. Bu sayede 
hedeflenen barıĢ içerisinde birlikte yaĢama projesinin, üzerine inĢa edileceği temel 
ilkenin adalet olduğu vurgulanacaktır. Adaletin, farklı dinlere mensup bireylerin barıĢ 
içerisinde yaĢamasını sağlayan bir prensip olduğu tarihte yaĢanmıĢ, Osmanlı 
Devletindeki örnekleriyle pekiĢtirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Diyalog, Adalet, BarıĢ, Osmanlı.

Abstract 
Interfaith dialogue, peace between members of different religions in the world 

important to ensure there are a lot. An awareness of the importance of this one is so 
important. The main purpose of this study, interfaith dialogue, verbal aspects of the 
work may be transferred from the thoughts of how to develop practical dimension. This 
project aimed to live together in peace, would be built on the basic principle that justice 
will be highlighted. Justice, individuals belonging to different religions live in peace is a 
principle which enables the historical record, will be reinforced with examples in the 
Ottoman Empire. 

Kew Word: Dialog, Justice, Peace, Ottoman. 
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Giriş
Dünyada olup biten olaylara kayıtsız kalarak kendi kabuğuna çekilmenin 

neredeyse imkânsız hale geldiği bir çağda yaĢamaktayız. Faydası ve zararıyla, 
küreselleĢen bir dünyada yaĢamak zorunda olduğumuz gerçeğiyle yüzleĢmeliyiz. Bu 
gerçek, önüne çıkan her sorunu kendi bünyesine katarak ilerlemeye, ilerledikçe daha da 
önü alınamaz bir hal almaya devam etmektedir. Evet, küreselleĢme birçok sorunu, 
içinden çıkılmaz problemleri beraberinde getirmektedir. Bugün insanlığın karĢı karĢıya 
kaldığı özellikle etkisiyle dünyayı kasıp kavuran ateizm, materyalizm, kutsala karĢı 
baĢkaldırı, ahlaki çöküntü, ailenin dağılması ve bu kutsal aile yapısına yönelik yapılan 
acımasız saldırılar bu problemlerin baĢında yer almaktadır. 

Aynı küreselleĢme diğer yandan daha önceleri elde edilemeyen imkânları da bize 
sunmaktadır. Ġnsanlığın sonunu getirebilecek problemlerin aĢılması konusunda ortak 
değerler manzumesi etrafında birleĢme ve uzlaĢma imkânı, bu süreçle daha kolay hale 
gelmiĢ bulunmaktadır. Farklı inanç ve anlayıĢtaki insanların karĢılıklı olarak değerlerini 
tanıtma, birbirleriyle anlaĢabilecekleri ortak paydalar bulma konusunda ortak akla 
müracaat etme imkânları artmıĢtır. Böylesi bir dünyada umutsuzlukları ve geleceğe dair 
endiĢeleri azaltarak barıĢın sağlanması ve devamı için dinlerarası diyaloğun hayati bir 
rol üstleneceği açıktır.  Çünkü yaĢanan problemlerin bir kısmı, tanımamaktan ve 
tanıĢmamaktan kaynaklanır. Dünyanın içerisine girmiĢ olduğu toplumsal 
huzursuzlukların önlenmesi adına diyalog bir lüks değil aksine bir zarurettir. 

Öncelikle dinler arası diyalog ile hangi manayı kast ettiğimizi açıklığa 
kavuĢturalım. Kökeni Latince olan diyalog kelimesinin birçok tarifinin yanında bizim 
özellikle seçtiğimiz ve çalıĢmamızda yüklediğimiz anlamı,  birlikte yaĢama ve 
birbirlerinin varlığını kabullenme durumundaki farklı ırk ve kültürden, farklı inanç, 
kanaat ve siyasi düĢünceden kimselerin, medeni ölçüler içerisinde konuĢarak ve iletiĢim 
kurarak, beraberce yaĢama yollarını aramaları, birbirlerini anlama ve tanıma sürecine 
girmeleridir.1

Diyalogun tanımını bu Ģekilde belirledikten sonra diyalogun mahiyeti ve ne Ģekilde 
olması gerektiği gibi hususları aydınlığa kavuĢturmak gerekebilir. Diyalog, dinleri 
mahiyet itibariyle zaten ayrıĢtıran teolojik tartıĢmaları gündeme getirmek ve hakikatin 

                                                          
1 Kelimenin farklı anlamları için bkz. Houghton Mifflin Company, The American 
Heritage Dictionary of the  

English Language, Third Edition, (Boston: Houghton Mıfflın, 1992), 2102-2103; 
Günay Tümer ve 

Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, 3. Baskı, (Ankara: Ocak Yay., 1997), 426; Ali 
Bulaç, ―Medine 

Vesikası‘nda Dinler ve Topluluklar Arası Diyalog‖, Diyaloğun Dini ve Tarihi 
Temelleri, IĢık Yay., Ġstanbul, 

2006, s. 87.  
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tekliği üzerinde ısrar etmek değildir. Aynı Ģekilde diyalog kiĢinin kendi inancını 
merkeze alarak diğerini yanlıĢlama üzerine kurulmuĢ bir iletiĢim biçimi de değildir.2

Diyalog aynı zamanda kiĢinin tek gerçeklik olarak kabul ettiği inanç esaslarını karĢı 
tarafa kabul ettirme ya da onu ―doğru yola‖ eriĢtirme kaygısı hiç değildir.3 Böyle 
olduğunda kaynaĢmanın aksine çatıĢmalar ortaya çıkar.

Farklı spekülatif tartıĢmalara zemin hazırlayarak konuyu asli mecrasından saptırıp 
diyalogu, dinlerin asıllarından taviz verip ortak bir inanç oluĢturma ya da bir dini diğer 
dinin içerisinde eritme gibi yaklaĢımların kastedilmediğini söylemeye bile gerek 
yoktur.4 zaten böyle bir giriĢim olduğu takdirde kimliğin en önemli parçası olan dini 
inanç aĢındırılmıĢ, baĢkalaĢtırılmıĢ olur. Bu durum, her iki taraf için de istenen bir Ģey 
değildir. Çünkü diyalogun en önemli ve temel ilkesi olarak kabul edilmesi gereken 
karĢılıklı samimiyet ve güven ilkesi zedelenmiĢ olur.5 Bu da karĢılıklı diyalogun daha 
baĢlamadan bitmesine yol açan etkenlerden birisidir. 

Ne olmadığı üzerinde durduğumuz diyalog kavramının dinler arası iliĢkilerde ne 
ifade ettiğinin açıklığa kavuĢturulmasına gelince diyalog, öncelikle karĢılıklı saygı 

                                                          
2 John Hick, İnançların Gökkuşağı, Dinsel Çoğulculuk Üzerine Eleştirel Diyaloglar, terc. 
Mahmut Aydın,  
  (Ankara: Ankara Okulu, 2002), 153. 
3 Diyalog ile tebliğ arasındaki farklar için bkz. Ahmet Kurucan ve Mustafa Kasım Erol, 
Dialogue in Islam,   
  (London: Dialogue Society, 2012), 26-27. 
4 Mustafa Alıcı, Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu Tarihçesi, Çeşitleri, Hedefleri , 
Problemleri, (İstanbul: İz Yay.,  
  2005), 278-279; Bütününe katıldığımı söyleyemesem de diyaloğun mahiyeti ve 
ilkelerine dair fikir vermesi  
  açısından bkz. Paul Mojzes, “Diyaloğun Mahiyeti”, (çev. Mehmet Alıcı) Tek Dünya Çok 
İnanç, Mahmut Aydın  
  ve Süleyman Turan, (İstanbul: Ufuk Yay., 2007), 39, 40, 45-48; Muslim-Christian 
Research Group,   
  “Müslümanlar ve Hıristiyanlar Arasında Doğru Diyalog İçin Genel İlkeler”, (çev. 
Süleyman Turan), Tek Dünya     
  Çok İnanç, Mahmut Aydın ve Süleyman Turan, (İstanbul: Ufuk Yay., 2007), 55-61. 
5 Dinler arası diyalog görüşmelerinde samimiyet başta olmak üzere temel olarak dikkat 
çekilmesi gereken bazı  
  ilkeler için bkz. Mahmut Aydın, Dinlerarası Diyalog: Mahiyet, İlkeler ve Tartışmalar, 
(İstanbul: Pınar Yay.,  
  2008), 26; Abdurrahman Küçük, “Müslüman-Hıristiyan Diyaloğuna Genel Bir Bakış”, 
Asrımızda Hıristiyan  
  Müslüman Münasebetleri, ed. Ömer Faruk Harman (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005), 
64-65. 
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çerçevesinde muhatabı bulunduğu konumda kabul etmektir. KarĢılıklı konuĢulabilecek 
bir ortam oluĢturduktan sonra, tüm insanlığı ilgilendiren ortak problemlere çözüm 
aramaya karar vermektir. Çözüm uğraĢlarından kastımız da sadece sözlü konuĢma ve 
anlaĢmalar yerine bunların hayata geçirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması yönünde 
karĢılıklı çaba gösterilmesidir.6 Ayrıca bütün bunların yanında Ģunu da ifade etmede 
fayda görüyoruz ki diyalog, zorunlu olarak aradaki ihtilafların kaldırılacağını hiçbir 
zaman vaat etmez. Diyalogdan böyle bir beklenti diyalogun adeta ölü doğması anlamına 
gelir.  

1-Teorik Çerçeve (Kur‟an‟ın Yaklaşımı)
Diyalogtan beklenenleri netleĢtirdikten sonra, Ġslam dininin ana kaynaklarında 

diyaloga zemin hazırlayabilecek ve hatta teĢvik edecek mahiyetteki referanslara 
değinilmesi yerinde olacaktır. Kur‘an‘a parçacı yaklaĢımın aksine bütüncül bir bakıĢ 
açısıyla yaklaĢıldığında onun sevgi, barıĢ ve hoĢgörü temelli bir din anlayıĢını hâkim 
kılmaya çalıĢtığını görmek mümkündür. Öncelikle Kur‘an, muhataplarını onların da 
kabul edebilecekleri bir Ģekilde ―ortak bir kelime‖ olan tevhid konusunda birlik olmaya 
çağırır.7 Aradaki diğer ihtilaflı konulara değinmeden sadece Allah‘tan baĢkasına ibadet 
edilmemesi ve O‘na hiçbir Ģeyin eĢ-ortak kabul edilmemesi konusunda birlik olmaya 
davet eder. Ayrıca tevhid inancının onlar arasında ortak bir payda ve adil bir ifade Ģekli 
olduğunu vurgular.

Aynı zamanda bu mesajdaki ―Haydi bir araya geliniz.‖ anlamındaki Arapça 
―tealev‖ kelimesinden, insanların çağrılmıĢ oldukları hususu belirlemeleri ve bu husus 
etrafında inceleme ve araĢtırmaya yönelmeleri neticesinde ―birlikte yaĢama projesi‖ 
geliĢtirebileceklerine de iĢaret bulmak mümkündür.8 Kur‘an‘ın ―müĢterek olan bir söz‖ 
diye tercüme edilen birleĢme çağrısı ―adilane, dosdoğru, orta yolun ifadesi olan bir söz, 
adalet ve insaf ölçülerine uygun bir söz" Ģeklinde anlaĢılagelmiĢtir.9 Esasında Kur‘an‘ın 
bu çağrısını tartıĢma, ayrıĢma, uzaklaĢma ve birbirinden kopmaya meyilli farklı din 
mensuplarına Ģefkat ve yakınlaĢma içeren bu çağrısıyla Allah‘a inanç ortak paydasında 
buluĢarak ihtilafları en az seviyeye indirme daveti olarak da okuyabiliriz. 

Kur‘an‘ın Ehl-i Kitab‘a yönelik diğer bir mesajında zulmedenler hariç, onlarla en 
güzel bir Ģekil dıĢında mücadele edilmemesi gerektiği, hem kendi hem de onların 

                                                          
6 Ali Ġhsan Yitik ―Dinlerarası Diyalog ve Dunya BarıĢı‖, Dinin Dünya BarıĢına Katkısı,
(Ankara: T.D.V.Y.,  

2006), 60-77.
7 Kur’an, Al-i İmran, 3/64.  
8 Ali Can, Diyalogun Kur’ani Temelleri (İstanbul: Işık Yay., 2011), 101. 
9 Hayreddin Karaman, “Hayreddin Karaman ile Diyalog Üzerine”, ed. Ömer Çetinkaya, 
Diyaloğun Dini ve  
   Tarihi Temelleri, (İstanbul: Işık Yay., 2006), 54. 
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çerçevesinde muhatabı bulunduğu konumda kabul etmektir. KarĢılıklı konuĢulabilecek 
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6 Ali Ġhsan Yitik ―Dinlerarası Diyalog ve Dunya BarıĢı‖, Dinin Dünya BarıĢına Katkısı,
(Ankara: T.D.V.Y.,  

2006), 60-77.
7 Kur’an, Al-i İmran, 3/64.  
8 Ali Can, Diyalogun Kur’ani Temelleri (İstanbul: Işık Yay., 2011), 101. 
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kitaplarına iman edilmesi gerektiği ve ortak ilahın aynı olduğu ve ona teslim olunduğu 
deklare edilmektedir.10 Ayetin vurguladığı bu önemli ilkeden de anlaĢıldığı gibi, 
mücadele insanlık var olduğu müddetçe devam edecektir. Ancak bu mücadele bile en 
güzel Ģekilde ve kargaĢaya sebebiyet vermeden olmalıdır. Çünkü böyle bir ortamda 
hiçbir ilkenin kıymetinin kalmayacağı açıktır. 

Bu mesajlar çerçevesinde Kur‘an‘ın diğer din mensuplarına yaklaĢımında öne 
çıkan en önemli husus, onları toptan yok saymak yerine onların ahlaki tutumlarına göre 
yaklaĢım sergilemesidir. Kur‘an‘ın bu konuda özellikle vurguladığı ve asla 
onaylamadığı davranıĢlar, çeĢitli dereceleriyle düĢmanlık, kibir ve din adamlarının 
olumsuz tutumlarıdır.11 Bu noktada Kur‘an, bilhassa Ehl-i Kitap mensuplarını yakınlık 
ve daha kolay ulaĢılabilir olmak, verimli diyalog kurulabilirlik Ģeklinde nitelenebilecek 
bir yaklaĢımla onlarla iletiĢime geçilebileceğine dikkatleri çekmektedir.

Kur‘an‘ın gayr-i Müslimleri tevhid esası üzerinden birleĢmeye çağırdığı diyalog 
çağrısı, ahlaki ilkelerle devam ettirilmelidir. Ġnsanlığın karĢı karĢıya kaldığı ve çözmekte 
bir hayli zorlandığı problemlerin üstesinden gelmenin yolu, değiĢik din mensuplarının 
ortak değerler üzerinde ittifak yaparak kötülüklere beraberce engel olmak için iĢbirliğine 
gitmeleridir.12 Çünkü yaĢadığımız çağdaki girift problemlere çare üretmek ancak 
sağduyu sahibi kimselerin ortak hareket etmesiyle mümkündür.

2-Pratik Çerçeve (Osmanlı Örneği)
Bir arada barıĢ içerisinde yaĢamanın temel ilkesi olarak belirlediğimiz adaletin 

tarihte yaĢanmıĢ örnekleri, diyaloğun sonuç endeksli olmasını gösterme adına önemlidir. 
Bu konuda öncelikle Emeviler‘den baĢlamak üzere daha sonra da Osmanlı devletinden 
örnekler sunulacaktır. 

Diyaloğun tabii bir neticesi Ģeklinde gördüğümüz barıĢ içerisinde birlikte yaĢama 
projesinin zeminini oluĢturan adalet ilkesinin, tarihte Müslümanların idaresinde 
kurulmuĢ en uzun ömürlü devletlerden olan Osmanlı devletinde değiĢik din mensupları 
arasındaki hayati rolü dikkat çekicidir. Osmanlı‘da din ve mezhep esasına göre 
yapılandırılan topluluklar, devletin idaresini elinde bulunduran Müslümanlara adeta 
emanet edilmiĢ gibiydiler.13 Bu emanet topluluklarla yaklaĢık altı asır boyunca dünyanın 
üç kıtasında varlığını barıĢ içerisinde devam ettiren bu devletin tarihinde adalet ilkesinin 

                                                          
10 Kur’an, Ankebut, 29/46. 
11 Kur’an, Maide, 5/82.  
12Fethi Ahmet Polat, “Küreselleşme Sürecindeki Dini Diyalog Söylemlerinde Başvurulan 
Kur’an Ayetlerinin  
   İnanç ve Değer Kavramları Açısından Tahlili”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 
15/2010, 72. 
13 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktsadi ve İctimai Tarihi: 1453-1559, c. 2 (İstanbul: Cem 
Yay., 1995), 42,50. 
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nasıl uygulandığını gösteren çok sayıda örnek bulmak mümkündür. Ama biz 
çalıĢmamızın sınırlarını aĢacağı düĢüncesiyle bunlardan sadece bir kısmına yer 
vereceğiz.

Osmanlı devletinde XV-XX. yüzyıllar arasında düzenli olarak tutulan, mahkeme 
tutanakları diyebileceğimiz ve dönemin sosyal zeminini tanıma bakımından da büyük 
tarihi öneme sahip olan ġer‘iyye Sicilleri‘nde anlatılan bir dava bizlere Osmanlı‘da 
sosyal barıĢın temininde adalet ilkesinin ne kadar hayati olduğunu göstermektedir. 
Bahse konu olay, o dönemde Osmanlı devletine bağlı Rusçuk kazasında geçmektedir. 
Camcılık iĢiyle uğraĢan Yako oğlu Poda isimli bir Yahudi, Çelebi Hacı MemiĢ Ağa-
zade Mehmed Ağa isimli bir Müslüman‘a 3500 kuruĢluk alacak davası açar. Davanın 
görülmesi neticesinde Yahudi Poda, Müslüman Osmanlı‘dan alacağını mahkeme 
yoluyla tahsil eder. Bu hadise Osmanlı adalet anlayıĢında din farklılığının dikkate 
alınmadığını, kiĢinin sosyal yaĢam içerisindeki varlık ve itibarının davanın seyrini 
etkilemediğini, davalarda hakkaniyetin belirleyici bir unsur olduğunu göstermektedir.14

Osmanlı, bu örnekte de görüldüğü üzere sosyal barıĢını, adalet mekanizması üzerinde 
yükselterek ülkesindeki tüm vatandaĢlarını birbirleri ile kenetlemiĢ ve barıĢ içerisinde 
uzun asırlar boyunca bir arada tutmayı baĢarabilmiĢtir.15

Batılıların Osmanlıyı Pax Ottoman (Osmanlı barıĢ ve hoĢgörüsü) Ģeklinde 
nitelemeleri, esasında Osmanlıların egemen oldukları zamanlarda dünya barıĢına yapmıĢ 
oldukları katkının bir eseridir. O zamanın süper gücü hüviyetindeki bir devletin, gücünü 
barıĢ inĢasında kullanmasını sağlayan en önemli argüman yine adalet ilkesini yaĢatması 
olmuĢtur.16

                                                          
14 Nuri Kavak, “Osmanlı Adalet Sisteminde Gayr-i Müslimlerin Yeri ve Örnekleri (Şer’iyye 
Sicillerine Göre)”,  
    İnsan Hakları ve Din 15-17 Mayıs, 2009, 2010.  s. 416.(411-422). Ayrıca bkz. Ziya 
Kazıcı, “Osmanlı  
    Devletinde Din ve Hukuk”, İstem, 1, 2003, 63-64. 
15 Kanun karşısında ferdin soy, cins, mezhep, din , toplumsal ya da hükümetteki yerleri 
bakımından ayrıcalık  
    gözetilmeksizin eşit olduğu temel hukuk ilkesi Osmanlıda fermanlarla sürekli 
pekiştirilirdi. Bkz. Mümtaz’er  
    Türköne, “Osmanlı İmparatorluğu’nda İnsan Hakları”, Doğuda ve Batıda İnsan Hakları, 
(Ankara: TDVY,  
    1996), 84, 85. 
16 Ahmet Akgündüz, “Osmanlı Devleti’nde Hoşgörünün Hukuki Temelleri”, Tarihi, 
Kültürü ve Sanatıyla III.  
    Eyüp Sultan Sempozyumu: Tebliğler, (İstanbul: Eyüp Bel. Kültür Yay., 11, 2000),  263. 
(262-275) 
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Osmanlı hoĢgörü ve adaletinin en belirgin hissedildiği yerlerden birisi de 
Balkanlar‘ın en kararlı ve sağlam iradeli insanlarının yaĢadığı Arnavutluk‘tur. 
Osmanlı‘nın Arnavut ilinde Elbasan ġer‘iyye Sicillerinin 1605-1606 yıllarındaki 
kayıtlarına göre, Müslüman halkın yanında gayr-i Müslim sınıfta Rum ve Ermenilerin 
oluĢturduğu Hıristiyan ve Yahudilerin varlığı göze çarpmaktadır. Sosyal yaĢamın barıĢ 
ve hoĢgörü içerisinde devam ettiğini gösteren belgelere göre, Müslümanlar haricindeki 
din mensuplarının mahkemelere müracaat edebildikleri, haklarını arama ve gerekli
giriĢimde bulunma konusunda çekincelerinin olmadığı görülmektedir. Kayıtların verdiği 
en önemli mesaj ise Müslüman halkla çok rahat iliĢki kurabildikleridir. Adalete olan 
güven sayesindedir ki bu unsurlar, hayatın her alanında ticari ve zanaatsal faaliyetlerde 
bulunmuĢ ve özellikle körükçü, demirci ve kuyumcu sektöründe etkin olmuĢlardır.17  

XVII. yüzyılda Elbasan merkez ve taĢrada yaklaĢık 1610 hane olmak üzere on 
sekizi Müslümanlara onu Hıristiyanlara ait yirmi sekiz mahalleden oluĢan bir topluluk 
yaĢamaktadır. Mahkeme kayıtlarına göre bu topluluk arasında Elbasan ġer'iyye 
Sicillerine göre bazı ferdi, ailevi ve içtimai huzursuzluk ve Ģikâyet kayıtlarının yer aldığı 
görülmektedir. Bütün bunların yanında toplumda genel huzurun, barıĢın, güvenliğin 
varlığı, hayır hizmetlerinin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Netice olarak, 17. Asırda
Osmanlı'nın Manastır Vilayeti-i Celilesi, Dibra Sancağı'na bağlı Elbasan Kasabası'nın 
sosyal, kültürel ve iktisadi yapısını sağlıklı bir biçimde oluĢturan ve devamını sağlayan 
adil bir yönetimin varlığı hissedilmektedir.18

Aynı Ģekilde Arnavut Ġlinin Berat (Belgırat) ġehri ġer‘iyye Sicil Defterleri üzerine 
yapılan inceleme sonucunda Osmanlı yönetiminin, Müslüman olmayan toplulukların 
hukuki haklarını kanunlarla nasıl koruma altına aldığını göstermektedir. YaklaĢık 1680 
yılına ait bir fermanda yerel idarecilere, Mangalem ve Goriçe mahallelerinde haksız yere 
ellerinden alınan Hıristiyan evlerin boĢaltılması ve Ģehrin eski kiliselerinin 
restorasyonunun yapılması emredilmektedir.19 Ayrıca bu kayıtlarda tescil edilen önemli 

                                                          
17Mehmet Aykaç, “Şer’iyye Sicilleri Işığında 17. Yüzyılda Arnavutluk/ Elbasan’da Sosyal, 
Kültürel ve İktisadi  
   Yapı”, IRCICA, Balkanlar’da İslam Medeniyeti, Uluslararası Üçüncü Sempozyum 
Tebliğleri, Bükreş,  
   Romanya  / 1-5 Kasım 2006, (İstanbul, 2011), 196. (193-201).  
18 Aykaç, ag.b., 194, 201. 
19 Osmanlının diğer din mensuplarına herhangi bir şekilde İslamlaşmaları yönünde baskı 
ve zorlama yapmadığı, o zamanki Osmanlı sancakları olan Arvanid, Avlonya ve İlbasan 
tahrir defterleri üzerine yapılan değerli bir araştırma ortaya konmaktadır. Halkın önemli 
bir bölümünün islam’ı uzun bir zaman sürecinde seçtiği kayıtlara geçmiştir. Bkz. Ahmet 
Cebeci, Güray Kırpık, “Tahrir Defterlerine Göre Osmanlı Fethinden Sonra Arnavutluk’ta 
Hristiyan ve Müslüman Nüfus Değişimleri”, Balkanlar’da İslam Medeniyeti II. 
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bir durum tespiti ise, Osmanlı‘da vatandaĢın nereden olduğuna, dininin ne olduğuna ve 
sosyal durumuna bakılmaksızın doğrudan sultana Ģikâyet etme hakkının olduğu 
gerçeğidir. Hangi türden olursa olsun iletilen bu Ģikâyetleri incelemek merkezi 
yönetimin görevidir ve inceleme sonuçları büyük bir titizlikle takip edilmektedir.20  

Osmanlı tarihinin değiĢik dönemlerinden farklı yerleĢim yerlerindeki örneklerin 
iĢaret ettiği en önemli hakikat, tarihinde yirmiden fazla ulusu kucaklayan ve istisnai 
durumlar hariç onları adil bir Ģekilde idare eden Osmanlının, dinler ve kültürlerarası 
diyaloğun pratiğe aktarılması noktasında çok önemli bir örneklik teĢkil edeceğidir.21

Sonuç 
Netice itibariyle diyalog, toplumlar arasındaki barıĢın inĢa edilmesi ve 

farklılıkların barıĢ ortamı içerisinde bir arada varlığını devam ettirmesi için olmazsa 
olmaz bir zorunluluktur. Diyaloğun olmadığı yerde çatıĢma, anlaĢmazlık ve kavgaların 
olması kaçınılmazdır. Bu nokta itibariyle inancımız, kültürümüz ve geleneklerimiz bize, 
farklılıklar içerisinde bir arada barıĢ ve esenlikle nasıl yaĢanılabileceği, farklılıklarımızın 
çatıĢma değil kültürel zenginliğimiz olduğu konusunda önemli bir perspektif 
kazandırmaktadır. 
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bir durum tespiti ise, Osmanlı‘da vatandaĢın nereden olduğuna, dininin ne olduğuna ve 
sosyal durumuna bakılmaksızın doğrudan sultana Ģikâyet etme hakkının olduğu 
gerçeğidir. Hangi türden olursa olsun iletilen bu Ģikâyetleri incelemek merkezi 
yönetimin görevidir ve inceleme sonuçları büyük bir titizlikle takip edilmektedir.20  

Osmanlı tarihinin değiĢik dönemlerinden farklı yerleĢim yerlerindeki örneklerin 
iĢaret ettiği en önemli hakikat, tarihinde yirmiden fazla ulusu kucaklayan ve istisnai 
durumlar hariç onları adil bir Ģekilde idare eden Osmanlının, dinler ve kültürlerarası 
diyaloğun pratiğe aktarılması noktasında çok önemli bir örneklik teĢkil edeceğidir.21

Sonuç 
Netice itibariyle diyalog, toplumlar arasındaki barıĢın inĢa edilmesi ve 

farklılıkların barıĢ ortamı içerisinde bir arada varlığını devam ettirmesi için olmazsa 
olmaz bir zorunluluktur. Diyaloğun olmadığı yerde çatıĢma, anlaĢmazlık ve kavgaların 
olması kaçınılmazdır. Bu nokta itibariyle inancımız, kültürümüz ve geleneklerimiz bize, 
farklılıklar içerisinde bir arada barıĢ ve esenlikle nasıl yaĢanılabileceği, farklılıklarımızın 
çatıĢma değil kültürel zenginliğimiz olduğu konusunda önemli bir perspektif 
kazandırmaktadır. 
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PhD Cand. Atakan Derelioğlu

The Islamic Concept of Social Justice and 
Peace Building 

Abstract 
If you want peace, work for justice. Justice and peace building are like a whole 

completing each other for the healthy development of a moral and just society. The topic 
of justice is of central importance for each of us. Guarding the rights of human beings, 
regardless of gender identity, race, religion, creed, color, nationality, or language, 
disability, marital status, and socio-economic status, is central to any conception of 
justice. This paper begins by discussing the meaning, scope, and context of the Islamic 
concept of social justice and then proceeds to describe the purpose of the creation of 
human being. Subsequently, some of such relationships as between human nature and 
social justice, universe and social justice, the equality of human beings and social 
justice, the human dignity and social justice, the concept of solidarity, mercy and social 
justice, the economic justice and social justice are provided. During the explanation of 
the aforementioned relationships, the exemplary life of Prophet Muhammad (pbuh) is 
highlighted accordingly. The paper concludes by emphasizing that Islam represents the 
balance and middle way in all aspects of life as being unique in its worldview and 
social, economic and political aspects. 

Key Words: Islamic social justice, peace building, the purpose of the creation, 
human nature, equality, dignity, solidarity, mercy, middle way.  
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Introduction
The topic of justice is of central importance for each of us. Social justice and 

development are like a whole completing each other for the healthy development of a 
moral, just and peaceful society. 

The Meaning, Scope, and Context of the Concept of Social Justice and Peace 
The subject of the paper intends to briefly look at the ideas of the concept of 

justice, social justice and acquiring peace through juctice in Islam and explore their 
deeper significance in the life of a believer. 

First of all, justice and peace are like a whole completing each other for the healthy 
development of a moral and a balanced society. If you want peace, work for justice. 
Guarding the rights of human beings, regardless of race, color, religion, creed, 
nationality, or language, disability, gender identity, marital status, and socio-economic 
status, is central to any conception of justice which is obviously very vital to establish a 
peaceful society. This associative relation between justice and peace is logical, as justice 
must be considered one of the indispensable prerequisites of any lasting peace. Justice 
secures peace, balance, order and harmony in society.  Within this particular context the 
word إضالم Islām is a verbal noun derived from s-l-m, meaning ―submission‖ and 
―peace‖ which may be interpreted as peace being acquired through submission to the 
will of Al-‘Adl, The Just which is one of the 99 beautiful names for Allah through 
which Muslim do recognize Him. 1

Secondly, i want to emphasize that Islam as a religion ―din‖ which literally means
in Arabic a way of life does have a comprehensive nature dealing with the spiritual,
social, moral even political aspects of life, all integrating in one whole. Likewise when
we speak about social justice mind should not be just focused on the economic justice or
distributive justice. This is just a subset of the main topic.

Thirdly, social justice in Islam as a subset within the teachings of Islam is deeply 
rooted in the faith in one true God as the Creator, Sustainer, Cherisher, Provider of the 
universe. This is very essential when we look at the implication of the concept of 
property. Property ultimately in the absolute sense belong to the God alone. We don‘t 
own anything even ourselves. However individual property that we have today is 
transient property to achieve the will of God.

                                                          
1 ( ةَع، أَعبًِ  َعيْ  ٌْرَع ُضْاُ   َع اَع :  َع اَع  ُُرَع لَّى  ِ   َع ُ  صَع َّ   َِ ٍْ لَع لَّنَع   َع ضَع ِ  إِىَّ : َّع تِْطِعٍيَع  تِْطعَع ًة  تَععَع لَعى ِ َّ ٍْرَع  ِه َع ًة  اْضوًة ، َّع ٍة،  َع اِحدَع  هَعيْ  َّع

ٌَّ َع   َع َع َع  أَعْحصَع َُع  ...اللَع ) Abu Huraira reported that the Messenger of Allah, said, “Allah has ninety-
nine Names, one hundred minus one, and whoever “ahsaha” (enumerates them, safeguards 
them, believes in them, ponders their meanings, worships Allah by them and supplicates with 
them, and acts by them according to one's belief in them) will enter Paradise Tirmidhī, Abū ‘Īsā 
Muḥammad b. ‘Īsā b. Daḥḥāk, Sunan at-Tirmidhī, (ed. Aḥmad Shakir), Beirūt: Dār Iḥyā at-Turāth 
al-‘Arabī, n.d., Kitāb ad-da‘awāt, Bāb: 83, Hadīth no. 3507. 
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Introduction
The topic of justice is of central importance for each of us. Social justice and 

development are like a whole completing each other for the healthy development of a 
moral, just and peaceful society. 

The Meaning, Scope, and Context of the Concept of Social Justice and Peace 
The subject of the paper intends to briefly look at the ideas of the concept of 

justice, social justice and acquiring peace through juctice in Islam and explore their 
deeper significance in the life of a believer. 

First of all, justice and peace are like a whole completing each other for the healthy 
development of a moral and a balanced society. If you want peace, work for justice. 
Guarding the rights of human beings, regardless of race, color, religion, creed, 
nationality, or language, disability, gender identity, marital status, and socio-economic 
status, is central to any conception of justice which is obviously very vital to establish a 
peaceful society. This associative relation between justice and peace is logical, as justice 
must be considered one of the indispensable prerequisites of any lasting peace. Justice 
secures peace, balance, order and harmony in society.  Within this particular context the 
word إضالم Islām is a verbal noun derived from s-l-m, meaning ―submission‖ and 
―peace‖ which may be interpreted as peace being acquired through submission to the 
will of Al-‘Adl, The Just which is one of the 99 beautiful names for Allah through 
which Muslim do recognize Him. 1

Secondly, i want to emphasize that Islam as a religion ―din‖ which literally means
in Arabic a way of life does have a comprehensive nature dealing with the spiritual,
social, moral even political aspects of life, all integrating in one whole. Likewise when
we speak about social justice mind should not be just focused on the economic justice or
distributive justice. This is just a subset of the main topic.

Thirdly, social justice in Islam as a subset within the teachings of Islam is deeply 
rooted in the faith in one true God as the Creator, Sustainer, Cherisher, Provider of the 
universe. This is very essential when we look at the implication of the concept of 
property. Property ultimately in the absolute sense belong to the God alone. We don‘t 
own anything even ourselves. However individual property that we have today is 
transient property to achieve the will of God.

                                                          
1 ( ةَع، أَعبًِ  َعيْ  ٌْرَع ُضْاُ   َع اَع :  َع اَع  ُُرَع لَّى  ِ   َع ُ  صَع َّ   َِ ٍْ لَع لَّنَع   َع ضَع ِ  إِىَّ : َّع تِْطِعٍيَع  تِْطعَع ًة  تَععَع لَعى ِ َّ ٍْرَع  ِه َع ًة  اْضوًة ، َّع ٍة،  َع اِحدَع  هَعيْ  َّع

ٌَّ َع   َع َع َع  أَعْحصَع َُع  ...اللَع ) Abu Huraira reported that the Messenger of Allah, said, “Allah has ninety-
nine Names, one hundred minus one, and whoever “ahsaha” (enumerates them, safeguards 
them, believes in them, ponders their meanings, worships Allah by them and supplicates with 
them, and acts by them according to one's belief in them) will enter Paradise Tirmidhī, Abū ‘Īsā 
Muḥammad b. ‘Īsā b. Daḥḥāk, Sunan at-Tirmidhī, (ed. Aḥmad Shakir), Beirūt: Dār Iḥyā at-Turāth 
al-‘Arabī, n.d., Kitāb ad-da‘awāt, Bāb: 83, Hadīth no. 3507. 
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The Purpose of the Creation of Human Being 
The purpose of the creation of human being as being described in the Qur‘ān2 is to 

be the trustee3 of God on earth. This implies that one‘s behaviour should be in 
accordance with the will of the One who appointed us as trustees. This also implies the 
muslim vision of property. If indeed property is transient given to us by the real owner it 
means that when He says that there is a share of the poor and the needy in your property 
then it would be betrayal of our trusteeship in case we don‘t fulfill his will. 

The Concept of Human Nature and Social Justice  
The Qur‘ānic vision of human nature which has been summed up in the chapter as-

Sajdah4 and some other chapters as well according to which that the human being has 
three interrelated and interdependent elements. There is the physical body, the intellect 
not just mind (complex reasoning) and the most important element: the spirit as being 
mentioned in the Qur‘ān ―God breathed into him (every human being) of His spirit.‖5

What is the relevance of that to the question of justice. When we deal with the human 
being in a broader concept of justice we should take care of not only the physical needs 
as in the materialistic approaches but also the intellect by supporting freedom of 
thoughts, diologue, debating… and the most important element, the spirit. What 
nourishes the body is that what comes from earth. That is because man was created from 
an extract, a quintessence of earth.6 What nourishes the spirit is that what comes from 
God. That is because the spirit is God‘s breathing of His spirit into every human being. 
The Qur‘an addresses the believers to be aware that it is in the remembrance of God that 
hearts do find rest, satisfaction and contentment.7 This also has been emphasized in the 
Bible as being told by Jesus (pbuh) ―Man shall not live by bread alone, but by every 
word that proceedeth out of the mouth of God.‖8

                                                          
إِ ْ - 2 بُّب َع   َع اَع  َّع الَع ِ َع ِ   َع لٍِيَع ًة  ااَعْ  ِ  فًِ  َع ِ  ٌل  إًًِِّ لِْلوَع ٌَعْطيِ ُ  فٍَِِع  ٌُْيِطدُ  هَعيْ  فٍَِِع  أَعتَعْلعَع ُ   َع لُْا  َع هَع اَع  َّع ًَعْ يُ  الدِّ ْوِد َع  ًُطَع ِّ ُ  َّع  بِ َع

ًُ َعدِّشُ  ةُ + ,تَعْعلَعُوْىَع   َع  هَع  أَعْ لَعنُ  إًًِِّ  َع اَع  لَع َع  َّع ةِ  ُضْ َع *2/30:  ال َع َعرَع  “Remember (when) your Lord said to the 
angels: “I am setting on the earth a vicegerent.”…”Al-Baqarah 2/30. 
3 Person granted legal custodianship over property not belonging to him. 
يَع  الَِّذي- 4 اٍ  ُ  َّ  أَعْحطَع ًْ ُ   َع لَع ََع أَع   َع بَعدَع ًْطَع ىِ   َع  َع ْ  َّع ةُ + ,ِ ٍيٍ  ِهيْ  اِا ةِ  ُضْ َع *32/7:  الطَّْلدَع  “He who makes excellent 
everything that He creates; and He originated the creation of humankind from clay.” - َّعَع َع   ُن ُ   َع  ًَعْطلََع

ٍِِيٍ  هَع اٍ  ِهيْ  ُضالَعلَع ٍ  ِهيْ  ةُ + ,هَع ةِ  ُضْ َع *32/8:  الطَّْلدَع  “Then He made his reproduction dependent upon an 
extraction of humble fluid.” - َّاٍُ   ُن َّْ ًَعيَع َع  ضَع َِ  َّع َِ  ِهيْ  فٍِ عَع َع  ُ ِّح ْو َع  لَعُ نُ  َّع َع ااَعْبصَع  َع  الطَّ ةَع  َّع ااَعْف ِدَع  ,تَعْ ُ ُرّىَع  هَع   َعلٍِالًة  َّع

ةُ + ةِ  ُضْ َع *32/9:  الطَّْلدَع  “Then He fashioned him in due proportions, and breathed into him out of 
His spirit; and He appointed for you (the faculty of ) hearing, and eyes, and hearts (for 
understanding, feeling and insight). Scarcely do you give thanks!” As-Sajdah 32/7-9. 
5 As-Sajdah 32/9. 
6 “Certainly We created man of an extract, a quintessence of earth.” Al-Mu’minūn, 23/12. 
ٌُْا الَِّذٌيَع - 7 تَعْ وَع ِيُّب  آهَع ةُ + ,اْل ُلُْوُ  تَعْ وَع ِيُّب   ِ  بِِذْ رِ  أَع َع   ِ  بِِذْ رِ   ُلُْبُُِنْ  َّع ْ دِ  ُضْ َع *13/28:  الرَّ  Ar-Ra‘d 13/28. 
8 Mathew 4:4. 
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Master Of People
He is with His friends in the mosque. A foreign envoy comes in haste. He brings 

an important diplomatic letter. The envoy, who is totally alien to Medina and to 
Muslims, asks breathlessly: - Who is the master of this people? At that moment, 
Prophet Mohammed is standing and distributing offers to His sitting friends with His 
own hands.  When He hears the envoy‘s question. He replies without thinking a second: 
-The master of a people is the one who serves people.9 With this reply given without 
thinking, He had, all at the same time, met the envoy‘s question, gave a lesson in 
courtesy to His friends and to all Muslims and established an important principle of 
political philosophy.  

The Concept of Universe and Social Justice 
The Qur‘ān gives a vision of the resources that God has created in this universe. 

Everything in the universe has been created to help the human being to fulfill that 
aforementioned trusteeship. God informs us in the Qur‘ān saying that ―It is He Who has 
created for you all things that are on earth…‖10; ―And He has made subservient for you 
the night and the day and the sun and the moon, and the stars are made subservient by 
His commandment; most surely there are signs in this for a people who ponder.‖11

Accordingly today‘s science bears witness that the existence of intelligent life anywhere 
in the cosmos depends upon a complex and delicate balance of initial conditions which 
are given simply in the big bang. This is called the fine-tuning of the universe. At the 
same time the Anthropic principle tells us that the universe has the age and the 
fundamental physical constants necessary to accommodate conscious life. It is
remarkable that the universe‘s fundamental constants happen to fall within the narrow
range thought to be compatible with intelligent life. From this point of the view a true
muslim does not see the universe as a whole, its resources and the natural laws that God
created as enemies and tries not to subdue the nature by spoiling the balance of it. In this
respect to gain control over nature by damaging nature and the ecosystem is not totally
acceptable Islamic approach in a sense of being not just and fair to the environment. The
universe has been created as a friend so that we need to understand the natural laws to
avoid harm that could result from our lack of understanding or our dealing with the 
universe. Today, the natural order may be disturbed by people, communities, states and 

                                                          
9 (On a journey, the master of people is the one who serves people. Nothing else, except 
martyrdom, can reach the thawab (reward) of serving people.) (  ض  ِن فوي    هِن الطير فً ال ْم ضٍد

ال ِ  ة إ  بعو  ٌط  ٍْ لن بخده  ) al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad b. Ḥusain (458/1065), Shu‘ab al-īmān, 
(ed. Abū Ḥajar Zaghlūl), Beirūt, 1990/1410, VI, 334. 
10 Al-Baqarah 2/29. 
11 An-Naḥl 16/12. 
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international institutions. This problem has the potential to give rise to serious
conflictions for the society at different levels.

You Will Guard Them
While he was marching at the foremost of His army, He saw a female dog that had 

just given birth and her babies. He called His friend; Juayl the son of Suraka and ordered 
him: ―You will stand in front of the mum and her babies. Guard and protect them 
from being crushed until the whole army pass by.‖12 The mother and her babies were 
not disturbed but the army of the conquest that had ten thousand soldiers had changed its 
direction.  

The Equality of Human Beings and Social Justice 
The equality of human beings is not just for muslims but it is regardless of gender 

or sexual orientation, ethnical, cultural and religious background. All humans share the 
same parents as the Qur‘ān indicates in the beginning of the fourth chapter. ―O mankind 
reverence your guardian Lord, who created you from a single person, created, of like 
nature, his mate, and from them twain scattered (like seeds) countless men and
women…‖13 Having immense amount of individual, national and ethnical differences, 
we are also all one family being equal in our basic human nature such as our emotional 
aspect, our psychology and our physical aspect for instance, in terms of our genetical 
structure. When researchers completed the final analysis of the Human Genome Project 
in April 2003, they confirmed that the 3 billion base pairs of genetic letters in humans 
were 99.9 percent identical in every person. It also meant that individuals are, on 
average, 0.1 percent different genetically from every other person on the planet. This
tells us that we are all equal regardless of our race being the children of Adam (pbuh) 
and having the same forefather. For this reason, there are a lot to share among all human 
beings. A verse in the Qur‘ān succinctly points out this fact saying that ―O humankind! 
Surely We have created you from a single (pair of ) male and female, and made you into 
tribes and families so that you may know one another surely the noblest, most honorable 
of you in God‟s sight is the one best in piety, righteousness, and reverence for God. 
Surely God is All-Knowing, All-Aware.‖14 This verse admonishes us to build mutuality 
and co-operative relationships and not to take pride in our differences of race or social 
rank, or breed enmities.

                                                          
12 ( ْل َع ٍ  إلَعى ًَع َعرَع  ِِرّ   َع لَعى تَع ِ َُع   َع ّْ َع ُُنْ  أَع َع  َّع لَِع ْْ َع ، حَع ُعًَِْع رَع  ٌَعْرضَع ُ الًة  فَع َعهَع َِ  ِهيْ   َع ُ  ٌُ َع اُ  أَعْص َع بِ ٍْ ُ  لََع ا َع َع  ْبيُ  ُ عَع   ُْمَع يَع  أَعىْ  ُضرَع

َُع ، ااَع َع  ٌَعْعِر ُ   َع  ِحذَع دٌل  لَِع ٍْ ِ  ِهيْ  أَعحَع ِ َُع  اْللَع ّْ َع ِاَع َّع .) ʻAbū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn ʻUmar al-Wāqidī 
(130/748 -207/822), Kitāb al-maghāzī, (ed. Marsden Jones), aṭ-Ṭab‘a ath-thālisa, Beirūt: Dār al-
A‘lamī, 1409/1989, II, 804. 
13 An-Nisā 4/1. 
14 Al-Hujurāt 49/13. 
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Racial discrimination is one of the greatest problems of our age. At time of the 
prophet Muhammad (pbuh), the attitudes behind racism were prevalent in Makkah in the 
guise of tribalism. The Quraysh considered themselves (in particular) and Arabs (in 
general) as being superior to all other people. In the year 632, in the Islamic month of 
Dhul Hijjah (the twelfth month), Prophet Muhammad (pbuh) at the occasion of Hajj, the 
Islamic pilgrimage, stood at the Mountain of Arafat and delivered his last sermon, which 
is now referred to as the ―Farewell Sermon / حل  الْ اع‖. He stood before thousands of 
men and women and spoke to them in a long manner about their responsibilities. He 
gave a clear message about equality and social justice. He said, All of you are equal. All 
men, whatever nation or tribe they belong to, and whatever station in life they may hold, 
are equal… ―an Arab possesses no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab 
over an Arab.‖15

In another hadith concerning the ruling authority of a state, he said: ―If a black 
Abyssinian person is to rule over Muslims, he should be obeyed.‖16 God‘s Messenger, 
(pbuh) eradicated color-based racism and discrimination so successfully that, for 
example, ‗Umar once said of Bilāl, who was black: ―Bilāl is our master, and was 
emancipated by our master Abū Bakr.‖17

Once Abū Dharr (r.a.) got so angry with Bilāl (r.a.) that he insulted him: ―You son 
of a black woman!‖ Bilāl came to God‘s Messenger, (pbuh) and reported the incident in 
tears. The Messenger, (pbuh) reproached Abū Dharr: ―Do you still have a sign of 
Jāhiliyyah?‖ Full of repentance, Abū Dharr lay on the ground and said: ―I won‘t raise 
my head unless Bilāl puts his foot on it to pass over it.‖ Bilāl forgave him, and they were 
reconciled.18

Zayd ibn Hārithah, (r.a.) a black slave emancipated by God‘s Messenger, (pbuh) 
was chosen by the Prophet as the commander of the Muslim army that was sent against 
the Byzantine empire, even though it included such leading Companions as Abū Bakr, 
‗Umar, Ja‘far ibn Abī Tālib (the cousin of God‘s Messenger, (pbuh)), and Khālid ibn 
Walīd (even then famed for his genius as a military commander). Further, the Prophet, 
(pbuh) appointed Zayd‘s son Usāmah to command the army he formed just before his 
death. Included therein were such leading Companions as Abū Bakr, ‗Umar, Khālid, 
Abū ‗Ubaydah, Talhah, and Zubayr. This established in the Muslims‘ hearts and minds 

                                                          
15 Aḥmad b. Ḥanbal, al-Musnad, (ed. Shu‘ayb al-Arnawūt), aṭ-Ṭab‘a ath-Thāniya, Madīna: 
Muassasat ar-risāla, 1999/1420, XXXVIII, 474. 
زبٍ    أضَ   ى ح  ً اضتعو  ّإى ّأ ٍعْا اضوعْا ) 16  ) Bukhārī, Muḥammad b. Ismā‘īl, (ed. Muṣṭafā Dīb al-
Bugha), Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beirūt: Dār Ibn Kathīr, 1987/1407, al-Camā‘ah va’l-Imāmah, Bāb: 26. 
17 “ بال  ٌعًٌ.  ضٍدً  ّأ تق ضٍدً  ب ر أبْ ٌ ْا  ور   ى ” al-Bukhārī, Fadāil as-Sahābah, Bāb: 23. 
18 (  إ ْاً ن   ُلٍ  فٍ  اهرّ إً  ب هَ أ ٍرتَ    أب  ٌ (:  ضلن ّ ٍ لً   صلى الٌ ً لً ف  ا ب هَ فعٍرتَ   ال ض ب ت إًً ف  ا

  ليتوُْن فإى ٌغل ِن ه  ت ليُْن ّ  ٌل ص هو  ّلٍل طَ ٌ    هو  فلٍ عوَ ٌدٍ ت ت أ ٍْ   ى فوي أٌدٌ ن ت ت    علِن  ْل ن
) ف  ٌٍُْن ) al-Bukhārī, “Īmān,” Bāb: 20. 
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that superiority is not by birth or color or blood, but by righteousness and devotion to 
God.19

Humans are all equal in terms of their ultimate destiny. Nobody says that i am so 
distinct from any other human beings that i am not going to die. Everybody shares that. 
If one is believer in God, not just muslims as being a member of other faith 
communities, he/she believes that there is also a life to come in some form or the other 
depending on the interpretation. Accordingly, all human beings have been given certain 
duties and they are going to face reward or punishment in this life and the hereafter for 
their action. So all human beings are supposed to be equal before the law and courts of 
law. 

Conclusion 
In conclusion, I wish to emphasize that Islam is the middle path. Mercy and 

tolerance is the real Qur‘ānic antidote for social justice. A strong society is based on 
strong relations between its members. In such societies, arguments, disputes and 
quarrels wait to be removed by self-sacrificing and altruistic people. It is important to 
bring just and peaceful solution to the social and psychological wounds of the people. 

Social development should lead to social justice where the most impoverished and 
marginalized are reached, their basic needs are met, and are enriched and have access to 
resources as any dignified, independent and free human being. Islam emphasizes on a 
great deal of principles that organize relationships among members of the society. One 
of the most important principles is social justice with all important values such as peace, 
love, mercy, solidarity, brotherhood, and sincerity. Justice in Islam is not only practiced 
on muslims, but rather that it is practiced on every human being regardless to his/her 
beliefs.

                                                          
19 Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim b. Ḥajjāj b. Muslim al-Qushayrī an-Nīsābūrī, al-Cāmi’ aṣ-ṣaḥīḥ, 
Beirūt: Dār al-Jīl, n.d., Fadā’il as-sahābah, Bāb: 10. 
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Prof. Dr. Ġbrahim Özdemir

Promoting a culture of Peace and Tolerance 
through Education 

Abstract 
Today, we live in a world, forged by instant communications and flow of 

information provided by satellites, media, and Internet on a scale undreamed by our 
grandparents. The world economy, for example, functions as an inter-dependent entity.  

However, despite the advances in technology and mass communication, mass 
travel, the intermingling of races, the ever-growing reduction of the mysteries of our 
world, a depressing fact of our time is that misunderstandings, prejudices, and 
stereotypes among members of different faiths, religions, and cultures still endure. 
Moreover, this misunderstand causes regional and globalized major problems and 
tensions. 

Therefore, the need to engage in dialogue - with other cultures, people, and 
religions - is even more urgent than in the past if peaceful co-existence and dialogue are 
to prevail over confrontation and conflict.  

To respond to the challenges of globalized world, new visions and mindsets are 
needed. In fact, the wisdom and vision of poets, penetrating mind of philosopher, the 
sensitivity and receptivity of a Sufi heart are needed. As Homer says once ―one 
generation grows, another dies away”, ours is a new generation who has to discover the 
language of diversity, dialogue, and peace. What is more important is to make this new 
language as a part of our national curricula through education. Then, we can expect from 
new generation to construct a new world and a better future.  

This paper will try to understand the role of education in constructing a new 
language of peace and tolerance. It will suggest that we have to educate ourselves, our 
children, and society in the spirit of ―lifelong learning‖ to cope with challenges and 
difficulties of our time and discover a new language of peace, as underlined by I. Kant, 
the father of enlightenment.  

Key Words: Education, globalization, dialogue, religion, culture, philosophy, 
enlightenment, lifelong learning. 

                                                          
 Prof.Dr., İpek University, Ankara, Turkey, Email: iozdemir@ipek.edu.tr 
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Peace and Tolerance through Education 

-A New Role for Universities- 
―Make peace with the universe.  Take joy in it. It will turn to gold.  Resurrection will be 
now.  Every moment, a new beauty.‖ 
Rumi (1207–1273) 

Introduction 

Today, we live in a world, forged by instant communications and flow of 
information provided by satellites, media, and Internet on a scale undreamed of even by 
eminent futurologists. The world economy, for example, functions as an inter-dependent 
entity.  

However, despite the advances in technology and mass communication, mass 
travel, the intermingling of races, the ever-growing reduction of the mysteries of our 
world, a depressing fact of our time is that misunderstandings, prejudices, and 
stereotypes among members of different faiths, religions, and cultures still endure. 
Moreover, this misunderstandings cause regional and globalized major problems and 
tensions. It seems that the culture of violence, in the second part of the 20th century and 
the early years of the 21st century, is still with us. As Barber told us in his acclaimed 
book Jihad vs. McWorld:

―History is not over.  Nor are we arrived in the wondrous land of techné promised 
by the futurologists.  The  collapse  of  state communism  has  not  delivered  people  to  
a  safe  democratic haven,  and  the  past,  fratricide  and  civil  discord  perduring,  still 
clouds the horizon just behind us. Those who look back see all of the horrors of the 
ancient slaughterbench reenacted in disintegral nations  like  Bosnia,  Sri  Lanka,  
Ossetia,  and  Rwanda  and  they declare  that  nothing  has  changed‖. (Barber, 2001, 
34)

I still remember the opening speech of Dr. Howard Sulkin at the 1999 Parliament 
of the World‘s Religions which took place in Cape Town. At the threshold of a new 
century Dr. Sulkin highlighted the scientific and technological advances in the 20th 
century and how many problems they caused. He reminded us that ―all religions and 
their members have a great responsibility to make the 21st century an age of peace, 
tolerance, and love‖. 

Moreover, he remarked that ―taking a lesson from religious wars in history, an 
opportunity should not be given to those who want to make the 21st century a stage for a 
war of civilizations. For this reason, we all have to take on great responsibility. 
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Peace and Tolerance through Education 

-A New Role for Universities- 
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Protecting our differences and taking strength from our spiritual traditions, we must find 
solutions to mankind's problems.‖

Let us do not forget that one of Britain's best known liberal philosophers Isaiah 
Berlin, a radical French agronomist R Dumont and a conservative Nobel Prize winner 
for literature W Golding described 20th century as ―the most terrible century in Western 
history‖. ―A century of wars and massacres.‖ ―The most violent century in human 
history‖.

Moreover, ―what is horrifying about the 20th century‖ claims Chris Harman in 
1999 ―is that this was the first century in human history--or at least since the move from 
hunter-gathering to agriculture some 10 millennia ago--in which the material means 
existed to give everyone a better, hunger and disease-free, more fulfilling life. It was the 
century of previously unimaginable technological change that opened up the prospect of 
ending forever the backbreaking toil that had been the fate of the mass of humanity. Yet 
the century saw the technology used to terrorise, dehumanise and kill on an 
unprecedented scale. (Harman, 1999). 

Unfortunately, after 15 years wars, genocides, violence to men, women, children, 
and nature are still with us. Gandhi once said ―I have nothing new to teach the world. 
Truth and Non-violence are as old as the hills. All I have done is to try experiments in 
both on as vast a scale as I could‖.

As Andrew Bacevich emphasizes in his extensive and important studies on war 
and militarism, we all know that the war mentality, militarism and the lobby supporting 
them are very powerful (Bachevich, 2005). However, I am still optimistic regarding 
truth and the power of people. This is why I will try to assign a new major role to 
universities of the 21st century.  I will try outline the root causes of conflicts and wars 
and then give a definition of peace education, its content and scope. Then, I will 
delineate the role of universities in achieving these goals in the 21st century. 

I want to underline at the outset that we have to question and challenge the beliefs, 
the assumptions, the myths, the truths, and stereotypes which shape our understanding 
of ourselves and others. Here ―others‖ means not only other humans, but also the whole 
environment. We have to look at the mirror and try to see our face, identity, and psyche. 
We have to re-understand our perception and relationship not only with our human 
fellows of different cultures, religions, ethnicities, but also our relationship with nature 
and all creatures living in it.  

In other words, we have to understand and then criticize the present selfish, 
materialistic, and consumer-oriented understanding of modernity at the individual and 
multi-national corporation level. 
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Roots of Conflicts and Wars 
We were told by the American psychologist Erich Fromm as early as the 1960s 

that ―we  are  living  in  a  period  when  the  human  race is threatened  by  physical 
destruction  through  nuclear war,  and  by  spiritual  decay through  an  ever-increasing 
alienation  of  man  from  himself,  his  fellow  man, from  nature  and  from  the 
products  of  his  own  work‖. (Fromm, Rumi, 1974: vii, italics added) 

Interestingly, in the initial phase of developing its peace education program, 
UNESCO proposed using a macro approach, selecting ―the most important problems 
of mankind‖ in 1974:

(a) the equality of rights of peoples, and the right of peoples to self-determination;  
 (b) the maintenance of peace; different types of war and their causes and effects; 

disarmament; the inadmissibility of using science and technology for warlike purposes 
and their use for the purposes of peace and progress; the nature and effect of economic, 
cultural and political relations between countries and the importance of international law 
for these relations, particularly for the maintenance of peace;  

(c) action to ensure the exercise and observance of human rights, including those 
of refugees; racialism and its eradication; the fight against discrimination in its various 
forms;  

(d) economic growth and social development and their relation to social justice; 
colonialism and decolonization; ways and means of assisting developing countries; the 
struggle against illiteracy; the campaign against disease and famine; the fight for a better 
quality of life and the highest attainable standard of health; population growth and 
related questions;  

(e) the use, management and conservation of natural resources, pollution of the 
environment;  

(f) preservation of the cultural heritage of mankind; and  
(g) the role and methods of action of the United Nations system in effort to solve 

such problems and possibilities for strengthening and furthering its action. (1974, pp. 3-
4)

UNESCO‘s document represented ―a milestone in UNESCO's action to promote 
education on peace and respect for human rights‖. As we see, the document ―stresses the 
need for education about contemporary world problems such as the maintenance of 
peace, disarmament, respect for human rights development, etc.  

Today, Jared Diamond, the Pulitzer prize-winning author of Guns, Germs and 
Steel also explores in his fascinating latest book why some societies fall apart, whereas 
others survive for centuries or even millennia. The book also assesses the dangers facing 
our modern, global society and offers some suggestions for avoiding an environmental 
catastrophe of our own making. Diamond identifies five factors that contribute to 
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collapse: climate change, hostile neighbors, collapse of essential trading partners, 
environmental problems, and failure to adapt to environmental issues. (Diamond, 2005) 

When reading Diamond‘s book we once more understand that our major problems 
are not only with our fellow humans but with the whole system. In fact, wars and 
conflicts are also results of natural resources, such as oil, gas and other raw materials, 
and how to use them. In other words, the following major problems are very relevant to 
any peace education. Without a proper and critical understanding of these problems we 
cannot understand the root causes of the wars and conflicts on the one hand, how to 
respond them on the other. Therefore, when talking about peace, we should keep in 
mind that any peace education project must address all these major problems leading to 
conflicts and wars, too. 

Definition of Peace Education 
To define what we mean by peace education is a challenging job. In fact, a great 

variety of theories, definitions, and practices are referred to in peace education. ―Since 
both "peace" and "education" are abstractions without any concrete and absolute 
meaning, it is not surprising that it is rather difficult to find widespread agreement about 
what peace education actually is‖. (Haavelsrud, 2008).

Moreover, there is no agreement on ―the content, method of communication, and 
organizational structure of the educational program. The choices made about these three 
components prove to be decisive in defining the substance of any educational program, 
including education for peace‖. (ibid)

So, what content is to be learned in peace education? No absolute answer is to be 
found in the literature about peace education or anywhere else on this topic.  Betty 
Reardon, a pioneer of peace education, underlines that ―peace education should aim at 
the transformation of both the structures of society and the structures of consciousness‖ 
(Reardon, 1988).  

The advice of 12th century Sufi and poet Rumi is similar: ―Your task is not to seek 
for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built 
against it.‖ So, the first step of any peace education should be to discover ―all the 
barriers‖ within our self that we/educational systems have built against it. This also 
implies that peace with ourselves, with our fellow humans, and with the whole 
environment does not come with our DNA. To reach peace, as Prof. Betty Reardon 
emphasizes, ―we need to teach peace‖. Therefore, any kind of peace education has 
interrelated moral and spiritual foundations. When we try to understand human nature 
and its destructive forces, Fromm argues, Rumi can help us. According to Fromm: 

―Rumi  was  not  only  a  poet  and  a  mystic  and  the founder  of  a  religious  
order;  he  was  also  a  man  of profound  insight  into  the  nature  of  man.  He  
discussed  the  nature  of  the  instincts,  the  power  of reason  over  the  instincts,  the  
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nature  of  the  self,  of consciousness,  the  unconscious, and  cosmic  consciousness;  
he  discussed  the  problems  of  freedom, of  certainty,  of  authority.  In  all  these  
areas,  Rumi has  a great  deal  to  say  which  is  important  to  those concerned  with  
the nature  of  man‖. (Fromm, ibid.)

Therefore, any peace education of 21st century should be ―a comprehensive and 
holistic participatory process‖ that includes:
 teaching and learning for and about human rights,  
 non-violence,  
 social and economic justice,  
 gender equality,  
 environmental sustainability,  
 disarmament,  
 international law,  
 human security  
 traditional peace practices. (Libresco, Balantic) 

New Role of Universities in 21st Century 
As the forces of globalization shake the world and especially their economies, it is 

an imperative for higher education institutions and governments to understand the 
realities of globalized world and the new dynamics of higher education in the 21st 
century. In fact, when EU leaders convened in Lisbon in 2000 to draft what we call 
today the Lisbon Strategy, their major aim was to make the EU "the most competitive 
and dynamic knowledge-based economy in the world capable of sustainable economic 
growth with more and better jobs and greater social cohesion" by 2010.1(italics added)  

The OECD's perspective on the new role of Higher Education, summarized by 
Angel Gurría, OECD Secretary-General, is also instructive. According to Gurria, three 
simple tasks of Higher Education are "ensuring access and equity, improving efficiency 
and effectiveness, and raising quality and relevance". Moreover, Gurria also underlined 
that ―globalization of higher education can foster an exchange of cultures and ideas, 
opening minds, creating mutual understanding‖.2 We should also remember the second 
part of the Lisbon Strategy‘s above-mentioned sentence is ―greater social cohesion” 
through peace education. 

                                                          
1 European Union Parliament Website Lisbon European Council 23 and 24 March Presidency 
Conclusion: <http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm> 
2 
http://www.oecd.org/document/16/0,3343,en_2649_37455_43264400_1_1_1_1,00.h
tml> 
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In the words of Lourdes R. Quisumbing, ―we must accept the reality of the 
dramatic changes that are affecting our lifestyles, our ways of thinking, feeling and 
acting. As educators, we must guide our students to discern between the potentials and 
prospects, the benefits and opportunities of globalization and the new information 
technologies on one hand, and the dangers, threats, and pitfalls on the other. We must 
develop in them the sense of freedom and responsibility in making the right 
choices‖(Quisumbing, 2002). 

Reardon‘s concept of peace education can also help us to understand the role of 
universities in 21st century in peace education. According to Reardon peace education 
should be situated within ―the broader issue of citizenship‖. Then, she argues that 
―peace education should be fundamentally concerned with the development of the 
political efficacy of future citizens‖. She further highlights this definition as follows: 

―Starting from the long held premise that peace education is education for 
responsible global citizenship, our task in general terms is educating toward political 
efficacy in the formation and pursuit of citizen action and public policy intended to 
move the world toward the achievement of a more just and less violent global order. 

Political efficacy is not necessarily a matter per se of what to think; it is more 
fundamentally about how to think. In other words, political efficacy is dependent upon 
―sound political thinking,‖ ―for inquiry into obstacles and possibilities for 
transformation should form the core of peace pedagogy, so as to provide learning in how 
to think and to act for political efficacy in peace politics . . .‖  (Reardon, 2011).

We should remember that ―learning how to think concerns conceptual clarity, 
thinking within conceptual frameworks, posing questions, rationality, and most 
importantly reflective inquiry‖ (Reardon & Snauwaert, 2011) (italics added).

So, one of the major features of a 21st century university is the content and method 
of teaching system. It must provide instruction, to students as well as to the public, in 
the spirit of life-long learning, on how to reach ―conceptual clarity, thinking within 
conceptual frameworks, posing questions, rationality, and most importantly reflective 
inquiry‖. Moreover, it also should teach a habit of creative and critical thinking in the 
spirit of great masters of philosophy, from Socrates to Kant and all other major critical 
thinkers. Kant, for example, in his  1798  essay,  The  Conflict  of  the Faculties defenses  
academic  freedom  in  response  to  state  censorship,  that went on to influence 
Wilhelm von Humboldt‘s plans for the University of Berlin in 1810. Kant argues 
forcefully that philosophy values the thing that makes the university modern and gives 
the university its critical function:  reason, and the capacity to reason  freely (Kant, 
1979). Moreover, following categories suggested by Magnus Haavelsrud are also ―an 
important choice to make‖ for the content of peace education:  

 1. Historic knowledge: what was;  
2. Diagnostic knowledge: what is;  
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3. Predictive knowledge: what will be;  
4. Prescriptive knowledge: what ought to be; and  
5. Knowledge about tactics and strategy: what can be done to change the situation 

from what it is to what it ought to be. (Haavelsrud, 2008) 
 In short, when we are talking about peace education we should remember what 

Einstein said once: ―we can't solve problems at the same level of thinking with which 
we've created them‖. So, todays universities must provide a new mindset and a critical 
outlook to students to solve complex problems challenging us, as summarized by 
Diamond and others. This must also include a new vision to teach not only bio-diversity 
but also cultural, ethnic, and religious diversity as assets. Moreover, it should develop 
student‘s capacities of negotiation. More importantly, any modern university should also 
provide inclusive scholarship programs not only for native students but also for 
international students from different ethnic, cultural, and religious backgrounds. This 
will give us new space for learning from each other. Scholars and teachers from 
different cultural and ethnic backgrounds also will be an asset of any peace education. 
All these can be supported and developed with International Study Programs. In other 
words, students and academics can visit a foreign country and learn from the first-hand 
experience. 

Therefore, the need for education of peace, to understand different religions, 
cultures, ethnicities and then engage in dialogue - with other cultures, people, and 
religions - is even more urgent than in the past, if peaceful co-existence and dialogue are 
to prevail over confrontations and conflicts besetting humanity as a whole.  

In short, as Michael Wessells summarizes, ―peace education is the cornerstone of a 
culture of peace.‖ (Wessells, 1994, p. 43)  The creation of such culture of peace is a 
major responsibility of universities. As Homer said once, ―one generation grows, 
another dies away”, ours is a new generation who has to discover the language of 
diversity, dialogue, and peace. What is more important is to make this new language a 
part of our national curricula through education. Then, we can expect from the next 
generation the construction of a new world and a better future.  

This paper tried to define peace education, its content and scope on the one hand 
and the role of universities in developing it on the other hand. It argues that universities 
cannot confine themselves to educate young minds for the global markets and the 
demand of the economy alone. In other words, to provide education and skills for 
personal job or livelihood is not enough. Universities must also teach them the courage, 
ability, and skills to build a more peaceful world and future, where inequalities, 
environmental problems, violence, and conflicts minimized, if cannot be uprooted.. Eric 
Hobsbawm told us that: 

We live in a world captured, rooted and upturned by the titanic economic and 
techno-scientific process of the development of capitalism, which has dominated for the 
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past two or three centuries. We know that it cannot go on ad infinitum. The future 
cannot be a continuation of the past, and there are signs that we have reached a point of 
historic crisis. The forces generated by the techno-scientific economy are enough to 
destroy the environment, that is to say, the material foundations of human life... Our 
world risks both explosion and implosion. It must change... If humanity is to have a 
recognisable future, it cannot be by prolonging the past or present... The price of failure, 
that the alternative to a changed society, is darkness.(Hobsbawm,  1994)

Although Hobsbawm offers no cure to respond these challenges, I think, it is a 
major responsibility of Higher Education to find the cure. Many thinkers, philosophers 
and prophets, including Confucius, Socrates, Muhammed, (pbuh) Rumi, J.J. Rousseau, 
Kant, Alfred North Whitehead, Gandhi, and Said Nursi, stressed the importance of 
education for humanity. Humanization, civilization, and possession of a future are all 
made possible by education. Above all, education is a fundamental right to which all 
men and women are entitled. Social development is ensured through high-quality 
education. Likewise, better health services, greater participation in social activities and 
enjoyment of fundamental rights are possible through education.  

This suggests that education is a matter of survival for any nation in the 21st 
century. In a world of interconnectedness and interdependence characterized by high 
technology and enhanced means of communication, education appears to be the most 
important issue. It is not possible for countries ignoring the importance of education to 
gain full economic and political independence. In addition, high-quality education and 
investment in human capital is necessary to enjoy the benefits of the globalization 
process. Therefore, there is a new role for 21st century universities: to provide a better 
understanding of our common heritage as human beings and our multicultural societies.  

Moreover, universities should also take a leading role in creating a peaceful world. 
Yes, we know that there are philosophies of power, war, and dominance. To remember, 
there are many who believe in the survival of fittest as a result of Social Darwinism.  

In fact, as Jackson Lears argues compellingly  
―positivist assumptions provided the epistemological foundations for Social 

Darwinism and pop-evolutionary notions of progress, as well as for scientific racism and 
imperialism. These tendencies coalesced in eugenics, the doctrine that human well-being 
could be improved and eventually perfected through the selective breeding of the ―fit‖ 
and the sterilization or elimination of the ―unfit.‖ Every school kid knows about what 
happened next: the catastrophic twentieth century. Two world wars, the systematic 
slaughter of innocents on an unprecedented scale, the proliferation of unimaginably 
destructive weapons, brushfire wars on the periphery of empire—all these events 
involved, in various degrees, the application of scientific research to advanced 
technology. (Lears, 2011) 
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However, there are also pioneers of a perpetual peace among nations of the world 
in the East and West. So, promoting a culture of peace and tolerance through education 
is a major responsibility of 21st century universities.  

I do believe that it is time for members of different religions and cultures to learn 
to come together as partners in peace. Then Rev. Robert H. Schuller, founding pastor of 
the Crystal Cathedral program, once remarked that ―we can move our societies and our 
world from combatibility to compatibility; from intolerance to tolerance, seeking justice, 
mercy and compassion for all.‖(Schuller, Common Ground)  In fact it is an obligation 
and responsibility we owe to all unborn generations to come. We, here and now, must 
begin the task of working together as partners for peace.  

Today, all concerned humans, - Jewish, Christians, Muslims, Hindu, Buddhist, and 
humanists- have a responsibility to create a common future for us and our unborn 
generations. Therefore, peace education and dialogue for a common future is an 
imperative for all concerned and sensible souls.   

French futurist Jacques Attali warned us a few years ago with these words: ―It‘s 
today that we decide what the world will be in 2050 and it‘s today that we prepare what 
the world will be in 2100. Depending on how we behave, our children and our 
grandchildren will live in a livable world or they will live to hate us to death‖ (Attali, 
2006). Today, with this conference and gathering, we are trying to shape a better future 
for our children.  

I conclude with Rumi: ―Make peace with the universe.  Take joy in it. It will turn 
to gold.  Resurrection will be now.  Every moment, a new beauty.‖
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Doc. Iris Luarasi

The role of the Albanian media in Syria‟s 
conflict 

Abstrakt 
Starting from an historical perspective the communication and media has leaded 

towards wars and conflicts and they still do that, because the culture of war is shaped 
and reshaped from internal and outside communication.  

On the other side we must accept that mass media has changed the nature of 
communication. Till the end of nineteenth century we have been informed and were 
leaded from the education you get from the family, school and religion institutions. 
Nowadays in our century we could say loudly that media plays an important role in thus 
information and orientation. And if this is happening in the normality we should also 
accept the important role that media and communication plays in the conflict that are a 
favorite subject of the media.  

What have been changed in the twenty first century is the new technology, which 
caused substantial changes in the role of media in reporting, having an impact in the 
conflict and in its resolution. Which is the role of media in general and the Albanian 
media in particular in all that? These are the questions we are trying to persuade in this 
paper.  

 Docent, University of Tirana, Tirana, Albania, Email: luarasi@gmail.com 
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Roli i medias shqiptare në konfliktin e Sirisë 
Roli tradicional i medias i përcaktuar nga leksionet dhe teoritë mediatike është që 

të informojë, edukojë dhe zbavisë publikun. Media mund të sjellë ndryshim në sjelljen e 
njerëzve duke theksuar çështje të caktuara.  

Ka mbi 20 vjet që nga debati mbi marrëdhëniet mes TV (si mediumi më popullor) 
dhe mbulimit të lajmeve të luftës, si dhe vendimeve për të ndërhyrë në rastet kur ato 
konsiderohen qëllime humanitare, të cilat marrin vëmendje shkencore dhe politike. 
Media konsiderohet nga shumë njerëz si forca lëvizëse në mes të ndërhyrjeve që 
presupozohen humanitare si Somalia (1992-1993) Bosnja (1995), Kosova (1999) , Iraku, 
Afganistani apo Pranvera Arabe. Në fakt ndërhyrja në luftën e Libisë ngriti pyetje të 
njohura për rolin e mediave e veçanërisht konflikti i tanishëm në Siri kombinuar me 
mundësinë e një ndërhyrje të armatosur nga forcat amerikane dhe franceze, ngriti pyetje 
të njohura si për fuqinë e imazheve po ashtu edhe për të kushtëzuar përgjigje politike.  

Për shumë njerëz, përhapja e teknologjisë së re të komunikimit me mjete të tilla si: 
pajisje portative të transmetimit satelitor dhe pajisja e  telefonave celularë me kamera 
dixhitale duket se ka krijuar një shkallë të transparencës së ngjarjeve rreth botës që ishte 
e paimagjinueshme kohë më parë. Potencialisht, çdo ngjarje mund të kapet në kamera 
dhe informacioni pastaj kalon në mënyrë të menjëhershme nëpër botë përmes internetit 
apo medias globale. Përveç kësaj, rritja e mediave globale  të tilla si: CNN , rrjeti me 
bazë arabe Al - Jazeera, BBC apo Francë 24 do të thotë se imazhet dhe lajmet mund t‘ju 
komunikohen njerëzve të botës mbarë. Një zhvillim i tillë  ka pluralizuar rrënjësisht 
efektin tek njerëzit duke e sjellë ngjarjen tek ta pothuajse në kohë reale dhe në këmbim 
duke arritur të bëjnë më shumë presion mbi qeveritë. Polemika mbi faqen e internetit 
Wikileaks, që shpërndau online një sasi super të madhe të dokumenteve sekrete të 
qeverisë amerikane në lidhje me luftrat në Irak dhe Afganistan, si dhe kabllogramet 
diplomatike, limitoi  kapacitetin qeveritar për të kontrolluar qarkullimin e informacionit 
në epokën e internetit. Gjatë të ashtuquajturës Pranvera Arabe, mediat sociale qenë të 
afta për të implikuar aftësinë e njerëzve për t‘u organizuar dhe për t‘u ngritur kundër 
qeverive autoritare në të gjithë Lindjen e Mesme . 

Të gjitha këto zhvillime me sy të parë ofrojnë prova për të sugjeruar se nocioni i 
medias si një forcë lëvizëse mund të ketë vlefshmëri më të madhe në mjedisin e sotëm të 
medias. Nga njëra anë, është e qartë se teknologjitë e komunikimit, të tilla si: interneti, 
kamerat dixhitale apo telefonat celularë, duan të thonë se sot ka më shumë informacion 
qarkullues në sferën e mediave globale dhe në njëfarë mënyre modelet tradicionale të 
indeksimit, ku gazetarët janë shumë të varur nga burime zyrtare, duket se kanë mbetur 
një gjë e së kaluarës . Për më tepër, tani ka potencial të paparë për individët për të 
kërkuar burime alternative të informimit që prezantojnë këndvështrime të ndryshme nga 
ato që mbështeten nga mediat kryesore dhe elitat politike. Por, si kundrapeshë për të 
gjithë entuziazmin që tregojnë shumë studiues për potencialin emancipues të 

Media dhe roli i saj në zgjidhjen e konflikteve botërore; 
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teknologjisë së re të komunikimit, ka arsye të mjaftueshme për të qenë më të 
kujdesshëm.  

Teknologjia e avancuar padyshim që ka çliruar korrespondentët bashkëkohorë, por 
gazetarët mbeten robër të presioneve të reja që shkaktohen nga imperativi i infozbavitjes 
dhe shpejtësia e teknologjisë. Afatet e menjëhershme, strukturat e formateve të lajmeve 
24-orëshe dhe rritja e pritshmërive editoriale rëndon mbi gazetarin në terren dhe ndikon 
në mbledhjen e lajmeve, cilësinë e raportimit dhe përmbajtjes.  Teorikisht publiku merr 
më shumë informacion, por shumica e këtij informacioni është i dublikuar, i përsëritur 
dhe me të meta.  

Një pyetje tjetër qendrore sot shqetëson shkallën në të cilën raportimet ideologjike, 
të tilla si: 'lufta kundër terrorit' formësojnë mjedisin bashkëkohor të informacionit. Të 
tilla raportime ideologjike  mund të luajnë një rol të rëndësishëm për të  strukturuar 
rrugën e politikbërësve nga gazetarët tek publiku. Në qoftë se raportimet ideologjike 
janë krijuar qartë, atëherë disponueshmëria e teknologjisë së komunikimit mund të ketë 
më pak ndikim se për të vepruar si një transmetues i asaj ideologjie .  

Por le të kthehemi te ajo që është sot aktuale – konflikti në Siri. 
Konflikti Sirian që filloi me protestat e 26 janarit 2011 dhe që u rrit në një përmasë 

të madhe në 15 mars, është kthyer në konfliktin më të përgjakshëm të Pranverës Arabe. 
Forcat militare dhe ato të opozitës numërojnë rreth 150 mijë viktima që nga fillimi i 
protestave, dhunës dhe përfshirjes së ushtrisë.    

E ngjashme me luftën civile në Libi si dhe revolucionin e Pranverës Arabe në 
Tunizi dhe Egjipt, edhe protestuesit sirianë kërkonin ndryshimin e regjimit të Asadit. 
Kur retorika për luftë civile qarkullonte në Siri dhe kur numri i të vrarëve shtohej me 
përmasa të frikshme, u desh kohë që konflikti të përcillej si një luftë civile.  

Mbulimi mediatik dhe perceptimi ndërkombëtar i konfliktit në Siri vazhdon të jetë 
jobindës dhe jo i sigurtë. Burime mediatike dhe akademike kanë qenë në favor të 
civilëve që kundërshtojnë qeverinë, por të pasigurt për natyrën e konfliktit si luftë civile. 
Andrew Tabler i Institutit të Washingtonit shprehet thjesht për të si ―një lloj i një luftë 
civile‖. Pasiguria rritet për shkak të implikimeve politike për emërimin e konfliktit; 
identifikimi i konfliktit Sirian si luftë civile sektare zvogëlon legjitimitetin e një 
ndërhyrje të mundshme legjitime duke i dhënë mundësi komunitetit ndërkombëtar ―të 
lajë duart‖ siç akuzohet nga media arabe.  Natyra inerte e komunitetit ndërkombëtar 
mund të shpjegohet shumë mirë duke pasur parasysh natyrën e konfliktit në Libi. 
Nëpërmjet Komisionit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut u paralajmërua 
se ―ashtu siç ndodhi lufta civile në Libi, mund të ndodh edhe lufta civile në Siri‖ duke i 
lënë aktorët te painteresuar për të ndërhyrë në ndryshimin e regjimit të Asadit. 
Komuniteti ndërkombëtar përmes pranverës 2012, i nxitur nga mizoritë në rritje kulmoi 
me vendimin e 1 Prillit për të aprovuar mbështetje të limituar për rebelët. Koalicioni i 
―miqve të Sirisë‖ aprovoi 100 milion dollarë në mbështetje të opozitës siriane, ndërsa 
Shtetet e Bashkuara u zotuan në lehtësimin me pajisje komunikuese. E gjithë kjo histori 
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i mbeti të shkuarës e është shumë e qartë zyrtarisht dhe ligjërisht me gjithë ndërhyrjen 
edhe të grupeve terroriste që duan të përfitojnë nga lufta në Siri për të siguruar më 
shumë pozicione e mbështetje se tashmë aty luftohet, po nuk kuptohet më se kush lufton 
kë dhe kundër kujt e në emër të kujt. A kanë një rol myslimanët shqiptarë në këtë luftë? 
Përgjigjen e ka bërë shumë të qartë Komuniteti Mysliman që ka deklaruar se kjo nuk 
është luftë e myslimanëve dhe aq më shumë e myslimanëve shqiptarë. Por shifrat 
tregojnë se ka shumë të tjerë që mendojnë ndryshe.  

Gjatë luftimeve në Siri kanë humbur jetën 11 shqiptarë brenda kufijve pasi 
rezultojnë të vrarë edhe me dhjetra kosovarë apo shqiptarë të Maqedonisë.  

Si funksionon kjo skemë e dërgimit të shqiptarëve në konfliktin Sirian? 
Rreth 2 vjet më parë, pas sugjestionimit nëpër disa xhami shqiptare, (një pjesë e të 

cilave nuk njihen zyrtarisht nga Komuniteti Mysliman) luftëtarët shqiptarë udhëtonin 
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Roli i medias 
Media shqiptare ka luajtur rolin e saj në këtë histori. Ajo që është për t‘u theksuar 

është numri jo i madh i emisioneve dhe i artikujve lidhur me këtë temë edhe pse numri i 
të vrarëve është i konsiderueshëm. Në median elektronike kemi vetëm disa programe të 
veçuara që kanë pasur në epiqendër të tyre luftën në Siri dhe rolin e luftëtarëve shqiptarë 
në këtë luftë si emisioni ―Opinion‖ në TV Klan me titullin ―Shqiptarët që luftojnë në 
Siri‖, ―Tonight Ilva Tare‖ në Ora News me titullin ―Terrorrizëm apo farsë‖, emisioni 
―Watching‖ në Agon me dy programe me titullin ―Terrorristë, apo…?‖ dhe ―Kush i 
organizon muxhahedinët shqiptarë?‖

Shtypi i shkruar ka shumë më tepër artikuj, por jo analiza të thella për fenomenin. 
Shumica e artikujve që gjenden në gazetën Panorama, Mapo, Dita, Tema, Shqip, Gazeta 
Shqiptare apo Shqiptarja.com, etj kanë më shumë përshkrim të luftës dhe përfshirjes së 
shqiptarëve më tepër nga pikpamja e evidentimit të ngjarjeve apo dëshmi të marra nga 
familjarë të të vrarëve.  

Ajo që është shqetësuese në këtë përfshirje të shqiptarëve në luftën e Sirisë është 
pjesëmarrja e shumë prej tyre në  organizata si: ―Shteti Islam për Sirinë dhe Irakun‖ apo 
edhe organizata të tjera të konsideruara terroriste nga Organizata e Kombeve të 
Bashkuara. Pa dyshim që ky është një fakt shumë i rëndësishëm që mund t‘ju 
komunikohet myslimanëve të painformuar nëpërmjet medias, që edhe nëse vendosin të 
shkojnë e të japin jetën në një konflikt që s‘ka lidhje me Shqipërinë apo myslimanizmin 
shqiptar ta dinë se për çfarë e bëjnë këtë. Gjithashtu përfshirja në organizata luftarake 
terroriste që nëpërmjet dhunës duan të ndryshojnë stilin e jetesës së këtyre vendeve 
duhet të ndalohet me ligj e u desh ky presion mediatik që shteti të ndërhynte me 
arrestimet e shtatë personave mes të cilëve edhe imamët e vetshpallur të dy xhamive në 
periferi të Tiranës.  

Reagimi zyrtar i Komunitetit Musliman Shqiptar nëpërmjet zëdhënesit Agron 
Hoxha ishte i prerë dhe i qartë. Xhihadi i muslimanëvë shqiptarë është që të përpiqemi 
të përparojmë sa më shumë Shqipërinë, ta çojmë atë në familjen e vendeve të 
përparuara. Kjo është përpjekja, mundi, sakrifica e ―xhihadi‖ i shqiptarëve. I pyetur nga 
media, Z. Hoxha sqaron se komuniteti ju ka bërë thirrje besimtarëve në të gjithë vendin 
që mos t‘i bashkohen kësaj lufte dhe është gati të koordinojnë punën me gjithë 
institucionet e tjera në parandalimin e këtij fenomeni.  

Çfarë do të ndodh me ata që do të kthehen nga lufta pas një trejnimi terrorist dhe 
luftarak? A është ky një rrezik për Shqipërinë? Shumica e analistëve politikë mendojnë 
se po. Pa dyshim që marrja pjesë në një konflikt, vrasja e civilëve dhe marrja peng e tyre 
është një krim e duhet konsideruar si i tillë. Një shqiptar që lufton për organizatën e Al-
Kaedës jo vetëm që është një rrezik për vendin, por mbi të gjitha për imazhin e tij. Një 
nga pak të mirat që kemi pasur ne shqiptarët në rrafshin ndërkombëtar ka qenë 
mospërfshirja jonë në organizata globale terrorriste. Kjo do ishte e keqja më e madhe që 
mund t‘i bëhej Shqipërisë dhe qytetarëve të saj. Roli i medias në këtë rast është i 
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padiskutueshëm edhe si mjet ndërgjegjësimi për publikun, edhe si mjet presioni ndaj 
ndërhyrjes shtetërore që vonoi, por edhe ndryshimeve ligjore që krijon një situatë e tillë.  
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Dr. Hasan Saliu

Media diplomacy – albanians‟ challenges in the era 
of global media 

This paper aims to explain the characteristics that media diplomacy has brought in 
the era of technology, internet and global televisions. These characteristics deal with the 
transformation of traditional diplomatic communication and the media‘s usage as an 
intermediate channel in conveying a diplomatic message in real-time to the whole 
world. This has merged the traditional barriers of diplomatic communication, and 
established relations and diplomatic communications even between states which do not 
have diplomatic relations or diplomatic messages exchange in a very public or massive 
way. This public field of diplomatic messages exchange, today has weaken the 
importance of government headquarters and the diplomatic message can be given by any 
country toward any other country around the world, even toward those to which a 
certain country does not have diplomatic relations. 

The principal hypothesis of this paper is that the media diplomacy has transformed 
the albanian policy as well, whether in Kosovo, Albania or in other areas where the 
albanians live, whereas the albanian factor, through media, has taken a more specific 
role mainly thanks to the public diplomacy communication. 

In order to verify this hypothesis there have been used mostly qualitative methods 
in order to highlight many albanian cases where the diplomatic message is conveyed or 
received through global media. Through critical analysis, are also highlighted some 
cases about how the albanian media diplomacy has had the influence to incite the policy 
of a foreign country to change its attitude. 

The conclusions of this paper are linked to the interest expressed by global media 
for developments in the Balkans, particularly in Kosovo and Albania, such an interest 
often helps in conveying the diplomatic message through global media. But, this interest 
has also often affected the conveying of a not very positive message regarding to the 
internal developments dealing with the albanians. Media diplomacy, on these days, in 
giving of a diplomatic message enables the participation of not only the state actors, but 
such a message can also be conveyed by the citizens of a country to the citizens of 
another country. 

Key words: Media diplomacy, telediplomacy, diplomatic message, traditional 
diplomacy, global media.
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DIPLOMACIA MEDIATIKE – SFIDAT SHQIPTARE NË 
EPOKËN E MEDIAVE GLOBALE

      

Përmbledhje 

Punimi ka për qëllim të shpjegojë veçoritë që ka sjellë diplomacia mediatike në 
epokën e teknologjisë, internetit dhe televizioneve globale. Këto veçori kanë të bëjnë me 
transformimin e komunikimit tradicional diplomatik dhe përdorimi i medieve si kanal 
ndërmjetësimi në përcjelljen e mesazhit diplomatik në kohë reale dhe nga e gjitha bota. 
Kjo ka shkrirë barrierat tradicionale të komunikimit diplomatik, ka vendosur 
marrëdhënie dhe komunikime diplomatike dhe ndërmjet vendeve që s‘kanë marrëdhënie 
diplomatike apo shkëmbim mesazhesh diplomatike në mënyrë shumë publike dhe 
masive. Kjo fushë publike e shkëmbimit të mesazheve diplomatike sot ka relativizuar 
rëndësinë e selive qeveritare dhe mesazhi diplomatik mund të jepet nga çdo vend dhe t'i 
drejtohet çdo vendi në botë, madje qoftë edhe atyre me të cilët një vend nuk ka 
marrëdhënie diplomatike.  

Hipoteza kryesore e këtij punimi është se diplomacia mediatike ka transformuar 
edhe politikën shqiptare, qoftë në Kosovë, Shqipëri, apo dhe në viset tjera ku jetojnë 
shqiptarë, ndërsa faktori shqiptar nëpërmjet mediave ka marrë një rol më të veçantë 
shpesh edhe në sajë të komunikimit diplomatik publik.  

Për ta verifikuar këtë hipotezë janë përdorur metoda kryesisht kualitative për sa i 
përket veçimit të rasteve të shumta shqiptare kur mesazhi diplomatik është përcjellë apo 
marrë përmes medieve globale. Përmes analizës kritike gjithashtu janë veçuar disa raste 
se si diplomacia mediatike shqiptare ka pasur efekt që ka nxitur politikën e një vendi 
fqinj të ndryshojë qëndrim.  

Përfundimet e këtij punimi lidhen me interesin e shprehur nga mediat globale për 
zhvillimet në Ballkan, veçanërisht në Kosovë e Shqipëri, i cili interes shpesh ndihmon 
në përcjelljen e mesazhit diplomatik përmes medieve globale. Por, ky interesim shpesh 
ka ndikuar edhe në përcjelljen e mesazhit jo shumë pozitiv nga zhvillimet e brendshme 
që kanë të bëjnë me shqiptarët. Diplomacia mediatike në ditët e sotme ka bërë që në 
dhënien e mesazhit diplomatik të marrin pjesë jo vetëm aktorët shtetërorë, por mesazh të 
tillë të përcjellin edhe qytetarët e një vendi ndaj një vendi tjetër.  

Fjalë kyçe: Diplomaci mediatike, telediplomacy, mesazh diplomatik, diplomaci 
tradicionale, komunikim politik ndërkombëtar, media globale.  
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1. Hyrje  

Diplomacia mediatike (e njohur edhe si media diplomacy, television diplomacy, 
newspaper diplomacy, photodiplomacy, real-time diplomacy)1 shënon rolin e mediave si 
ura komunikuese ndërmjet qytetarëve dhe politikanëve dhe ndërmjet këtyre të fundit dhe 
diplomatëve. Instrumentet e mëdha të komunikimit masiv janë përdorur për të artikuluar 
dhe promovuar politikën e jashtme dhe për të ndikuar publikun e huaj dhe politikë-
bërësit, por edhe duke krijuar një lidhje ndikuese me elektoratin brenda vendit. Kjo u jep 
mediave një rol të dyfishtë: në njërën anë paraqiten si instrumente të konsensusit dhe 
bindjes politike kundrejt aktorëve të huaj, ndërsa nga ana tjetër paraqitet një kanal i 
privilegjuar karshi qytetarëve dhe aktorëve të brendshëm institucionalë.  

 Castels thotë se individi, politika, sektori i ekonomisë, ai i shërbimeve etj. 
kërkojnë të shfaqen në publik dhe për këtë shfaqje shfrytëzojnë mediat si kanal 
ndërmjetësues komunikimi. ―Mesazhet, organizatat dhe liderët që nuk janë të pranishëm 
në media, nuk ekzistojnë në mendjen e publikut‖.2 Zgjerimi i revolucionit të 
informacionit dhe zhvillimi i shoqërisë së informacionit u kanë ofruar shteteve 
mundësinë për të arritur audienca potencialisht të pakufizuara gjithnjë e më të hapura 
ndaj ndikimit të jashtëm dhe informacionit e kulturës3. Por, pavarësisht nga këto 
zhvillime, deri më sot roli i medias si zgjatim i diplomacisë ka marrë shumë pak 
vëmendje reale në disiplinat e marrëdhënieve ndërkombëtare, shkenca politike dhe të 
komunikimit.4  

2. Diplomacia mediatike, një kanal i komunikimit ndërkombëtar  
Lindja dhe zhvillimi i diplomacisë mediatike kanë një fat të përbashkët me 

zhvillimin e mjetet e teknologjisë së komunikimit dhe me ndryshimet dhe pjekurinë e 
natyrës së politikës së jashtme.5 Rrënjët e saj fillestare shtrihen përgjatë sukseseve dhe 

                                                          
1 Michael Kunczik, Images of Nations and International Public Relations, New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates-Publishers Mahwah, 1997, f. 3. 
2 Manuel Catsells, Communication Power, Oxford University Press, 2009, f. 194. 
3 Pierre Cyril Pahlavi, Mass Diplomacy: Foreign Policy in the Global Information Age, Montreal: 
McGiII University, 2004, f. 18.
4 Po aty. 
5 Zhvillimi i diplomacisë mediatike, në veçanti te diplomacisë televizive, gjen shtrirjen e saj që në 
vitet e 60-ta kur u bënë operues disa satelitë, mes të cilëve më i rëndësishmi ka qenë Telstar, i pari 
në fushën e telekomunikimeve si dhe Syncom III nëpërmjet të cilëve e gjithë bota ka mundur të 
shohë në kohë reale (drejtpërdrejt) Olimpiadën e Tokjos më 1964. Më pas, në sajë të ekspansionit 
të Worldnet Program (një shërbim televiziv transnacional i informacionit i dedikuar për 13 shtete, 
i krijuar më 1978 dhe i menaxhuar nga USIA) diplomacia mediatike gjen shtritrje përmes 
satelitëve. Qeveria amerikane ka pasur mundësinë që të transmetojë qëndrimin e saj zyrtar në 
shumë shtete.. Në vitet 70-ta e 80-ta ShBA-të krijojnë satelitë shpërndarës të dedikuar pikërisht 
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1. Hyrje  

Diplomacia mediatike (e njohur edhe si media diplomacy, television diplomacy, 
newspaper diplomacy, photodiplomacy, real-time diplomacy)1 shënon rolin e mediave si 
ura komunikuese ndërmjet qytetarëve dhe politikanëve dhe ndërmjet këtyre të fundit dhe 
diplomatëve. Instrumentet e mëdha të komunikimit masiv janë përdorur për të artikuluar 
dhe promovuar politikën e jashtme dhe për të ndikuar publikun e huaj dhe politikë-
bërësit, por edhe duke krijuar një lidhje ndikuese me elektoratin brenda vendit. Kjo u jep 
mediave një rol të dyfishtë: në njërën anë paraqiten si instrumente të konsensusit dhe 
bindjes politike kundrejt aktorëve të huaj, ndërsa nga ana tjetër paraqitet një kanal i 
privilegjuar karshi qytetarëve dhe aktorëve të brendshëm institucionalë.  

 Castels thotë se individi, politika, sektori i ekonomisë, ai i shërbimeve etj. 
kërkojnë të shfaqen në publik dhe për këtë shfaqje shfrytëzojnë mediat si kanal 
ndërmjetësues komunikimi. ―Mesazhet, organizatat dhe liderët që nuk janë të pranishëm 
në media, nuk ekzistojnë në mendjen e publikut‖.2 Zgjerimi i revolucionit të 
informacionit dhe zhvillimi i shoqërisë së informacionit u kanë ofruar shteteve 
mundësinë për të arritur audienca potencialisht të pakufizuara gjithnjë e më të hapura 
ndaj ndikimit të jashtëm dhe informacionit e kulturës3. Por, pavarësisht nga këto 
zhvillime, deri më sot roli i medias si zgjatim i diplomacisë ka marrë shumë pak 
vëmendje reale në disiplinat e marrëdhënieve ndërkombëtare, shkenca politike dhe të 
komunikimit.4  

2. Diplomacia mediatike, një kanal i komunikimit ndërkombëtar  
Lindja dhe zhvillimi i diplomacisë mediatike kanë një fat të përbashkët me 

zhvillimin e mjetet e teknologjisë së komunikimit dhe me ndryshimet dhe pjekurinë e 
natyrës së politikës së jashtme.5 Rrënjët e saj fillestare shtrihen përgjatë sukseseve dhe 

                                                          
1 Michael Kunczik, Images of Nations and International Public Relations, New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates-Publishers Mahwah, 1997, f. 3. 
2 Manuel Catsells, Communication Power, Oxford University Press, 2009, f. 194. 
3 Pierre Cyril Pahlavi, Mass Diplomacy: Foreign Policy in the Global Information Age, Montreal: 
McGiII University, 2004, f. 18.
4 Po aty. 
5 Zhvillimi i diplomacisë mediatike, në veçanti te diplomacisë televizive, gjen shtrirjen e saj që në 
vitet e 60-ta kur u bënë operues disa satelitë, mes të cilëve më i rëndësishmi ka qenë Telstar, i pari 
në fushën e telekomunikimeve si dhe Syncom III nëpërmjet të cilëve e gjithë bota ka mundur të 
shohë në kohë reale (drejtpërdrejt) Olimpiadën e Tokjos më 1964. Më pas, në sajë të ekspansionit 
të Worldnet Program (një shërbim televiziv transnacional i informacionit i dedikuar për 13 shtete, 
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garave brenda sfidave teknologjike nga superfuqitë e kohës së Luftës së Ftohtë, nga 
lansimi i Sputnik dhe shkelja në Hënë.  

Gjatë epokës së garave nukleare diplomacia mediatike vihet në shërbim të garës së 
armatimit në shkallë globale: ShBA-të dhe BRSS-ja zhvillojnë një betejë të ashpër për të 
krijuar një përfytyrim ndërkombëtar sa më negativ për kundërshtarin. Kështu, në vitin 
1957 drejtuesi sovjetik, Hrushov, promovon një epokë të re të komunikimit politik 
ndërkombëtar në një intervistë të televizionit amerikan CBS, në të cilën ai paralajmëron 
një bashkekzistencë paqësore6. Me këtë lëvizje të diplomacisë mediatike, në të vërtetë 
sekretari sovjetik kërkon të pastrojë sadopak imazhin negativ ndërkombëtar të BRSS-së 
që ishte shtuar për shkak të mosrespektimit të lirive të popujve, sepse vetëm një vit më 
parë (1956) kishte ndërhyrë ushtarakisht në Hungari. Një shembull të hershëm në këtë 
drejtim ka dhënë edhe presidenti amerikan Kenedi, i cili duke ditur rëndësinë e ndikimit 
mediatik. Duke pasur parasysh metodat tradicionale të Shtëpisë së Bardhë, Kenedi 
kapërcen gazetarët dhe u drejtohet në mënyrë të drejtpërdrejtë amerikanëve duke u bërë 
thirrje që ―të marrin pjesë në presidencë‖. Transmetimi i parë i tillë i drejtpërdrejtë jepet 
më 25 janar 1961 nga një sallë ku kanë qenë të pranishëm 418 gazetarë të cilët kanë 
mundur t'i bëjnë pyetje presidentit në sajë të aplikimit të parë të mikrofonave pa tel. Kjo 
është ndjekur nga 60 milionë shikues.7

Por, ashtu si në komunikimin e brendshëm politik, edhe në komunikimin 
ndërkombëtar ndodh shpesh që një media të kërkojë t'i japë jehonë një ngjarjeje më 
shumë sesa vetë rëndësia që ka ajo ngjarje. Kjo ka të bëjë në rastet kur media merret me 
―menaxhimin e informacioni‖. Ky term përdoret për herë të parë nga James Reston para 
një komiteti të Kongresit në vitin 19558. Kjo teknikë lejon të kapërcehet ―censura‖ 
tradicionale. Lajmi në të vërtetë nuk mbahet i fshehur apo i përpunuar siç ndodh 
zakonisht në çështjet e ndjeshme të politikës së jashtme, por së pari i jepet rëndësi jo 
lajmit, por krijimit të ―pseudongjarjeve‖. Këto të fundit janë produkte apo ngjarje të cilat 
nuk mund të injorohen nga mediat, pavarësisht se aty brenda nuk mund të dalë ndonjë 
lajm i rëndësishëm. Të ashtuquajturat ―pseudongjarje‖ kanë fakte të ndërtuara për të 
respektuar kriteret që bëjnë lajmin, por jo lajmi në vetvete. Shpesh takimi apo 
organizimi i tillë nuk jep informacion përveç vetë takimit i cili madje mund të jetë edhe i 

                                                                                                                                 
mundur t'u ofrojnë 170 shteteve të botës shërbime telekomunikuese si: televizione, radio, telefonë, 
fax etj. Të kësaj kohe janë edhe polemikat se satelitët transnacionalë shkelin sovranitetin e 
shteteve. ShBA-të të cilët e mbajtën monopolin në këtë sektor deri vonë, mbështesnin parimin e 
qarkullimit të lirë të informacionit dhe të ideve dhe produksionit televiziv.  
6  Patrizia Laurano, Fondamenti di comunicazione politica internazionale, Bonanno Editore, 2006, 
Roma, p. 33 
7 Po aty, f. 34. 
8 Patrizia Laurano, Fondamenti di comunicazione politica internazionale, Bonano Editore, Roma, 
2006, f. 34.  
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parëndësishëm. Studiuesi i këtij fenomeni sociologjik, Boorstin9 madje e ka quajtur edhe 
simulim apo publicitet, sipas të cilit ndodh shpesh në kulturën amerikane që jehona e një 
ngjarjeje të tillë të jetë shumë më e rëndësishme se vetë ngjarja. 

Pronarët e hotelit pyetën konsulentët e marrëdhënieve me publikun se si ta rrisin 
prestigjin e hotelit për ta përmirësuar biznesin e tyre. Përgjigjen ata e prisnin që mbase 
duhet përmirësuar instalimi hidraulik, të lyheshin dhomat, të vendoseshin llambadarë me 
kristale etj. Por, konsulentët e marrëdhënieve publike ishin edhe më jo të drejtpërdrejtë. 
Ata thanë të organizohet një festë në 40 vjetorin e hotelit. U bë lista e të ftuarve, me 
bankierë, avokatë, predikues me ndikim. U bë festa, erdhën fotografët... Këto unë i quaj 
pseudo ngjarje. 10

Kjo më së miri e shpjegon të ashtuquajturat ―pseudongjarje‖, të cilat janë mjaft të 
rëndësishme për krijimin e imazhit të cilat tërheqin vëmendjen ose nxisin emocione të 
caktuara11. Me këtë lloj menaxhimi, pseudongjarjet mbushin boshllëkun e informacionit 
apo në mungesë zhvillimesh apo informacionesh, ose në rastet e propagandës, sajohet 
një ngjarje e parëndësishme e cila nga menaxhimi i mirë i informacionit që bëjnë 
specialistët, lajmi bëhet shumë më i përhapur sesa vetë rëndësia e ngjarjes. Në këto të 
fundit janë parë në kapitullin paraprak se si mediat i bëjë jehonë shumë të madhe 
Raportit të Dick Martyt, jo thjesht si lajm që ai ka ngritur dyshime për trafikime 
organesh, por mediat u morën me përmbajtjen e raportit, ndonëse faktet referuese ai i ka, 
siç shkruan vetë, ―indikacione‖.  

Mënyra narrative e ngjarjeve të transmetuara në mënyrë të drejtpërdrejtë duke u 
shkëputur nga rutina e përditshme e shoqërisë i imponon auditorit si fakte të 
jashtëzakonshme ngjarje të zakonshme. Këto bëhen ngjarje të vërteta mediatike (media 
events). Me këtë nuk është më i rëndësishëm rezultati i arritur në atë ngjarje sesa 
atmosfera e krijuar dhe e stërmadhuar nga media. ―Ngjarjet mediatike përfaqësojnë më 
të mirën e diplomacisë mediatike, duke tërhequr audiencat e gjera nëpër botë dhe duke 
ua prishur televizioneve programacionin e planifikuar‖.12 Këto janë transmetime të 
organizuara, shpesh jashtë studiove televizive, të parapërgatitura dhe të prezantuara me 
ceremoni, si bisedime, ftesa  diplomatike, takime diplomatike apo krijim klime për 
negociata13.

Përderisa ―pseudongjarjet‖ më shumë krijoheshin nga ―menaxhuesit e 
informacionit‖ të cilët dëshironin që një takim i parëndësishëm të bëhet i rëndësishëm 

                                                          
9 ―Pseudongjarjen‖ për herë të parë e ka përdorur dhe studiuar Daniel J. Boorstin në vitin 1961.
10 Daniel J. Boosrtin, The Image: A guide to Pseudo-events in America, Vintage Books Edition, 
New York, 1992, f. 9-10.  
11 Vep.cit. Kunczik, f. 91. 
12 Eytan Gilboa, Diplomacy in the media age: Three models of uses and effects, Diplomacy & 
Statecraft, Vol.12, No.2 (June 2001), f. 13.  (1-28)  artikulli gjendet edhe në: 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09592290108406201 
13 po aty.  
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siç shkruan vetë, ―indikacione‖.  
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shkëputur nga rutina e përditshme e shoqërisë i imponon auditorit si fakte të 
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events). Me këtë nuk është më i rëndësishëm rezultati i arritur në atë ngjarje sesa 
atmosfera e krijuar dhe e stërmadhuar nga media. ―Ngjarjet mediatike përfaqësojnë më 
të mirën e diplomacisë mediatike, duke tërhequr audiencat e gjera nëpër botë dhe duke 
ua prishur televizioneve programacionin e planifikuar‖.12 Këto janë transmetime të 
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9 ―Pseudongjarjen‖ për herë të parë e ka përdorur dhe studiuar Daniel J. Boorstin në vitin 1961.
10 Daniel J. Boosrtin, The Image: A guide to Pseudo-events in America, Vintage Books Edition, 
New York, 1992, f. 9-10.  
11 Vep.cit. Kunczik, f. 91. 
12 Eytan Gilboa, Diplomacy in the media age: Three models of uses and effects, Diplomacy & 
Statecraft, Vol.12, No.2 (June 2001), f. 13.  (1-28)  artikulli gjendet edhe në: 
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nga publiciteti i mediave, në anën tjetër në ―ngjarjet mediatike‖ janë vetë mediat të cilat 
shndërrojnë në ngjarje të rëndësishme një ngjarje të parëndësishme. Sipas M. 
Masmoudi14, informacioni luan një rol parësor në marrëdhëniet ndërkombëtare qoftë si 
një mjet komunikimi ndërmjet individëve, qoftë si një mjet kuptimi dhe njohjeje 
ndërmjet popujve dhe kombeve. 

3. Specifikat e diplomacisë mediatike në komunikimin politik ndërkombëtar –
raste të Kosovës  

Kohëve të fundit është parë qartë se vëmendja e hartuesve dhe deklaruesve të 
politikës së jashtme është shumë e madhe për një arsye shumë të thjeshtë: mediat kanë 
bërë që çdo deklaratë e bërë në cilindo cep të botës, nuk ka nevojë që të transmetohet 
përmes kanaleve tradicionale diplomatike, por ajo merr dhenë në kohë shumë të shkurtër 
dhe në tërë botën. Madje, politika e jashtme përmes mediave bëhet jo vetëm si dikur 
duke u deklaruar nga selitë qeveritare. Shembulli më praktik mund të jetë për ne 
deklarata e presidentit Bush, i cili një ditë pas shpalljes së pavarësisë gjatë një vizite në 
Tanzani deklaroi për rrjetin televiziv NBC se Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
mbështesin shpalljen e pavarësisë së Kosovës. ―Kosova tani është e pavarur. Kjo është 
diçka që unë kam mbështetur, së bashku me qeverinë time‖15. Ndërsa, kryeministri i 
Shqipërisë, Sali Berisha, në ditën kur Arabia Saudite njohu pavarësinë e Kosovës më 20 
prill, që nga Kina i dërgoi mesazh falënderimi Riadit.  

 Mediat kanë shtuar luksin që vendet të komunikojnë për çështje të caktuara pa 
pasur nevojë që të takohen dhe pa pasur nevojë që njëra palë të shkojë te tjetra. Në këtë 
kuadër, ka raste që politika e jashtme komunikon njëkohësisht dhe nga selia e vendit, pa 
pasur nevojë që të vizitojë vendin për të parë qëndrimet politike të një vendi ndaj tjetrit 
ose për një çështje të caktuar. Madje, të komunikohet politikisht edhe me vendet të cilat 
nuk pranojnë kontakte klasike të komunikimit diplomatik. Kryeministri i Kosovës, 
Hashim Thaçi, në shkurt 2009 deklaroi nga Prishtina se Kosovën do ta njohë edhe 
Rusia16. I menjëhershëm ishte reagimi i kryediplomatit rus, Sergei Lavrov, i cili u 
deklarua nga Moska se Rusia nuk ka ndryshuar qëndrim. Njëherësh, siç thekson Potter, 
―rritja e mundësive të qasjes, shpejtësisë ose shpërndarjes së bollshme të lajmeve dhe 
informacionit në një audiencë globale në kohë reale, e ka bërë menaxhimin e punëve 
shtetërore më komplekse se asnjëherë më parë‖.17

                                                          
14 Mustapha Masmoudi, ―The new World information order and direct broadcasting satelites‖, në: 
Syracuse Journal of International Law and Commerce. Cituar sipas Emidio Diodato  etj, 
Comunicazione e politica internazionale, Rubbettino Editore, Roma, 2004, f. 22. 
15 U.S. Deparment of Defensce, Bush Voices Support for Kosovo Independence, February, 18, 
2008.  http://www.defense.gov/News/NewsArticle.aspx?ID=48996 
16 http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=143523 
17 Evan Potter (ed.), Cyber-Diplomacy: Managing Foreign Policy in the Twenty-First 
Century, Montreal and Kingston: McGill-Queen‘s University Press, 2002. f. 4..
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Një shembull tjetër që ka të bëjë me diplomacinë masive, mund të merret se 
si Shkupi për një kohë të shkurtër u tërhoq nga vendimi për të forcuar regjimin e vizave 
për shtetasit e Shqipërisë në maj të vitit 2008. Shkupi paralajmëroi se kishte miratuar 
ndryshimet e Ligjit për hyrje dhe qëndrim të të huajve me arsyetimin se si vend kandidat 
për në BE, duhet të forcojë kufijtë ndaj vendeve të cilat janë prapa në procesin 
eurointegrues. Televizionet e Tiranës për dhjetë ditë rresht me shumë të ftuar dhe 
persona të rëndësishëm të jetës publike e politike nga Shqipëria e Maqedonia, rrahu këtë 
temë duke rritur efektin e presionit shumë më të madh publik dhe politik sesa do të 
kishte efekt një notë verbale e cila do t'i dërgohej Shkupit nga ana e Tiranës zyrtare. 
Vendimi i Shkupit u ngri, ndërsa vetëm pak muaj më vonë hiqen plotësisht vizat për 
shtetasit e Shqipërisë18.

Në kohën e teknologjisë së avancuar të komunikimit, një deklaratë politike që prek 
marrëdhëniet dypalëshe apo shumëpalëshe, njëherësh është një mesazh direkt i vendit. 
Pavarësisht se mesazhi mund të jetë dhënë në ndonjë vend sado të vogël qoftë dhe t'i 
adresohet një vendi në cepin tjetër të botës, pikërisht në sajë të teknologjisë së avancuar 
ajo përcillet përnjëherësh. Në kohët tona moderne jemi dëshmitarë të komunikimit 
dypalësh madje edhe ndërmjet vendeve armike siç janë Irani dhe Izraeli, ku mesazhet 
nga Teherani jemi mësuar t'i dëgjojmë shpesh, ashtu siç nuk kanë munguar edhe 
reagimet nga shteti hebraik. Por, komunikimet e pandërprera zhvillohet edhe ndërmjet 
vendeve të cilat nuk kanë marrëdhënie diplomatike. Këto komunikime janë të shpeshta, 
ashtu si edhe të parat dhe zhvillohen nga distanca.  

 Zhvillimi i hovshëm i medieve, e veçanërisht efekti i televizionit i cili ka 
depërtuar në çdo shtëpi të kontinentit, ka bërë që njerëzit me rehati shumë të madhe të 
ndjekin zhvillimet politike, madje të bombardohet nga disa herë në ditë me 
informacione politike, me fushata politike dhe emisione të cilat mëtojnë të ndikojnë mbi 
shikuesin, duke e parë atë gjithnjë si votues apo duke bërë përpjekje që publikun e huaj 
ta shndërrojë në ―mik‖ të interesave të shtetit që kërkon ndikim përtej kufijve shtetërorë. 
Kjo njëherësh e ka bërë shikuesin pjesëmarrës pasiv (pse jo edhe aktiv) të ofertave 
politike. Metodat e përsosura të përdorura nga televizionet duke e shndërruar politikën 
në njëfarë spektakli, ka bërë që fushatat politike të një vendi të ndiqen në të gjithë botën 
dhe interesi i shikuesit të jetë më i madh. Shembulli më i freskët i këtij ndikimi globalist 
të politikës është edhe simpatia e rinisë ndaj kandidatit për president Obama (tash 
president) madje edhe në Kosovë, ndërsa në Shqipëri shumë të rinj mbanin kanotiere me 
fytyrën e Obamas. Vlerësoj se kjo simpati më shumë ka ardhur nga ndikimi i fushatave 
të përsosura mediatike dhe spektakolare, sesa simpatia që do të mund të kishin 
shqiptarët për një kandidat të cilin nuk e njihnin dhe i cili nuk kishte dhënë gjë për 

18 Hasan Saliu, Komunikimi politik ndërkombëtar, (tezë masteri) Universiteti AAB-Prishtinë, maj, 
2009. 
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18 Hasan Saliu, Komunikimi politik ndërkombëtar, (tezë masteri) Universiteti AAB-Prishtinë, maj, 
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shqiptarët, në dallim nga presidenti në shkuarje Bush apo kandidatin e partisë së tij, të 
dëshmuar me pavarësinë e Kosovës dhe anëtarësimin e Shqipërisë në NATO.  

Kjo tregon se televizioni bën që një fushatë elektorale në një vend të tejkalojë 
kufijtë dhe të mos ketë efekt vetëm mbi votuesit, por edhe ndaj opinionit të jashtëm. 

Televizionet globale gjithashtu kanë krijuar mundësi të reja në mbarë botën për 
propagandë, keqinformimin dhe manipulim diplomatik. Për shembull, krerët e bëjnë atë 
që është përshkruar si një deklaratë e cila është transmetuar drejtpërdrejt në televizionin 
lokal ose global, duke shpresuar se ajo që ata thonë do të marrë një dinamikë të veten 
dhe do të dëmtojë a çrregullojnë edhe planet palës rivale. Kështu Sadam Hysein bëri një 
deklaratë se gjoja pranon kushtet e aleatëve perëndimorë. Kjo deklaratë u bë vetëm pak 
para fillimit të sulmit në terren, kur gjithçka ishte gati për sulm dhe qëllimi ishte që të 
ndikojë mbi opinionin botëror se sulmohet një vend i cili ka pranuar kushtet19.

4. Përfundime 
 Strategjitë e komunikimit diplomatik me mediat dhe internetin si kanal 
komunikimi, sot kërkojnë një njohje të thellë të sfidave globale të mediave për t'u 
përballur me to dhe për të arritur që të jepen sa më shumë mesazhe të dobishme për 
politikën e vendit dhe imazhin e saj. Një nga parimet më të rëndësishme të suksesit në 
këtë kontekst është që udhëheqësit politikë të kenë aftësi për t'u përshtatur me 
ndryshimet e rrethanave, që nënkupton komunikimin strategjik, apo të reagojnë kur 
duhet siç janë raste të ndjeshme negative apo të rëndësishme pozitive për vendin.  

Në kohën e teknologjisë së avancuar të komunikimit, një deklaratë politike që prek 
marrëdhëniet dypalëshe apo shumëpalëshe i dhënë në komunikimin e brendshëm politik 
dhe i transmetuar nga mediat, është njëherësh edhe një mesazh direkt i vendit kundrejt 
një vendi tjetër. Pavarësisht se mesazhi mund të jetë dhënë në ndonjë vend sado të vogël 
qoftë dhe t'i adresohet një vendi në cepin tjetër të botës, pikërisht në sajë të teknologjisë 
së avancuar ajo përcillet përnjëherësh. Shembujt, siç u përmendën edhe më lartë me 
rastet shqiptare, janë të shumtë, ndërsa ky lloj komunikimi realizohet dhe thyen barrierat 
e komunikimit edhe ndërmjet vendeve mes të cilave ka një ngrirje afatgjate 
marrëdhëniesh. Për këtë arsye, mediat, në radhë të parë televizioni, krijon aty për aty një 
komunikim diplomatik botëror dhe kjo ka nxjerrë sfida të reja, dilema dhe pasiguri për 
pjesëmarrësit në procesin politik, në radhë të parë për:

- si të shmanget një përgjigje e menjëhershme politike për një zhvillim 
konfuz dhe vështirë i menaxhueshëm dhe njëherësh të mos ekspozohesh si udhëheqës i 
dobët? 

                                                          
19 Vep.cit. Gilboa, f. 18.  
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- si të ndërthuret në një mesazh dhe të ndikohet publiku i jashtëm dhe ai i 
brendshëm? 20

Sa i përket kësaj të fundit që ndërlidhet edhe me shembujt e mësipërm,  Thaçi jo se 
ka dashtë të provokojë administratën ruse me deklaratën se ―Rusia së shpejti do të njohë 
Kosovën‖, por sepse ky mesazh më shumë mendohej të jetë për komunikim politik të 
brendshëm, por mediat bënë që ai të përcillet deri në Moskë. Në kohët moderne jemi 
dëshmitarë të komunikimit dypalësh madje edhe ndërmjet vendeve armike siç janë Irani 
dhe Izraeli, ku mesazhet nga Teherani jemi mësuar t'i dëgjojmë shpesh, ashtu siç nuk 
kanë munguar edhe reagimet nga shteti hebraik. Por, komunikimet e pandërprera 
zhvillohet edhe ndërmjet vendeve të cilat nuk kanë marrëdhënie diplomatike. Këto 
komunikime janë të shpeshta, ashtu si edhe të parat dhe zhvillohen nga distanca. 
Deklaratat e njërës palë përcillen te tjetra dhe e kundërta.    

Për këtë arsye duhet thënë se të gjithë faktorët pjesëmarrës në një politikë të 
jashtme ende nuk janë përshtatur me politikën e re globale të mbulesës mediatike. Aq 
më shumë kjo mund të vlejë për Kosovën e cila mbetet në pozitë që të dijë të 
komunikojë sa më bindshëm me botën, me një mjedis ku zhvillime të brendshme jo fort 
pozitive mbulohen nga mediat ndërkombëtare të cilat u drejtohen publikëve të huaj. Por, 
në rastin e heqjes së mbikëqyrjes së pavarësisë dhe atë të vendimit të Gjykatës së OKB-
së se shpallja e pavarësisë ka qenë e ligjshme, shihet qartë se nuk ka pasur një mobilizim 
paraprak të aktorëve shtetërorë të Kosovës për të komunikuar me mediat botërore, për të 
forcuar elementin e rëndësishëm pozitiv se juridikisht Kosova duhet të njihet e pavarur, 
meqë atë e ka vlerësuar edhe Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, ndërsa vendet 
perëndimore kanë vlerësuar se ky vend nuk ka më nevojë as të mbikëqyret. Me këto dy 
raste pozitive nuk u arrit të realizohet një komunikim strategjik për të materializuar sa 
më shumë vendimet pozitive më të rëndësishme juridike për Kosovën  

                                                          
20 Eytan Gilboa, The Global News Networks and U.S. Policymaking In Defense and Foreign 
Affairs,  Shorenstein Fellow, Harvard College, Spring 2002, p. 23-24.
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20 Eytan Gilboa, The Global News Networks and U.S. Policymaking In Defense and Foreign 
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Doc. Dr. Agron Tufa

Roli i Mediave për njohjen e Krimeve të 
Komunizmit 

Abstrakt 
Me rënien formale të sistemit komunist në Shqipëri nuk pati asnjë përpjekje 

serioze, të bazuar në një strategji të qartë studimi dhe analize mbi kuptimësimin e asaj 
tragjedie të gjithanshme që kaloi shoqëria shqiptare përgjatë gjysmëshekulli nën 
diktaturë. Të vërtetat rrënqethëse të kalvarit që përjetoi pjesa më fatkeqe e popullit 
shqiptar mbetën të panjohura për publikun e më përve[mas, për ata që humbën njerëzit 
të familjeve dhe për ata të mbijetuar që e provuan në lëkurën e vet mizorinë e burgjeve 
komuniste dhe kampeve të internimit. Sistemi arsimor me nivelet e tij, shkolla dhe 
universiteti, vazhduan të mbajnë një qëndrim shpërfillës ndaj kësaj drame shoqërore e 
kombëtare; kurrikulat shkollore vazhduan të trajtojnë të njëjtin qëndrim, si në 
komunizëm, duke u mjaftuar me disa terma të thatë kritikë ndaj qeverisë komuniste, a 
thua se në kujtesën shoqërore nuk ka ekzistuar një terror i pandërprerë mbi liritë dhe të 
drejtat qytetare. 

Komunizmi si ideologji dhe sistem qeverisjeje u rrëzua, siç thamë, formalisht, por 
mbeti e pacënuar trashëgimia e tij; Edhe nëse ka (dhe në fakt ka) historianë, teoricienë 
apo studiues që i kundërvihen dhe e kontestojnë linjën zyrtare të historiografisë sonë, 
ata, pavarësisht argumenteve, dëshmive, përgënjeshtrimeve të bazuara në dokumenta 
arkivorë, janë të dënuar të mos përfillen nga perceptimet që ndërton linja zyrtare. E linja 
zyrtare, është ve[se zgjatim i trashëgimisë së komunizmit në kushte gjoja liberale të 
lirisë. 

Këtë mision mediat tona e kanë përcjellë, sigurisht, jo me ndofarë strategjie, por 
spontanisht e instinktivisht në disa forma e formate, prej të cilëve më të dallueshëm e me 
traditë kanë qenë: 

a) botimi pjesë-pjesë i memuaristikës së të mbijetuarve nga burgjet apo 
kampet komuniste të internimit. 

                                                          
 Prof.As.Dr., Universiteti Hëna e Plotë Bedër, Tiranë, Shqipëri, Email: 
agrontufa@hotmail.com  
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komunizëm, duke u mjaftuar me disa terma të thatë kritikë ndaj qeverisë komuniste, a 
thua se në kujtesën shoqërore nuk ka ekzistuar një terror i pandërprerë mbi liritë dhe të 
drejtat qytetare. 

Komunizmi si ideologji dhe sistem qeverisjeje u rrëzua, siç thamë, formalisht, por 
mbeti e pacënuar trashëgimia e tij; Edhe nëse ka (dhe në fakt ka) historianë, teoricienë 
apo studiues që i kundërvihen dhe e kontestojnë linjën zyrtare të historiografisë sonë, 
ata, pavarësisht argumenteve, dëshmive, përgënjeshtrimeve të bazuara në dokumenta 
arkivorë, janë të dënuar të mos përfillen nga perceptimet që ndërton linja zyrtare. E linja 
zyrtare, është ve[se zgjatim i trashëgimisë së komunizmit në kushte gjoja liberale të 
lirisë. 

Këtë mision mediat tona e kanë përcjellë, sigurisht, jo me ndofarë strategjie, por 
spontanisht e instinktivisht në disa forma e formate, prej të cilëve më të dallueshëm e me 
traditë kanë qenë: 

a) botimi pjesë-pjesë i memuaristikës së të mbijetuarve nga burgjet apo 
kampet komuniste të internimit. 

                                                          
 Prof.As.Dr., Universiteti Hëna e Plotë Bedër, Tiranë, Shqipëri, Email: 
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b) Nderimi i ndonjë figure të rezistencës antikomoniste në raste përvjetorësh 
apo jubilesh. 

c) Dosierët e posa[ëm, të tipit minimonografikë ku në qendër të tyre 
elaborohet figura qëndrore e një heroi (të gjallë apo të vdekur) të rezistencës 
kundrakomuniste apo të burgjeve të komunizmit ose një ngjarje tragjike për të cilën 
gjatë komunizmit ose është heshtur, ose është paraqitur kryekëput e gënjeshtërt, 
gjithmonë me ndërmjetësinë e dokumentave autentikë arkivorë. 

d) Dokumentarë specialë televizivë apo kinematografikë për fatin e një 
protagonisti apo një grupi kundërkomunist, me gjithë dëshmitë, faktet, argumentet dhe 
dokumentacionin e arkivave. 

Ekzistenca e mediave të shkruara dhe vizive e ka rritur me vite interesin për këto 
tema, të cilat, duke mos patur vendin e natyrshëm ku të analizohen , kanë gjetur njëfarë 
ngushëllimi duke e zhvilluar këtë narrativë, së paku në shtyp, për të dalë nga narrativa e 
tyre e mbyllur e traumatike në një komunikim më të gjerë me shoqërinë. 

Gjatë punimit tonë ne do të shohim, me shembuj konkretë përvijimin e kësaj natyre 
të komunikimit mediatik në lidhje me narrativën e dëshmisë nga ferri komunist dhe 
"luftën e kujtesave" që zhvillohet midis nostalgjikëve e trashëgimtarëve të diktaturës 
dhe viktimave të saj. Punimi do të rrok edhe një aspekt krahasues me modelet e përvojën 
e mediave në vendet ish-komuniste në lidhje me kujtesën dhe Krimet e Komunizmit. 
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Hyrje 

Me rënien formale të sistemit komunist në Shqipëri nuk pati asnjë përpjekje 
serioze, të bazuar në një strategji të qartë studimi dhe analize mbi kuptimësimin e asaj 
tragjedie të gjithanshme që kaloi shoqëria shqiptare përgjatë gjysmëshekulli nën 
diktaturë. Të vërtetat rrënqethëse të kalvarit që përjetoi pjesa më fatkeqe e popullit 
shqiptar mbetën të panjohura për publikun e më përveçmas, për ata që humbën njerëzit 
të familjeve dhe për ata të mbijetuar që e provuan në lëkurën e vet mizorinë e burgjeve 
komuniste dhe kampeve të internimit.  

Sistemi arsimor me nivelet e tij, shkolla dhe Universiteti, vazhduan të mbajnë një 
qëndrim shpërfillës ndaj kësaj drame shoqërore e kombëtare; currikulat shkollore 
vazhduan të trajtojnë të njëjtin qëndrim, si në komunizëm, duke u mjaftuar me disa 
terma të thatë kritikë ndaj qeverisë komuniste, a thua se në kujtesën shoqërore nuk ka 
ekzistuar një terror i pandërprerë mbi liritë dhe të drejtat qytetare. 

Komunizmi si ideologji dhe sistem qeverisjeje u rrëzua, siç thamë, formalisht, por 
mbeti e pacënuar trashëgimia e tij; po ato mësues e pedagogë, po ato shkrimtarë e 
shkencëtarë, po ata gjyqtarë e prokurorë, po ata ish-burokratë e instruktorë të PPSH-së 
vazhduan të drejtojnë katedrat, Institutet shkencore dhe Akademinë, të jenë autorët e 
teksteve, të prijnë drejtësinë vetë ose përmes të bijve, shkurt, të njëjtët njerëz që i patën 
shërbyer shkecës dhe arsimit komunist më parë, tani u bënë "gardianë" të trashëgimisë 
së komunizmit në sferat e dijes, shkencës dhe shkollës, drejtësisë dhe politikës; ata 
kontrolluan tashmë institucionalisht gjithë trashëgiminë, kanalet e saj për adresatin 
nostalgjik, duke imponuar institucionalisht edhe linjën zyrtare që do të legjitimonte, 
mandej, çdo perceptim. 

Edhe nëse ka (dhe në fakt ka) historianë, teoricienë apo studiues që i kundërvihen 
dhe e kontestojnë linjën zyrtare të historiografisë sonë, kontenstatorët, pavarësisht 
argumenteve, dëshmive, përgënjeshtrimeve të bazuara në dokumenta arkivorë, janë të 
dënuar të mos përfillen nga perceptimet që ndërton linja zyrtare dhe vetëdija masive e 
qytetarëve është e privuar nga një komunikim i plotë dhe cilësor me informacionin e 
këtij kontestimi. E linja zyrtare, siç e theksojmë, ka dëshmuar bindshëm në mosreagimin 
e vet, se është veçse zgjatim i trashëgimisë së komunizmit në kushte, gjoja, liberale të 
lirisë. Kanë kaluar 24 vjet nga rënia e komunizmit dhe atë që nuk e ka bërë 
këmbëngulshëm sistemi arsimor e edukativ në Shqipëri në lidhje me 
rishikimin/rishkrimin e historisë apo zhvarrosjen e të vëretetave ngjethëse të diktaturës, 
ka tentuar ta bëjë, në masën e saj, Media. 

Të paktën, shoqëria shqiptare, kryesisht gjeneratat e reja, kanë patur të vetmin 
shans të mësonin diçka rreth Krimeve të Komunizmit mbi qytetarët shqiptarë vetëm 
nëpërmjet informacioneve apo rubrikave mediatike rreth ngjarjeve historike, epidsodeve 
të terrorit, ekspeditave ndëshkuese, rebeleimeve dhe kryengritjeve kundërkomuniste, 
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sikundër dhe për fatin e personaliteteve të dënuar, pushkatuar apo internuar nga rregjimi 
komunist. Këtë mision mediat tona e kanë përcjellë, sigurisht, jo me ndofarë strategjie 
krejt të vetëdijshme, por spontanisht e instinktivisht, në disa forma e formate, prej të 
cilëve më të dallueshëm e më me traditë kanë qenë: 
a. botimi pjesë-pjesë i memuaristikës së të mbijetuarve nga burgjet apo kampet 
komuniste të internimit (nëse aktiviteti botimor mund të konsiderohet si pjesë e Medias). 
b. Ndiriçimi i ndonjë figure të rezistencës antikomoniste në raste përvjetorësh apo 
jubilesh përmes mediave të shkruara, virtuale apo vizive.  
c. Dosierët e posaçëm, të tipit minimonografikë ku në qendër të tyre elaborohet figura 
qëndrore e një heroi (të gjallë apo të vdekur) të rezistencës kundrakomuniste apo të 
burgjeve të komunizmit ose një ngjarje tragjike për të cilën, gjatë komunizmit, ose është 
heshtur, ose është paraqitur kryekëput e gënjeshtërt. 
d. Dokumentarë specialë televizivë apo kinematografikë mbi fatin e një protagonisti 
apo një grupi kundërkomunist, me gjithë dëshmitë, faktet, argumentet dhe 
dokumentacionin e arkivave. 

Ekzistenca e mediave të shkruara dhe vizive e ka rritur me vite interesin për këto 
tema, të cilat, duke mos patur vendin e natyrshëm ku të analizohen , kanë gjetur njëfarë 
ngushëllimi duke e zhvilluar këtë narrativë, së paku në shtyp, radio, TV apo rrjete 
sociale virtuale. Kësisoj rrjetet mediatike kanë patur efektin lehtësues për t'i çiruar 
sadopak mijëra bashkëqytetarë tanë fatkeqë, që panë me sy tmerrin e buhenvaldëve dhe 
aushvicëve komunistë, në mënyrë që kujtesa e tyre ta shpërthejë rrethin e ngallmuar dhe  
narrativa e tyre traumatike të mos mbetet e mbyllur, por të përcillet për një një 
komunikim më të gjerë me shoqërinë, me synimin për t'u shndërruar në përvojë. Madje 
pordukt i kësaj përkrahjeje të pastër Mediatike, sidomos për zhanrin e memuaristikës, ka 
qenë, para pak vitesh, fushata promovuese në media i trilogjisë "Rrno vetëm për me 
tregue" i priftit françeskan At Zef Pllumi, që u kurorëzua me një suskes të bujshëm. 
Mandej kjo vepër u përkthye dhe u botua në italisht vitin e kaluar, me tirazhin 17 
milionë kopje,  nën kujdesin e Silvio Berluskonit. Duhet theksuar, se i njëjti libër 
(trilogjia "Rrno vetëm për me tregue") qe botuar, së pari, në vitin 1995-1996, por askush 
nuk e mori mundimin të shkruante 2 rreshta. Libri mund të quhet zbulim i mediave 
vetëm pas ribotimit, 10 vjet më vonë,  në vitin 2006! Meqë jam një njohës i mirë dhe 
sistematik i kësaj leterature të dëshmisë, mund të pohoj pa e tepruar aspak, se ekzistojnë 
tashmë, si fakte, së paku rreth 20 tituj të rëndësishëm veprash memuaristike, të cilat, 
edhe pse nuk e kanë patur fatin e Atë Zef Pllumit, janë pothuaj të një rëndësie a niveli të 
përafërt me të. Po, ne kemi një ndër trashëgimitë më të çmuara të rezistencës së 
vetëdijes intelektuale, kemi një kujtesë jo më pak dramatike se kampet e GULAK-ut dhe 
Kolimas, me shembu karakteresh të pathyeshëm as nga situatat më ekstreme të mizorisë, 
por duhet të keni parasysh, se këto manuskripte, edhe në rastin kur janë botuar 
personalisht nga autorët e tyre, edhe në rastet kur ato janë botuar prej të afërmve të tyre, 
postmortum, paraqesin botime të varfëra, në tirazh të pakët, simbolik, sipas takatit të 
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xhepit, dhe kësisoj, ato nuk kanë bërë një jetë leximi, sepse u flakën kioskash e 
bukinistësh, duke mos patur fatin e takimit me lexuesin e gjerë. Një ndër këto shembuj, 
për shembull, është dhe një ndër romanet me rrënqethëse e të trishtuar të shkruar nga një 
ish i burgosur, Makensen Bungo me titull "Këneta e Vdekjes". Libri, i shkruar si një 
roman memuaristik me ngjarje e personazhe të vërtetë, është një kronikë e hollësishme e 
përditshmërisë mortore të të burgosurve në kënetën e Maliqit, pra, një libër për 
nervafortët e po atij niveli të romaneve të Imre Kertezh-it apo Hertha Mylerit... 
Fatkeqësisht në e kemi humbur mundësinë të dëgjojmë këto zëra të hadesit tonë 
komunist, që ishin zërat dhe narrativa gojëmbyllur e elitës më të kulturuar e idealistë të 
kombit tonë. Pra një turp, që nuk rrëfehet e s'do të mund të rrëfehet i plotë ndonjëherë...! 

II.
Kur çështja shtrohet për zbardhjen e krimeve të komunizmit dhe rishkrimin e 

historisë me të vërtetat e varrosura në periudhën komuniste, reagojnë menjëherë 
historianët zyrtarë: ―Me këtë problem duhet të merren historianët…‖ dhe këtu qarku 
absurd mbyllet, sepse janë po ata historianë që kanë shkruar njëherë historinë sipas 
versionit të PPSH-së dhe janë po vetë ata, të njëjtët historianë dhe sot, që si më parë, 
kanë monopolin zyrtar për të vendosur a duhet, nëse duhet, si duhet e çfarë duhet 
rishikuar.  Në heshtjen bashkëfajtore me krimin, të institucioneve të arsimit kombëtar, e 
vetmja që është përpjekur ta trazojë këtë heshtje të nënkuptimtë ka qenë Media, sipas 
mundësive të saj. Ne e dimë mirë, që Media, për vetë natyrën e saj, nuk është 
instrumenti ideal i shembjes së përfytyrimeve të rreme e manipuluese dhe ngulitjes 
shkencore e metodologjike në sistemin e dijeve shkollore e universitare. Sepse, çdo 
emision televiziv apo çdo numër gazete, fill pas konsumimit ditor, që të nesërmen 
shndërrohen në "bibliografi të rrallë21" (Jurij 2011, 34), siç thotë semiologu rus Jurij 
Llotman, madje edhe në kushtet e hapësirës së siteve virtuale në internet. Por duhet 
pranuar, se shërbimi mediatik ka qenë i vetmi, që ka sjellë herë pas here dëshmi 
tranditëse dhe roli i saj, nëmos më tepër, ka arritur ta mbaj gjallë dhe të shtruar në 
mënyrë permanente çështjen e krimeve të komunizmit në Shqipëri. Disa gazeta si 
"Panorama", "Standard", "Mapo", apo "Gazeta shqiptare", kanë arritur tashmë një traditë 
të konsoliduar në rubrikat speciale të dosierëve me një material pikant faktografik e 
dokumentar. Sigurisht, të njëjtët media të shkruara shoqërohen vazhdimisht me një 
kundërefekt apo efekt anësor, pasi krahas dëshmive mbi krimet e komunizmit, me po aq 
liberalizëm pasqyrojnë në mënyrë kronike edhe "eposin" e bëmave komuniste dhe po aq 
dendur hapen në mënyrë recidiviste me portretin e diktatorit dhe bashkëpunëtorëve të tij 
krimenelë, për të vazhduar mandej telenovelat e press-it të verdhë me kujtimet e zhganit 
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të ish-shërbëtorëve, nostalgjikëve, ish-zyrtarëve pensionistë, rrobaqepës, gjëlltorë, 
këpucarë, truproja, shoferë etj, etj., në stilin e "çfarë i tha Enveri Teme Sejkos në vesh 
tek Uji i Ftohtë në vitin....". Megjithatë, në mungesën katastrofike të një diskursi 
intelektual, akademik e shkencor mbi plojën tragjike të komunizmit, mbi fatin e njeriut 
dhe shoqërisë sonë në diktaturë, janë mediat ata që kanë guxuar të shqiptojnë disa 
thërrime të vërtetash.  

Kryesisht nëpër faqet e shtypit të shkruar janë shfaqur, përmes polimikave, edhe 
pozicionet që mbrojnë palët inicuese të diskursit, përkatësisht mbrojtjtësitë e 
trashëgimisë së enverizmit dhe studiuesve kontenstatorë. Mbrojtësit e trashëgimisë 
komuniste (rrjedhimisht edhe të krimeve të komunizmit) janë në pozicione komode, pasi 
kanë legjitimitetin e vendimmarrjes institucionale, pavrësisht fakteve dhe dëshmive të 
bollshme që grumbullohen çdo ditë. Linja e përvijuar trashëgimia komuniste në 
traktimin dhe imponimin e historiografisë shqiptare praqitet me ikonat publike të këtij 
qëndrimi dhe përbën një falangë të mirëorganizuar ideologjikisht, siç janë Kristo 
Frashëri, Paskal Milo, Pëllumb Xhufi, Xhelal Gjeçovi etj, ndërsa linja e kontenstatorëve 
jashtë linjës zyrtare përfaqësohet më plotësisht nga historiani Uran Butka, e mandej, 
Romeo Gurrakuqi, Çelo Hoxha, Vasfi Baruti, autori i këtyre radhëve etj. Trashëgimtarët 
e historiografisë komuniste, që kanë patur bekimin shtetëror në monopolizimin e 
shkencës së historisë konfrontohen me palën kontestuese  
a) për periudhën e ashtuquajtur të luftës nacional-çlirimtare dhe 
b) për natyrën kriminale e represive të diktaturës së Enver Hoxhës. 

Trashëgimtarët e thellojnë manipulimin, duke e përvetësuar krejtësisht periudhën e 
luftës çlirimtare si meritë eksluzive vetëm të partisë komuniste, duke përjashtuar nga kjo 
pjesëmarrje formacionet e tjera politike e të pavarura, siç janë luftëtarët e Ballit 
Kombëtar të udhëhequr nga Hysni Lpenica, Skënder Muço, Safet Butka, Alush 
Lleshanaku etj; luftëtarët e Legalitetit të udhëhequr nga Abaz Kupi dhe formacionet e 
pavarura nacionaliste të ushëhequra, që në fillim nga mujo Ulqinaku, mandej nga 
Kryezinjtë e Gjakovës dhe Muharrem Bajraktari. Trashëgimtarët e linjës komuniste nuk 
pranojnë për asnjë moment, se e ashtuquajtura luftë çlirimtare nuk degradoi në episode 
të përgjakshme të luftës civile, duke e braktisur misionin e luftimit të okupatorit. Ata i 
përfshijnë të gjithë dëshmorët dhe luftëtarët e lirisë së këtyre formacioneve si 
koloboracionistë, pavarësisht, se këtë pretendim asnjëherë nuk kanë mundur ta 
vërtetojnë dot. 

Përkundrazi, pala kontenstatore, edhe pse në shurdhëri të plotë shtetërore, dëshmon 
me të fakte e dokumenta të pakundërshtueshëm, që lufta nacional-çlirimtare nuk është 
pronë vetëm e komunistëve dhe se ajo, shpërtheu shfrenueshëm në një fushatë ushtarake 
spastrimesh, terrori civil dhe çarjeje kombëtare (Butka 2013), duke shfrytëzuar për këtë 
dëshmitë dhe raportet ushtarake të vetë komunistëve nga AQSH (Butka, Lufta civile në 
Shqipëri 1943-1945 2007). Pala kontestatore vërteton me dosje e dokumenta arkivale, 
që terorri i pandërprerë shtetërorë kaloi përmes kryngritjesh të përgjakshme 
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kundërkomuniste (Butka, Kryengritjet e para kundërkomuniste 2013). Linja e 
trashëgimisë komuniste në historiografinë tonë zyrtare këmbëngul se gjatë ushtrimit të 
pushtetit Enver Hoxha e transformoi shoqërinë tonë drejt një mirëqenijeje e 
modernizimi, duke eleminuar analfabetizmin, fuqizuar arsimimin e detyruar dhe 
ndërtuar vepra të mëdha me vlerë publike, ndërkohë që kontenstatorët dëshmojnë për 
përmasën reale të terrorit, vrasjeve pa gjyq sipas listave të zeza (Butka, Bombë në 
ambasadën sovjetike 2008), burgjet dhe kampet shfarosëse të punës së detyruar si 
Maliqi, Tepelena apo Porto-Palermo. Në fakt në mediat tona të shkruara dhe vizive 
vazhdon një rivalitet kujtesash: kujtesa e xhelatëve që mbron persekutorët dhe kujtesa e 
viktimave të pangushëlluara, që vujtën burgjet dhe nuk kanë një varr për të pushkatuarit.

Po i referohemi tutujve të polemikave midis Kristo Frashërit dhe Uran Butkës, si 
përfaqësuesit më tipikë të kësaj dikotomie nëpër faqet e GSH, pasi vetë titujt na 
udhëzojnë të ndjekim tendencën e tyre. Kristo Frashëri: " Kush e vrau Miladin 
Popoviçin?" (GSH 12 Shkurt 2008), " U tregoj historinë studentëve të mi, Milo e Duka"
(GSH 05. 10. 2010), " Qeveria e Nolit e dështuar, Zogu pati ligje osmane" (GSH 19. 04. 
2012), " Mit'hat Frashëri atdhetar derisa bashkëpunoi me hitlerianët" (GSH 21. 04. 
2012), " Uran Butka, historian partiak" (GSH 24. 04. 2012), " Përplasjet e Konicës me 
vëllezërit Frashëri për Greqinë e xhonturqit" (GSH 22.05.2012), " Toptanasit të përçarë, 
gjysma agjentë të sulltanit, gjysma patriotë" (GSH 23.05.2012), " Si e mbaj mend unë 
Qemal Stafën" (GSH 15.07.2012), " Politika e Qeveria të mos ndërhyjnë në histori"
(GSH 18. 08. 2012), " Shteti komunist i lejoi vetë shqiptarët të hynin në ambasada"
(GSH 09. 02.2012), " Komunizmi la trashëgimi të pasur " (GSH 22. 09. 2012), " 
Komunistët përfituan nga gabimet e Ballit Kombëtar" (GSH 20. 09. 2012), "Stalini nuk 
e konsideronte komuniste partinë e Hoxhës" (GSH 21. 09. 2012), " Balli Kombëtar, as 
anëtarët nuk e dinë kur u themelua" (GSH 16. 10. 2012), " Përplasjet, kush e themeloi 
Ballin Mithat Frashëri apo Faik Quku" (GSH 17. 10. 2012), " Krerët e Ballit në llum 
politik, me ligjet e tyre u vranë antifashistët" (GSH 08. 10. 2012), " Mithat Frashëri, 
sherr për kryesinë e Ballit" (GSH 09. 10. 2012), "Përçarja e Ballit, gjysma kuislingë, 
gjysma luftë kundër hitlerianëve" (GSH 11. 10. 2012 ), " Synimi i Ballit, të gjithë 
shqiptarët të luftojnë Komunistët" (GazetaShqiptare 13. 10. 2012), "Balli bashkëpunoi 
me grekët, edhe pse ata donin jugun" (GSH 14. 10. 2012), " Safet Butka, profesori im, 
na tha ‗mos shkoni në demonstrata" (GSH 29. 10. 2012), " Hoxha luftoi si pasardhës i 
nacionalistëve rilindës" (GSH 17. 12. 2013), " Luftën e fituan partizanët, të drejtuar nga 
Enver Hoxha" (GSH 19. 12. 2013), " 1939, Qemal Stafa na porositi nga burgu të bënim 
rezistencë" (GSH 06 . 04. 2014 ), "Safet Butka hoqi dorë nga protesta e 5 prillit 1939"
(GSH 27. 04. 2014), " Vlerësoj vetëvrasjen e Safet Butkës, Urani tregon përralla" (GSH
28.04. 2014).

Le të ndjekim titujt e disa shkrimeve e polemikave të studiuesit Uran Butka, pjesa 
dërrmuese e të cilave janë polemika direkte me Kristo Frashërin: " E vërteta e luftës së 
Mallakastrës më 1943" (Butka 27. 12. 2008), " Familjet e mëdha dhe komunizmi" (GSH 
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28.04. 2014).

Le të ndjekim titujt e disa shkrimeve e polemikave të studiuesit Uran Butka, pjesa 
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28.12. 2008), " Masakra e 1951, Prokurori dhe Gjyqtari: I pushkatuam pa gjyq 22 vetë"
(GSH 27. 02. 2009), " Haxhi Lleshi për Masakrën e Tivarit: Mirë ua bëmë kosovarëve"
(GSH 11. 12. 2012), "Kristo Frashëri shtrembëroi të vërtetën për 50 vjet me radhë"
(GSH 24. 04. 2012), " Kundër Kristo Frashërit, ballistët e luftuan fashizmin" (GSH 
16.10. 2012), " Qeveria angleze njoftoi krijimin e Ballit Kombëtar" (GSH 17. 10. 2012),
" 1943, Balli urdhëroi çetat e veta të ndihmonin partizanët" (GSH 18.10. 2012 ), " Kristo 
Frashëri gabon për Mukjen, është i njëanshëm" (GSH 19. 10. 2012), " Marrëveshjen e 
Mukjes e prishi Popoviçi" (GSH 20. 10. 2012), " Lufta civile nisi më 1 tetor ‘43, ja letra 
e KQ" (GSH 22.10.2012), "Komunistët i vranë kosovarët për hir të jugosllavëve" (GSH 
23.10.2012), " Safet Butka, antifashist para 7 prillit 1939, organizonte demonstrata me 
studentët" (GSH 05. 11. 2012), " Enveri urdhëroi, ―Të asgjësohen nacionalistët‖ (GSH 
30. 03. 2013), " Kryengritja e Shkodrës, komunistët sulmuan bashkë me jugosllavët"
(GSH 19. 12. 2013), " 326 vlonjatë u dorëzuan për në kampet e shfarosjes" (GSH 30. 
11. 2013), "Frashëri gënjen, protestat më 1939 i nxiti Safet Butka" (GSH 10. 04. 2014),
"Frashëri, peng i mendësive komuniste" (GSH 03. 05.2014).

Besoj se kjo panoramë titujsh është e mjaftueshme për të patur një ide mbi shtrimin 
dhe llojin e diskursit mediatik dhe sidomos, për mospajtimin principial të këndvështrit të 
palëve mbi të vërtetat e luftës dhe të regjimit të Enver Hoxhës. Prezantimi i këtij 
peisazhi mediatik të polemikës së hapur na bën me dije, se çështje të tilla kaq themelore 
e thelbësore të historiografisë shqiptare, duhej të rroknin debate shkencore të niveleve 
akademike me studime të argumentuara, veçse ky nivel i lakmueshëm, siç e kemi 
treguar, është tashmë pronë e privatizuar, monopol në duart e një kaste ish- dhe ende 
historianësh, të cilët i kanë shërbyer rregjimit të Enver Hoxhës deri në thinjën e fundit 
me grada sa qe gjallë, dhe vazhdojnë në mënyrë aq të përbetuar t'i shërbejnë edhe sot 
pas vdekjes së tij, në kinse demokracionë tonë.  

Falë këtyre inkurajimeve dhe thirrjeve të hapura nostalgjike e recediviste të 
politikanëve të lartë për të nderuar kultin e diktatorit apo kalendarët e festave komuniste 
lidhur me të dhe rregjimin e tij, kemi tashmë një situatë, që thuajse ka dalë jashtë 
kontrollit: portretet e Enver Hoxhës pluskojn n'ajri nëpër ceremonitë zyrtrare shtetërore, 
edhe pse me gjysmëzëri e simbolikisht janë konsumuar akte seancash parlamentare për 
dënimin e krimeve të komunizmit, edhe pse herë pas here KiE dhe BE hortojnë Rezoluta 
mbi dënimin e krimeve të komunizmit, hapjen e dosjeve, pastrimin e së shkuarës 
kriminale dhe miratimin e Ligjit të Lustracionit. Shqipëria e vitit 2014 synon dyert e BE 
duke mësyrë drejt tyre më një pyll duarsh që mbajnë portretin e ish-diktatorit në zemër 
të ceremonive zyrtare-shtetërore. 

Ndërkaq brezat rriten, shkollohen dhe nuk mësojnë dot atë çfarë ka ngjarë. 
Generation Pepsi-Cola, suke mos patur asnjë informim për nayrën e sistemit komunist 
dhe terrorin shtetëror gjysmëshekullor, mjaftohet në të shumtën e herëve me një 
perceptim derdimen, aq sa arrjnë të kapin në median vizive e virtuale dhe, me sa duket, 
pak nga pak, në vetëdijen e tyre vetë figura e ish-diktatorit po shndërrohet në një farë 
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ikone ekzotike, si Che Gevara, për ta mbajtur të stampuar në bluza, siç ka patur rastin ta 
konstatojë autori i këtyre radhëve.  

Ndonëse mediat e shkruara vazhdojnë të luajnë një rol me kontribut të padyshimtë 
duke botuar dossierë specialë, shkrime e analiza publicistike në një luftë të pabarabartë e 
të pamjaftueshme që nuk qet askënd fitimtarë, prapëseprapë, në realitetitin tonë, duhet 
pohuar, se këto media janë të vetmet deri tani që i kanë dhënë hapësirë narrativës së 
dëshmive për krimet e komunizmit në Shqipëri. 

Duke mos pasur asnjë kujdes të njëmendët shtetëror që të mundësontë zhburgosjen 
e arkivave, implementimin e Ligjit të lustracionit, apo qoftë dhe botimin e kolanave 
studimore e memuaristike të dëshmive (deri në këtody vitet e fundit), martirizimi i 
elitave intelektuale nën komunizëm, lufta e klasave, zombizimi i gjithë shoqërisë që 
kaloi një ndër diktaturat totalitare më të pashembullta, do të vazhdojë të tingëllojë si 
legjendë dhe të përftohet në mënyrë aberrative me ato pak mundësi që u jepen mediave.  

Nga ana tjetër një kontribut ndonëse të pakët, por cilësor kanë dhënë format 
audiovizuale të medias me emisione speciale në TV Klan, RTSH, Top Chanell etj, por 
edhe me filma dokumentarë siç janë "Martirët" (Butka ve Kumbaro, Film me regji të 
Saimir Kumbaros dhe skenar të Uran Butkës, produksion i QKKSH dhe TV Klan 2011),
që hap një panoramë të persekucionit intelektual nga Gjyqi Special deri tek Grupi i 
Deputetëve "Bashkimi demokrat", dhe kryengritjen kundërkomuniste të Malësisë së 
Madhe dhe Postribës. Ekzistojnë dokumentarë që janë produksione të kompanive 
televizive privatë mbi figura të martirizuara si Musine Kokalari, Vilson Blloshmi e Genc 
Leka apo dokumentari ihershëm i RTSH-së mbi poetin Havzi Nela të varur në gusht të 
vitit 1998, sikundërse ekziston tashmë një dokumentar i mirë i Beti Njumës "Në emër të 
Pafajësisë", që na njeh mjaft bindshëm me fatin tragjik të 22 intelektualëve të 
pushkatuar pa gjyq, në 26 shkurt 1951, me alibinë e hedhjes së një bombe në ish-legatën 
sovjetike.  Por surprizën më të madhe e shkaktoi vitin e kaluar një regjisore bullgare, 
Adela Pejeva me filin dokumentar "Dovorce albanian stylle" (Klan 2013), një film që 
kishte fituar nga viti 2007 të gjitha çmimet në Europë, e që për fat të keq, tek në u shfaq 
6 vjet më vonë, në emisionin Opinion të gazetarit B. Fevziu. Filmi merr në shqyrtim nga 
perspektiva e sotme fatet e thyera të ish-studentëve shqiptarë që u kthyen nga studimet 
prej vendeve të kampit socialist, dhe patën mëkatin të martohen me gra të huaja. Ndiqet 
ngga persepktiva e sotme fati i tre burrave shqiptarë dhe tre grave të huaja, se si 
ndërhyrja mizore e brutale e shtetit komunist shkatërroi jo vetëm jetët e tyre personale, 
por edhe të familjeve dhe të afërmve të tyre, duke shkaktuar tragjedi me përmasa 
ndërkombëtare. Interesant është të vihet re fakti, se si hetuesit, gjyqtarët dhe 
prokurorët22 (të gjithë të mbijetuar) që i kanë torturuar,  nuk ndjejnë asnjë fije pendëse 
dhe asnjë grimë keqardhje për çfarë kanë shkaktuar në jetën e atyre qytetarëve të 

                                                          
22 Në filmin e Pejevës këto të mbijetuar ish-hetues, gjykatës e prokurorë janë 
përkatësisht Dolores Veliaj (hetuese), Ylli Hila (hetues), Pandi Konomi (prokuror). 
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ikone ekzotike, si Che Gevara, për ta mbajtur të stampuar në bluza, siç ka patur rastin ta 
konstatojë autori i këtyre radhëve.  

Ndonëse mediat e shkruara vazhdojnë të luajnë një rol me kontribut të padyshimtë 
duke botuar dossierë specialë, shkrime e analiza publicistike në një luftë të pabarabartë e 
të pamjaftueshme që nuk qet askënd fitimtarë, prapëseprapë, në realitetitin tonë, duhet 
pohuar, se këto media janë të vetmet deri tani që i kanë dhënë hapësirë narrativës së 
dëshmive për krimet e komunizmit në Shqipëri. 

Duke mos pasur asnjë kujdes të njëmendët shtetëror që të mundësontë zhburgosjen 
e arkivave, implementimin e Ligjit të lustracionit, apo qoftë dhe botimin e kolanave 
studimore e memuaristike të dëshmive (deri në këtody vitet e fundit), martirizimi i 
elitave intelektuale nën komunizëm, lufta e klasave, zombizimi i gjithë shoqërisë që 
kaloi një ndër diktaturat totalitare më të pashembullta, do të vazhdojë të tingëllojë si 
legjendë dhe të përftohet në mënyrë aberrative me ato pak mundësi që u jepen mediave.  

Nga ana tjetër një kontribut ndonëse të pakët, por cilësor kanë dhënë format 
audiovizuale të medias me emisione speciale në TV Klan, RTSH, Top Chanell etj, por 
edhe me filma dokumentarë siç janë "Martirët" (Butka ve Kumbaro, Film me regji të 
Saimir Kumbaros dhe skenar të Uran Butkës, produksion i QKKSH dhe TV Klan 2011),
që hap një panoramë të persekucionit intelektual nga Gjyqi Special deri tek Grupi i 
Deputetëve "Bashkimi demokrat", dhe kryengritjen kundërkomuniste të Malësisë së 
Madhe dhe Postribës. Ekzistojnë dokumentarë që janë produksione të kompanive 
televizive privatë mbi figura të martirizuara si Musine Kokalari, Vilson Blloshmi e Genc 
Leka apo dokumentari ihershëm i RTSH-së mbi poetin Havzi Nela të varur në gusht të 
vitit 1998, sikundërse ekziston tashmë një dokumentar i mirë i Beti Njumës "Në emër të 
Pafajësisë", që na njeh mjaft bindshëm me fatin tragjik të 22 intelektualëve të 
pushkatuar pa gjyq, në 26 shkurt 1951, me alibinë e hedhjes së një bombe në ish-legatën 
sovjetike.  Por surprizën më të madhe e shkaktoi vitin e kaluar një regjisore bullgare, 
Adela Pejeva me filin dokumentar "Dovorce albanian stylle" (Klan 2013), një film që 
kishte fituar nga viti 2007 të gjitha çmimet në Europë, e që për fat të keq, tek në u shfaq 
6 vjet më vonë, në emisionin Opinion të gazetarit B. Fevziu. Filmi merr në shqyrtim nga 
perspektiva e sotme fatet e thyera të ish-studentëve shqiptarë që u kthyen nga studimet 
prej vendeve të kampit socialist, dhe patën mëkatin të martohen me gra të huaja. Ndiqet 
ngga persepktiva e sotme fati i tre burrave shqiptarë dhe tre grave të huaja, se si 
ndërhyrja mizore e brutale e shtetit komunist shkatërroi jo vetëm jetët e tyre personale, 
por edhe të familjeve dhe të afërmve të tyre, duke shkaktuar tragjedi me përmasa 
ndërkombëtare. Interesant është të vihet re fakti, se si hetuesit, gjyqtarët dhe 
prokurorët22 (të gjithë të mbijetuar) që i kanë torturuar,  nuk ndjejnë asnjë fije pendëse 
dhe asnjë grimë keqardhje për çfarë kanë shkaktuar në jetën e atyre qytetarëve të 

                                                          
22 Në filmin e Pejevës këto të mbijetuar ish-hetues, gjykatës e prokurorë janë 
përkatësisht Dolores Veliaj (hetuese), Ylli Hila (hetues), Pandi Konomi (prokuror). 

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                    3rd International Conference on Humanities 

 
76

pafajshëm, madje duke mbrojtur ende me krenari versionet e hetuesive komuniste mbi 
"agjenturat dhe shërbimet poliagjente". Gjithësesi impakti i formateve televizive është 
shumë më i madh, madje edhe kur këto formate emisionesh janë jo ekskluzivisht për 
dëshmitë e krimeve të komunizmit, siç ka rezultuar, për shembull, emisioni i viteve të 
fundit të Pandi Laços në Klan TV me titull "Histori pa zhurmues". 

Në një përditshmëri të tejngopur me trashëgimnë e komunizmit nga tekstet 
shkollore deri tek institucionet studimore, nga agjendat e veprimtarive shtërore e 
publike, deri tek shpërfillja e shtresës së qindramijëra ish të burgosurish të internuarish, 
nga mungesa e një qëndrimi të prerë të klasës politike deri tek inkurajimi, shpesh herë i 
hapur, për identifikim mendor e shpirtëror me Enver Hoxhën dhe sistemin e tij kriminal, 
e më në fund, - me një toponimi të nginjur me simbolet e komunizmit që derdhin e 
ndotin me energjitikën e simboleve të tyre negative Institucionet, rrugët dhe sheshet tona 
publike, roli i mediave ka një një fushë të hapur, ndonëse të minuar, për të realizuar një 
ndër misionet e saj më fisnike e më humanitare në kërkim të raporteve tona me të 
vërtetën, pasi deri më tash, asaj i ka rënë për pjesë të jetë e vetmja protagoniste në këtë 
rol. Me rubrikat speciale mediat realisht po hipotekojnë një pjesë të rëndësishme të 
kujtesës si të asaj pjese të traumatizuar të shoqërisë sonë, ashtu edhe kujtesën 
megalomane të një kaste që identifikohet ende me bëmat monstroze të një kaste që 
ushtroi persekucionin inkuizitar. Ndoshta paradoksalisht roli dhe kontributi i medias në 
këto 24 vite tranzicioni të tejzgjatur postkomunist, po mbërrin atë efekt në kujtesën tonë 
kolektive, për të cilin shprehet në mënyrë mbresëlënëse regjizori i famshëm spanjoll, 
Luis Bunjueli: " "Duhet të fillosh të humbësh kujtesën, nëse është e mundur pjesë-pjesë, 
për të kuptuar që memoria është pikërisht krijuesja e jetës sonë. Jeta pa kujtese nuk është 
jete. Memoria jone është koherenca jone, arsyetimi jone, ndjenja jonë, e pse jo, edhe 
veprimi. Pa kujtesë jemi kurrkushi!"23

                                                          
23 Смутный объект желаний. — М.: АСТ; Зебра Е, 2009 
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Conflict Analysis and Peace Building; The Case of
Border Conflicts 

Abstract 
If one were to claim for a theory able to account for the totality of the social 

phenomena derivant of the notion of conflict, such an undertaking would not only turn 
out to be unsuccessful, but on the other hand it would be shaped in the form of an 
exclusive analysis of isolated and unreplicable conflict. On the other hand, in order to 
stand on its own as a conflict theory, such an assumption it would have to be able to 
draw analogies and differentiate in between different social domains, comprising of 
subsidiary systems and sub-systems which operate in correlation to one another  and as 
organized entities on their own. Such a theory, would have to be a theory of social 
change, stratification and structuring based on large dimensions. The general theoretical 
and doctrinal principles have been granted argumentative power by the empirical 
research on the sociological theory. This theory is considered as possessing the 
peculiarity of establishing an interlink in between its micro level strands and the macro 
level ones. Through theoretical principles and concepts such as the conflict notion and 
the border notion, social change is addressed and the ideas of social order and social 
stability within the same group or in between different groups are analyzed and 
expounded upon. In our case the analytical treatment of these two concepts approached 
from different social dimensions and viewpoints, aims to shed light upon the 
manifestation forms of these concepts as in extension and in intension. The modalities of 
the manifestation of these forms could in turn serve as systemic indicators of the social 
problems, and as social niches where work could be focused by aiming at the 
establishment of peace and tolerance by adopting disclosure or enclosure regulations as 
facing other systems, economic groups, or international organizations. The degree of 
enclosure or disclosure puts an emphasis on a series of dimensions and traits such as 
those of the group, of the role, of the geographical positioning, of the spiritual and 
cultural values. All these elements will be dealt with along the analytical treatment of 
the paper, and the modalities of the exhibitions of the different forms of these elements 
will serve as reading and interpreting filters used in dealing with the notion of conflict in 
general, and the notion of border conflict in particular.  

Key Words: tension, conflict, borders  
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1. “Territori” i fenomeneve tё konflikteve

Nѐse do tѐ provojmѐ tѐ japim njѐ imazh komplesiv tѐ ―territorit‖ tѐ fenomenit tѐ 
tensionit dhe tѐ konfliktit dallojmѐ njѐ seri ―zonash‖ dhe qѐ mund t‘i klasifikojmѐ nѐ 
mikro (arena qѐ karakterizohen nga marrѐdhѐnie ballѐpѐrballѐ) dhe nѐ meso (nѐ njѐ 
nivel shoqѐror tѐ mesѐm pѐrsa i pѐrket dimensionit dhe kompleksitetit) si dhe makro
(tensione dhe konflikte qѐ shfaqen nѐ agregate tѐ mѐdha politiko-shoqѐror: shoqѐri, 
shtete dhe kombe). Pѐr çdo arenѐ tѐ klasifikuar nѐ kѐtѐ mѐnyrѐ mund tѐ dallojmѐ, mѐ 
tej, tensione dhe konflikte qѐ shfaqen brenda dhe midis llojit tѐ tѐ njѐjtit grup. Kemi 
ndѐrtuar nѐ kѐtѐ mѐnyrѐ njѐ imazh tѐ parѐ tѐ ambientit nѐ tѐ cilin konfliktet shfaqen dhe 
mund t‘i paraqesim nѐpѐrmjet tabelѐs si mѐ poshtѐ1. 

Tipologji tё konflikteve

Njёsi Konflikte brenda njёsisё Konflikte ndёrmjet njёsive

Individ Dilemё, patologji psikollogjike Konflikt ndёr-personal
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Grup Konflikt brenda grupit Konflikt midis grupeve
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Organizatё Konflikt brenda grupeve tё 

organizatёs
Konflikt midis 
organizatave tё ndryshme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Shoqёri Konflikt midis grupeve, 

organizatave, lёvizjeve shoqёrore
Konflikte ndёrmjet 
shteteve, kombeve dhe 
shoqёrive

Tabela 1. Konflikte brenda dhe ndѐrmjet llojit nѐ dimensione shoqѐrore tѐ ndryshme

2. Teoria e konfliktit multi-dimensional 
Teoria moderne e konfliktit ka pѐr qѐllim gjetjen e ligjeve shkencore nѐ 

dimensionin e fenomenenve tѐ aktivitetit tѐ jetѐs shoqѐrore nѐ pѐrgjithѐsi. Kjo teori ka 
njѐ orientim me sfond ku shoqѐria kuptohet si njѐ sistem interesash nѐ konflikt.

Me fjalѐ tѐ tjera, teoria nuk kѐrkon tѐ gjejѐ nѐse konflikti ѐshtѐ pozitiv apo negativ 
(sikurse bѐn funksionalizmi) pѐr anѐtarѐt e shoqѐrisѐ (orientimi i marksizmit) por ngren 

                                                          
1 E. Arielli, G. Scotto, I conflitti, Introduzione ad una teoria generale, 1998, p.15, B. Mondadori, 
Milano. 
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1 E. Arielli, G. Scotto, I conflitti, Introduzione ad una teoria generale, 1998, p.15, B. Mondadori, 
Milano. 
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pyetje mѐ thelbѐsore: pѐrse gjѐrat janѐ kѐshtu siç janѐ, cilat kushte i prodhojnѐ, dhe 
çfarѐ kushtesh i kthejnѐ nѐ njѐ gjѐ tjetѐr?

G. Simmel dhe Lewis Coser janѐ studjues tѐ cilѐt hulumtuan mbi konfliktin: i pari 
nѐ fillim tѐ shekullit tѐ 20 dhe i dy gjatѐ mesit po tѐ kѐtij shekulli2. Simmel kѐrkon tѐ 
tregojѐ se konflikti operon nѐ njѐ nivel mѐ tѐ pѐrgjithshѐm se konflikti marksist ku ky i 
fundit ѐshtѐ njѐ rast i vecantѐ. Tѐ dy studjuesit, veçanѐrisht Simmel, mundohen tѐ 
argumentojnѐ se konflikti jo gjithmonѐ sjell ndryshimin shoqѐror por mund tѐ jetѐ baza 
e rendit shoqѐror saqѐ edhe titulli i studimit tѐ kryer ѐshtѐ nѐ terma tѐ ekzistencѐs sѐ 
nevojshme tѐ konfliktit i finalizuar pѐr tѐ mbajtur rendin shoqѐror.

Simmel ѐshtѐ i mendimit qѐ konflikti nѐ vetvete ѐshtѐ njѐ formѐ shumѐ e fortѐ e 
rendit nѐ kuptimin qoftѐ strukturor ashtu dhe tѐ sjelljes si dhe shton qѐ nuk do tѐ kishte 
asnjѐ shoqѐri nѐ rast se individѐt do tѐ gjѐndeshin nѐ kushtet e tѐ mos pasurit kontakte 
me njѐri-tjetrin. 

Njѐ shembull dhe nѐ mѐnyrѐ indirekte nѐ kѐtѐ prospektivѐ nѐse merret nѐ 
konsiderate shteti komb si njѐ sistem i ―mbyllur‖ ose i ―hapur‖ autarkik, sovran, nѐ 
mѐnyrѐ tѐ pashmangshme theksi do tѐ vendoset mbi shkallѐn e ―hapjes/mbylljes‖ sѐ 
kufijve politik. Rasti i vendit tonѐ (mbyllja e kufijve) ѐshtѐ njѐ rast i veçantѐ por qѐ mbi 
bazѐn e rregullѐs shkencore: ―rasti i veçantѐ apo ―pѐrjashtimi‖ pѐrbѐn rregullѐn e artѐ tѐ 
ligjit shkencor‖.

Ёshtѐ pikѐrisht ky aspekt i cili na bѐn tѐ reflektojmѐ mbi problemet e  ―jo 
vazhdimѐsisѐ‖ tѐ kufijve – nevojshmѐria e marrѐdhѐnieve (ndѐrkombѐtare nѐ rastin e 
marrѐdhѐnieve midis shteteve) – si njѐ devijim empirik nga modeli ideal. Ka pasur njѐ
tendencѐ pѐr tѐ minimizuar ―spesorin‖ e problemeve kufitare por edhe nga ana tjetѐr ka 
evidentuar subjektin e vѐrtetѐ tѐ shkencѐs sѐ Sociologjisѐ nѐ terma shoqѐrorѐ si njѐ 
sistem me ndѐrthurje kufijsh sikurse sistemet e tjera tѐ ekonomisѐ, tѐ politikѐs, tѐ 
mbrojtjes, etj.  

Kѐshtu, Talcott Parson nuk kishte tѐ drejtѐ nѐ propozimin e njѐ modeli tѐ mbyllur 
abstrakt tѐ shoqѐrisѐ dhe nѐ tѐ cilin minimizohen problemet kufitare konkrete dhe nѐ 
justifikimin e hapjes sѐ rrugѐs sѐ marrѐdhѐnieve artificiale midis nѐnsistemeve analitik. 
Ёshtѐ pikѐrisht L. Mayhew, njѐ studjues parsonian i cili identifikon tensionet e 
provokuara nga mos koincidenza e kufijve si kauzѐn kryesore tѐ dinamikѐs shoqѐrore.

Konflikti, sipas studjuesve tѐ pѐrmendur mѐ lart, ѐshtѐ njѐ formѐ ndѐr-veprimi me 
intensitet shumѐ tѐ lartѐ. Dhe veçori e kѐsaj forme ndѐr-veprimi ѐshtѐ reduktimi i 
distancѐs midis individѐve dhe qѐ i bashkon ata mѐ shumѐ (armonia konfliktuale) se 
rendi shoqѐror jo konfliktual. Ёshtѐ sepse i japim vlerѐ ndѐr-veprimit paqѐsor dhe nѐ 
kѐtѐ mѐnyrѐ i lejojmѐ tѐ monopolizojѐ termin ―rend shoqѐror‖.

                                                          
2 L. Coser, The Functions of Social Conflict, 1956, Free Press, New York.  
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Studjuesit e pѐrmendur mѐ lart janѐ tѐ mendimit qѐ konflikti jo nevojshmѐrisht 
duhet tѐ jetѐ i hapur saqѐ tѐ pѐrbѐjѐ njѐ strukturѐ shoqѐrore dhe pѐr tѐ argumentuar kѐtѐ i 
referohen sistemit tѐ kastѐs Indu. Kѐshtu, interesat nѐ konflikt mund tѐ plazmojnѐ 
individѐt aq sa tѐ prodhojnѐ njѐ sjellje tѐ pѐrsѐritur nѐ kohѐ dhe tѐ respektuar dhe qѐ 
pѐrbѐjnѐ çdo strukturѐ. Rrjedhimisht çdo rend shoqѐror i shtresifikuar strukturohet 
pikѐrisht nga konflikti. 

Nga teoria e Simmel dhe Coser kuptohen njѐ seri principesh dhe ku njѐri prej tyre 
pohon se konflikti çon nѐ integrimin e shoqѐrisѐ. Konflikti nga ana tjetѐr mund tѐ 
ndodhi brenda por edhe jashtѐ grupit tѐ pѐrkatѐsisѐ dhe nѐ kѐtѐ mѐnyrѐ nёnvizon
kuptimin e kufijve tѐ grupit si dhe kontribon nѐ lindjen e njѐ ndjenje tѐ identitetit tѐ 
grupit. Njѐ princip tjetѐr ѐshtѐ se konflikti çon nѐ centralizimin e strukturѐs sѐ 
brendshme tѐ grupit dhe ky aspekt ѐshtѐ veçanѐrisht i prekshѐm nѐ kohѐ lufte. Mѐ tej, 
njѐ princip tjetѐr, pohon se konflikti çon nѐ kѐrkimin e alleatѐve dhe rrjedhimisht 
zgjeron rrezen e tij tѐ influencѐs dhe njѐ rast empirik ѐshtѐ Lufta e Dytѐ Botѐrore dhe 
Lufta e ―ftohtѐ‖ midis superfuqive tѐ dala mbas pѐrfundimit tѐ kѐtij konflikti. Kjo do tѐ 
thotѐ se konflikti nga njѐra anѐ ndan dy grupe por nѐ tѐ dyja anѐt e kѐsaj ndarjeje 
transformohet nѐ njѐ zgjatje tё rrjetit tё lidhjeve shoqёrore duke promovuar kѐshtu njѐ 
organizim shoqѐror mѐ tѐ madh sesa nѐ kohѐ paqeje. Mѐ tej Simmel shton se njѐ grup 
ka interesin tѐ mbajѐ ekzistencѐn shoqѐrore tѐ armikut tѐ tij.

Vlejnѐ tѐ njѐjtit princip nѐ rastin e konfliktit brenda grupit? Simmel dhe Coser nuk 
trajtojnѐ sistematikisht çѐshtjen por, pjesa mѐ e madhe e shembujve qѐ ata sjellin i 
referohen konflikteve tѐ brendshѐm. Nga brenda, konflikti ѐshtѐ midis grupit nga njѐra 
anѐ dhe disa pjesѐtarѐve nga ana tjetѐr. Historia tregon se elementѐ tѐ tillѐ janѐ etiketuar 
si heretikѐ dhe ―rruga‖ apo ―mѐnyra‖ pѐr t‘i klasifikuar edhe si armiq tѐ grupit ka qenѐ 
shumѐ e ―shkurtѐr‖ apo e ―lehtѐ‖. Nѐ mesjete djegja e figurave si Giordano Bruno dhe 
Galileo Galilei qѐ nuk i bindeshin ―vlerave‖ tѐ profesuara nga shumica e klerit katolik 
ѐshtѐ njѐ shembull imediat nѐ lidhje me çfarѐ duam tѐ argumentojmѐ. Njѐ shembull 
tjetѐr i historisѐ moderne ѐshtѐ ai i grupeve raciale dhe etnike tѐ cilѐt nѐ momente tѐ 
caktuara shѐrbejnѐ si capri espiatori pjesѐs tjetѐr tѐ grupit si ―armiq tѐ brendshѐm‖ dhe 
funksionalisht tѐ nevojshѐm pasi nѐ luftѐn kundѐr tyre ndѐrtimi i identitetit kalon 
nѐpѐrmjet solidaritetit moral tѐ shumicѐs. Njѐ shembull i gjallѐ ѐshtѐ spastrimi etnik dhe 
ideologjik. Pra duket qartѐ se ka njѐ tѐ vѐrtetѐ nѐ principin se konflikti qoftѐ i jashtѐm 
ashtu dhe i brendshѐm, kontribon nѐ evidentimin e kufijve tѐ grupit dhe tѐ identitetit 
shoqѐror. Por konflikti i brendshѐm nuk prodhon nevojshmѐrisht njѐ centralizim tѐ 
organizimit shoqѐror dhe njѐ zgjerim tѐ rrjetit tѐ aleatѐve. Studjuesit e pѐrmendur mѐ 
lart janѐ tѐ mendimit se nѐse grupet janѐ tѐ mѐdhenj nѐ numѐr ѐshtѐ mѐ pak e mundur qѐ 
njeri prej tyre tѐ monopolizojѐ pѐrkufizimin zyrtar tѐ realitetit dhe tѐ etiketojѐ grupin 
tjetѐr si devijant. Empirikisht ѐshtѐ e dyshimtѐ se konflikti i brendshѐm midis dy palѐve 
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Galileo Galilei qѐ nuk i bindeshin ―vlerave‖ tѐ profesuara nga shumica e klerit katolik 
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lart janѐ tѐ mendimit se nѐse grupet janѐ tѐ mѐdhenj nѐ numѐr ѐshtѐ mѐ pak e mundur qѐ 
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tѐ promovojѐ integrimin shoqѐror tѐ grupit mѐ tѐ madh nѐ numѐr nѐ gjirin e tѐ cilit 
ndodh. Faktikisht prodhon tѐ kundѐrtѐn.

Simmel dhe Coser mbrojnѐ idenѐ e pѐrgjithshme se konflikti nuk ѐshtѐ 
domosdosshmѐrisht shkatёrrues sepse ka prirje pѐt t‘u kufizuar. Nѐse palѐt kanѐ pѐr 
qѐllim tѐ njѐjtin objektiv, palѐt janѐ tѐ interesuara pѐr tѐ kufizuar konfliktin nѐ mѐnyrѐ tѐ 
atillѐ qѐ objektivi tѐ cilin aspirojnѐ mos tѐ shkatѐrrohet. Rrjedhimisht lindin njѐ sѐrѐ 
kriteresh tѐ cilat kufizojnѐ konfliktin dhe trasformimin e tij nѐ njѐ garѐ me rregulla tѐ 
pѐrcaktuara: kodi i nderit pѐr luftѐtarѐt e mesjetѐs, lufta ekonomike rregullohet 
politikisht dhe lufta politike transformohet nѐ zgjedhje paqѐsore. Mѐ tej, Simmel 
observon se nje grup i pѐrfshirѐ nѐ njѐ konflikt ka interesin tѐ kѐrkojѐ ruajtjen e 
bѐrthamѐs sѐ armikut tѐ tij me qѐllim asgjѐsimin e plotѐ tѐ tij dhe mos lѐnies sѐ 
mundѐsisѐ tѐ ri-organizimit tѐ tij nѐ forma guerrile. Nѐ dimensionin ekonomiko-politik 
grupet e interesit kur janѐ tѐ agreguar nѐ njѐ traid union mund tѐ negociojnѐ mѐ 
efektivisht me qeverinѐ sesa duke qenѐ tѐ fragmentuar. Por Simmel pohon se njѐ mѐnyrѐ 
pѐr tѐ fituar ѐshtѐ divide et impera, dmth ndarja e forcѐs sѐ armikut duke ndarѐ 
organizimin e tij nѐ pjesѐ qѐ kontestojnѐ njѐri-tjetrin. Shembull empirik ku konflikti del 
jashtѐ kontrollit dhe ushtritѐ arrijnѐ deri atje sa tѐ shkatѐrrojnѐ tѐ gjithѐ territorin pѐr tѐ 
cilin kanѐ luftuar ѐshtѐ lufta nukleare.

Teoria e Simmel dhe Coser nuk ѐshtѐ aq e fortѐ sa tѐ pohojѐ kushtet nѐ tѐ cilat 
mund tѐ ndodhѐ njѐri rezultat apo tjetri. Veprimtaria kѐrkimore mbi  ―intensifikimin‖ 
(escalation) dhe ―zbehjen‖ (de-escalation) e konfliktit ndihmon nѐ qartѐsimin e kѐsaj 
tematike3. Konflikti intensifikohet kur pѐrdorimi i forcѐs apo i  sanksioneve tѐ tjera 
provokon raprezalje nga ana e palѐs tjetѐr, duke mundѐsuar kѐshtu njѐ spirale tѐ 
vazhdueshme qѐ vetѐforcohet. Interesi fillestar zgjerohet aq sa pѐrfshinѐ edhe protestat 
pѐr raprezaljet e mѐtejshme dhe nѐ kѐtѐ mѐnyrѐ qѐndrimet polarizohen dhe konflikti 
rritet. Ky skenar ѐshtѐ i anasjellti i vetѐ-kufizimit tѐ konfliktit. Por mund tѐ themi se 
konflikti jo gjithmonѐ ashpѐrsohet dhe pѐrdorimi i forcѐs represive kundѐr njѐ grupi nѐ 
konflikt me njѐ tjetѐr nuk prodhon gjithmonѐ kundѐrsulme. Njѐ rast empirik ѐshtѐ 
pѐrdorimi i forcѐs nga ana e policisѐ pѐr tѐ shpѐrndarѐ manifestues nѐ njѐ kontekst civil, 
zakonisht nѐ demokraci.

Studjuesi Collins sugjeron qѐ ѐshtѐ mѐ korrekte tѐ pohosh qѐ nѐ pѐrgjithѐsi reagimi 
çon nѐ njѐ intensifikim tѐ konfliktit kur tѐ dyja palѐt kanѐ burime tѐ mjaftueshme pѐr tѐ 
vazhduar mobilizimin. 

De-escalation, nga ana tjetѐr, ndodh pas njѐ periudhe kohore dhe qѐ nѐ vetvete do 
tѐ thotѐ njѐ ri-dimensionim tѐ qѐllimeve: nga shkatѐrrimi total nѐ mѐnyrѐ simbolike i 
armikut nѐ kompromise reale: çѐshtja nѐ kontrast ndahet nѐ njѐ seri çѐshtjesh tѐ cilat pak 
nga pak mund tѐ zgjidhen dhe nѐ kѐtѐ mѐnyrѐ arrihet nѐ zgjidhjen e polarizimit. Spiralja 

                                                          
3 L. Kriesberg, Social Conflicts, 1982, Englewood Cliffs, N.Y., Prentice-Hall.  
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e emocioneve qѐ ѐshtѐ njѐ cilѐsi e konfliktit nѐ terma mobilizimi tѐ fortѐ mѐ nѐ fund 
mbaron. Nѐ anѐn e nѐndheshme tѐ  kѐtyre proceseve, studjuesi Collins nѐnvizon faktorin 
e burimeve financiare: kostoja financiare e konfliktit ridukton kapacitetin e mobilizimit 
dhe kѐshtu bѐhet mѐ pak e mundur vazhdimi i konfliktit.

Nѐ konfliktin e mobilizuar ose latent, njѐ argoment i zhvilluar nga Dahrendorf, 
pѐrveç faktorit tѐ burimeve financiare, e rѐndѐsisѐ teorike ѐshtѐ aspekti i strukturѐs sѐ 
marrѐdhѐnieve tѐ grupeve nѐ konflikt tѐ hapur apo latent4. Ky studjues porpozon 
rrethanat e mobilizimit tѐ grupit nѐ konflikt (koncepti i themeluar nga vete ai gati grupe 
quasi gruppi) nѐpѐrmjet veprimit. Pѐrcakton tre kategori kushtesh. E para kushte 
teknike: prania e njѐ leaderi dhe e njѐ ideologjie; e dyta: kushte politike: liri politike e 
mjaftueshme nѐ mѐnyrѐ tѐ atille mundѐsimin e organizimit tѐ grupit; e treta: kushte 
shoqёrore: komunikim midis anѐtarѐve tѐ grupit, pѐrqѐndrim gjeografik dhe kulturѐ e 
ngjashme. 

Studjuesi Collins ѐshtѐ i mendimit sѐ kushti i parѐ ѐshtѐ njѐ faktor aksidental: 
leader-at ―prodhohen‖ nga rrethanat dhe se kushte tѐ mjaftueshme tѐ mobilizimit do tѐ 
prodhojnѐ qoftѐ leader ashtu edhe ideologji. Ndѐrsa kushti i dytѐ ѐshtѐ nѐ dyshim osѐ i 
paplotѐ nga aspekti i njѐ teorie tѐ pѐrgjithshme. Bѐhet fjalѐ mbi pѐrcaktimin e shkallѐs 
sѐ mobilizimit duke pasur nѐ mѐndje se ndryshime shoqѐrore ndodhin qoftѐ brenda 
regjimeve autoritare ashtu dhe atyre demokratike ku nѐ kѐtѐ tѐ fundit ka njѐ shkallѐ lirie 
politike mѐ tѐ lartѐ se nѐ tѐ parin. Ndѐrsa nѐ kushtin e tretѐ, sipas modelit marksist, ky 
kusht ѐshtѐ zgjedhur mѐ me kujdes pasi kushtet shoqѐrore janѐ mѐ kryesore. 

Gjeneza e tensionit dhe konfliktit, sikurse pѐrmendur edhe mѐ lart, ѐshtѐ veçori e 
dimensionit shoqѐror dhe ky dimesion karakterizohet nga ndѐr-veprime midis 
individѐve, grupeve dhe aktorѐve shoqѐror dhe politik. Duke parѐ se natyra e qenies 
njerѐzore ka tendencѐn e shoqѐrizimit, studjuesi Simmel nѐnvizon se çdo formѐ e ndѐr-
veprimit midis njѐrѐzve ѐshtѐ njѐ sociation, tension dhe konflikt duhet tѐ jenѐ pjesѐ e 
ndѐr-veprimit shoqѐror (nѐ terma tѐ pushtetit relacional: over and under contract).

Ndѐrsa, Weber propozon konfliktin nѐ terma tѐ veprimit me qѐllim tѐ caktuar dhe 
nga ku buron tension dhe konflikt. Ky veprim kryhet me objektivin pѐr tѐ treguar 
vullnetin e aktorit si individ, grup, organizatѐ ose shtet kundѐr rezistencѐs sѐ njѐ aktori 
tjetѐr. Ndѐrsa Coser nga ana tjetѐr konsideron veprimin si njѐ sforcim i vullnetshѐm dhe 
i ndѐrgjegjshѐm pѐr t‘ju kundѐrvѐnѐ dhe rezistuar njѐ aktori tjetѐr apo tѐ tjerѐve pѐr t‘i 
neutralizuar, dѐmtuar apo eleminuar kundѐrshtarin.

Studjues tѐ tjerѐ si Comte, konsiderojnѐ konfliktin edhe si garё, njѐ proces ndarѐs 
(dissociativo), i karakterizuar nga ndalimi i komunikimit midis dy palѐve nѐ konflikt. 
Ky i fundit dallohet nga gara dhe qѐ kthehet nѐ konflikt kur transformohet nѐ njѐ proces 
antagonist i ndѐrgjegjshѐm dhe i personalizuar.

                                                          
4 R. Dahrendorf, Classe e conflitto di classe nelle societa’ industriale, ed ita., 1963, Laterza, Bari. 
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4 R. Dahrendorf, Classe e conflitto di classe nelle societa’ industriale, ed ita., 1963, Laterza, Bari. 
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Nga çfarѐ u pѐrmend nga studjuesit e mѐsipѐrm, mund tѐ dallojmѐ nga njѐra anѐ 
ekzistencѐn e njѐ ndёrveprimi; njѐ pѐrqasje e orientuar drejt veprimit, qѐ pѐrcakton 
ekzistencёn e njѐ konflikti duke filluar nga prania e tѐ paktѐn dy aktorѐve (individѐ,
grupe, organizata, kombe, etj) me objektiva nё kundёrshtim qѐ kѐrkohen tѐ arrihen dhe 
nga veprime qѐ observohen; dhe nga ana tjetѐr njѐ pѐrqasje strukturale kundrejt 
konfliktit, qѐ vendos theksin mbi sistemin e marrёdhёnieve nѐ tѐ cilin bѐjnѐ pjesѐ 
aktorѐt e pѐrfshirѐ.

Sipas A. Cavalli5, katёr koncepte, pavarѐsisht nga formulimi i tyre, marrin rangun 
e ―principeve strukturore‖: dimensioni “dualist”, ku çdo formѐ shoqѐrore lind nga 
kontakti i tendencave tѐ kundѐrta; dimensioni “hapsinor” i formave shoqѐrore i 
shprehur nѐ koncepte si  afѐrsi dhe largѐsi; dimensioni “kohor”, qѐ i referohet 
dinamikѐs sѐ proceseve shoqѐrore dhe sѐ fundmi dimensioni “numerik”, falѐ tѐ cilit 
Simmel themeloi analizѐn e koalicioneve tѐ grupeve tѐ vegjѐl. 

Mѐ tej, kѐta studjues konsiderojnѐ konfliktet tѐ dukshѐm, tѐ drejtpѐrdrejtѐ por 
pranojnѐ edhe ekzistencѐn e palѐve konfliktuale latente ku konflikti ekziston por nuk 
shprehet nѐ sjellje apo veprime tѐ dukshme, indirekte dhe ku mund tѐ shikohet njѐ 
asimetri rolesh ku dikush eksperimenton jo pѐrputhshmѐrinѐ dhe nga ana tjetѐr cila ѐshtѐ 
arsyeja. Konflikti mund tѐ jetѐ i dhunshѐm kur pѐrfshin pѐrdorimin e forcѐs pѐr tѐ 
eleminuar apo shkatѐrruar kundѐrshtarin dhe jo i dhunshѐm kur palѐt nѐ 
mosmarrѐveshje distancohen nga pѐrdorimi i dhunѐs sikurse ndodh nѐ konfliktin e 
ideve, vlerave, etj. 

Studjuesi gjerman Simmel nѐnvizon se faktorѐt shoqѐror janѐ tѐ tѐ njѐjtѐs rѐndѐsi 
sikur nѐ gjenezѐn e konfliktit, ose tѐ njohjes sѐ impulseve nѐ bazѐn e konfliktit. Dallimi 
i shkѐlqyer midis pёrmbajtjes dhe formёs ѐshtѐ pikѐrisht e kѐtij studjuesi dhe qѐ janѐ 
diferencimi tipik i marrѐdhѐnieve njerѐzore dhe qѐ krijon kontrast dhe diversitet midis 
individѐve, interesave, vlerave dhe stilit tѐ jetesѐs. Mѐ tej ky studjues ѐshtѐ i mendimit 
se konfliktet shoqѐrore duhet, mbi bazѐn e njѐ logjike, tѐ konsiderohen si njѐ 
karakteristikѐ esenciale e dimensionit shoqѐror dhe nuk duhet tѐ konsoderohet si njѐ 
aspekt artificial, patologjik ose deviant e shoqѐrisѐ.

Nѐ marrѐdhѐniet e pushtetit, nga organizata mѐ e thjeshtѐ deri tek ajo mѐ e 
ndѐrlikuara, konflikti ѐshtѐ rezultat i joqѐndrueshmѐrisѐ sѐ sistemit tѐ rregullave qѐ, si 
pasojѐ e ndryshimit gradual apo tѐ menjѐhershѐm tѐ pushtetit, tѐ ndarjes sѐ punѐs, tѐ 
daljes sѐ ideve tѐ reja dhe tѐ sfidѐs ambientale, vihen nѐ provѐ nga norma tѐ reja dhe 
alternative.  

                                                          
5 A. Cavalli, Introduzione a Sociologia, in A. Dal Lago Il Conflitto della Modernita’, Il Pensiero di G. 

Simmel, 1994, il Mulino, Bologna. 



90

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                    3rd International Conference on Humanities 

 
85

3. Koncepti i konfliktit tё kufirit
Disa studjues qѐ janѐ angazhuar nѐ konfliktet e kufirit pѐrkufizojnѐ kѐta konflikte 

si vijon: ―Konflikti i kufirit ekziston kur kѐrkesat e palѐve tѐ shteteve kufitare, nѐ lidhje 
me vendodhjen apo kuptimin e kufirit tѐ tyre tѐ pѐrbashkѐt, janѐ nѐ konflikt6. Nѐ kѐtѐ 
pѐrkufizim pѐrfshihen ―palѐ nѐ konflikt‖, ―objekt konflikti‖, ―sjellje konfliktuale‖ dhe 
―papajtueshmѐri‖. Konflikti si papajtueshmѐri do tѐ thotѐ qѐ dy kѐrkesa janѐ tѐ 
plotѐsuara nѐ mѐnyrѐ tѐ ndarѐ dhe jo nѐ tѐ njѐjtѐn kohѐ. Kjo do tѐ thotѐ se 
papajtueshmѐria ѐshtѐ e lidhur me çѐshtjen sesi mund tѐ arrihet njѐ zgjidhje nѐ lidhje me 
konfliktin. Nѐ pѐrgjithѐsi zgjidhjet arrihen nѐpѐrmjet ndryshimit (pѐrfshirѐ eleminimin) 
e njѐrѐs prej palѐve nѐ konflikt, objektin e konfliktit apo ambientin e konfliktit.

Pѐr tѐ demonstruar rѐndѐsinѐ e çfarѐ po ilustrojmѐ do tѐ marrim hua njѐ aspekt nga 
teoria e lojrave me rezultat zero dhe me rezultat tѐ ndryshueshѐm7. Nѐ rastin e parѐ 
ekziston njѐ konflikt i papajtueshѐm midis palѐve; çfarѐ ѐshtѐ apo fitohet nga njѐra palѐ 
nѐ konflikt ѐshtѐ humbur nga pala tjetѐr dhe vlera e objektit tѐ konfliktit ѐshtѐ konstante. 
Nѐ rastin e dytѐ, palѐt mund t‘i kundѐrvihen njѐra-tjetrѐs ose mund tѐ bashkѐpunojnѐ; 
çfarѐ njѐ palѐ fiton jo domosdoshmѐrisht ѐshtѐ nѐ kurriz tѐ palѐs tjetѐr dhe vlera e 
objektit tѐ konfliktit ѐshtѐ e ndryshueshme8. 

Kѐto dy skema shumѐ tѐ thjeshta tѐ teorisѐ sѐ lojrave mund tѐ krahasohen 
respektivisht me konfliktet relative dhe absolute. Nѐ rastin e konfliktit relativ secila palѐ 
kѐrkon pjesѐn e saj fikse tѐ objektit tѐ konfliktit, pak rѐndѐsi ka sa e madhe ѐshtѐ pjesa 
qѐ kѐrkon. Ky skenar prodhon njѐ konflikt i cili nuk mund tѐ zgjidhet me ndrsyhimin e 
masѐs apo tѐ pёrmbajtjes tѐ objektit tѐ konfliktit. Nѐ konfliktin absolut, secila palѐ 
kѐrkon njѐ pjesѐ fikse tѐ diçkaje. Ky lloj konflikti mund tѐ zgjidhet me ndihmѐn e njѐ 
kontributi nga jashtѐ. Rasti i ndarjes sѐ njѐ territori tѐ dhѐnѐ ѐshtѐ pѐr t‘u parѐ si njѐ lojѐ 
me shumѐ zero. Ky skenar nuk ѐshtѐ i vѐrtetѐ aty ku objekti i konfliktit mund tѐ 
ndryshohet dhe konkretisht njѐ kompensim territorial mund tѐ ofrohet diku tjetѐr apo 
palѐt me rotacion mund tѐ menaxhojnѐ zonѐn kufitare.

Gjithѐsesi, duke ndjekur mendimin e disa studjuesve ѐshtѐ gjithmonѐ e nevojshme 
tѐ kѐrkohet nѐse ekzistojnѐ çѐshtje konflikti qѐ pѐrfshijnѐ ―pikѐpamje objektive‖ –
realitete me shumѐ zero apo bѐhet fjalѐ pѐr ―perceptime‖. Njѐ shembull mund tѐ jetѐ 
rasti kur njѐ studjues kѐrkimor pѐrshkruan njѐ gjѐndje qѐ ѐshtѐ objektivisht nѐ terma tѐ 
lojѐs me rezultat zero dhe qѐ perceptohet nga aktorѐ tѐ tjerѐ nѐ terma tѐ lojѐs me rezultat 
tѐ ndryshueshѐm. Njѐ gjѐndje e tillѐ sposton vѐmѐndjen nѐ pѐrcaktimin e konfliktit. 

                                                          
6 S. Tagil, K. Gerner, ed al, Studing Boundary Conflicts – A Theoretical Framework, p. 90, 1970, Lund, 

Sweden. 
7 Po aty; R. Axelrod, Giochi di reciprocita’, l’insorgenza della cooperazione, 1985, Feltrineli, 
Milano. 

8 L. Denick, H. Wiberg, Strategic Thinking as a Function of Social Attitudes, (eds) Conflict Control 
and Conflict Resolution, in  S. Tagil ed al. Vepёr e cituar. 
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6 S. Tagil, K. Gerner, ed al, Studing Boundary Conflicts – A Theoretical Framework, p. 90, 1970, Lund, 

Sweden. 
7 Po aty; R. Axelrod, Giochi di reciprocita’, l’insorgenza della cooperazione, 1985, Feltrineli, 
Milano. 

8 L. Denick, H. Wiberg, Strategic Thinking as a Function of Social Attitudes, (eds) Conflict Control 
and Conflict Resolution, in  S. Tagil ed al. Vepёr e cituar. 
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4. Pёrcaktimi i konfliktit
Nga pѐrkufizimi, konflikti nѐnkupton njѐ papajtueshmѐri nѐ lidhje me 

shpѐrndarjen apo me kontrollin e objektit tѐ konfliktit; p.sh. diçka qѐ pѐrfaqѐson vlera 
pѐr palѐt nѐ konflikt. Kѐshtu mund tѐ flasim pѐr papajtueshmѐri nѐ interesat, nѐ 
objektivat, nѐ principet apo nѐ rregullat e palѐve tѐ pѐrfshira nѐ njѐ konflikt. Tѐ gjithѐ 
kѐta elementѐ pѐrveç tѐ qѐnurit koncepte mund tѐ operativizohen nѐ mѐnyra tѐ 
ndryshme nga kѐrkuesi shkencor. Pѐr kѐtѐ qѐllim mund tѐ pѐrdorim tѐ ashtuquajturin 
trekѐndѐshi analitik i konfliktit pѐr tѐ ilustruar perceptimet e ndryshme9. 

                        C 
     

                               B                                          A

       

Trekѐndѐshi ABC pѐrfaqѐson: A – karakteri i mbajtur nѐ konflikt; B – pѐrfaqѐson 
sjellje nѐ konflikt dhe C – pѐrfaqѐson konfliktin apo papajtueshmѐrinѐ. Studjuesi mund 
tѐ vendosi ekzistencѐn e njѐ konflikti qoftѐ nga deduksioni i karakterit apo nga sjellja e 
aktorѐve ashtu dhe nga pohimi i njѐ teorie. Kѐtyre pohimeve do t‘ju referohemi nѐ 
vazhdim si subjektive ose objektive, respektivisht. 

Sipas njѐ pѐrqasjeje subjektive, shigjetat nѐ trekѐndѐshin mund tѐ jenѐ tѐ drejtuara 
nѐ mѐnyrѐn si mѐ poshtѐ:

    C

  B    A

Kѐtu konflikti pѐrshkruhet nѐ terma papajtueshmѐrie midis kѐrkesave tѐ 
manifestuara, tѐ aspektativave, tѐ objektivave, tѐ vlerave, tѐ ideologjisѐ, tѐ aspiratave 
dhe njѐ trend veprimesh tѐ aktorѐve tѐ pѐrfshirѐ. Njѐ theks tѐ veçantѐ mund tѐ vendoset 
mbi sjelljet dhe karakterin (behaviour and aptitude). Kur vѐmѐndja pѐrqѐndrohet mbi 

                                                          
9 J. Galtung, Conflicts as a Way of Life, 1969 A, London, I cituar nё S. Tagil ed al., vepёr e cituar. 
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karakterin/prirjen dhe perceptimet e aktorѐve nѐ mѐnyrѐ tѐ pashmangshme vѐmѐndja 
vendoset nѐ objektivat dhe nѐ vlerat me qѐllim shpjegimin e sjelljes. Kjo do tѐ thotѐ se 
njѐ pѐrqasje e tipit subjektiv pѐrqѐndrohet mbi aktorѐt me qѐllimin e pѐrcaktimit tѐ 
objektit tѐ konfliktit dhe tѐ palѐve nѐ konflikt. Armiqѐsia ѐshtѐ njѐ prirje dhe shprehet 
nga veprime qѐ kѐrkojnѐ tѐ i pamundѐsojnѐ njѐ pale tjetѐr njѐ diçka me vlerѐ. Kur kѐto 
veprime gjejnѐ njѐ rezistencѐ, konflikti shpѐrthen. Kjo do tѐ thotѐ qѐ konflikti ѐshtѐ njѐ 
proces ndѐrveprimesh nѐ shumѐ nivele, nѐ shumѐ dimensione dhe me nivele tѐ 
ndryshme tѐ intensitetit. Sipas pѐrqasjes subjektive, konflikti mund tѐ ekzistojѐ vetѐn 
nѐse aktorѐt janѐ tѐ ndѐrgjegjshѐm mbi tѐ. Kjo ndѐrgjegje-aktor (pѐrgjatѐ sjelljes dhe 
karakterit/prirjes) mund tѐ ndryshohet duke sjellur zgjidhjen e konfliktit. Duke 
konsideruar  sjelljen dhe prirjen e aktorit, instaurohet njѐ gjѐndje e konfliktit manifest 
por ѐshtѐ e mundur tѐ kuptohen edhe konflikte latente, vecanѐrisht nѐ raste tѐ 
institucionalizuara si p.sh. ekszistenca e njѐ konflikti midis dy avokatѐve tѐ cilѐt kanѐ 
pranuar tѐ pѐrfaqѐsojnѐ  dy palѐ nѐ konflikt qѐ nuk ka arritur akoma nѐ gjykatѐ. Nѐ rolin 
e tyre avokatѐt mund tѐ jenѐ nѐ konflikt edhe pse nuk kanѐ manifestuar njѐ sjellje 
konfliktuale apo prirje konflikti njѐri ndaj tjetrit.

Nѐ rastin e pѐrqasjes objektive, shigjetat nѐ trekѐndshin e konfliktit kanѐ njѐ 
drejtim si mѐ poshtѐ:

     C 
      

                                  B      A 

Studjuesi nѐ studimin e njѐ konflikti mbѐshtetet nѐ njѐ teori apo nga njѐ concept 
personal duke analizuar nѐ pѐrgjithѐsi si aktorѐt sillen dhe mendojnѐ. Zgjedhja e teorisѐ 
nga ana e studjuesit varet nga vlerat morale dhe politike si dhe nga natyra e problemit.
Sipas pѐrqasjes objektive, konflikti pѐrkufizohet dhe shpjegohet nga kushtet strukturore 
si p.sh ato ekonomike dhe organizative tѐ shoqѐrisѐ. Kѐshtu, nѐpѐrmjet pѐrqasjes 
objektive, teoria pѐrkufizon palѐt dhe objektin e konfliktit si dhe sjelljet dhe karakteret 
qѐ konsiderohen si armiqѐsore dhe domethѐnѐse nѐ konflikt. Gjithѐsesi sjellja 
konfliktuale nuk ѐshtѐ nѐ vetvete njѐ tregues i mjaftueshѐm. Nѐse sjellja konfliktuale 
dhe karakteri konfliktual nuk hyjnѐ nѐ teori, konflikti mund tѐ referohet si njѐ pseudo-
konflikt. Ndѐrsa, nѐse nuk do tѐ ketѐ asnjѐ evidencѐ tѐ sjelljes konfliktuale apo tѐ 
karakterit armiqѐsor kur teoria e parashikon, gjѐndja pѐrshkruhet si konflikt latent 
(anѐsor)
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5. Pёrdorimi i konceptit tё konfliktit
Trekѐndѐshi i konfliktit qѐ kemi diskutuar mѐ lart mund tѐ shѐrbejѐ si bazѐ pѐr tѐ 

diskutuar nѐ pѐrdorimin e konceptit tѐ konfliktit tѐ kufirit.
C 

B A 

Secili nga komponentѐt A, B, C mund tѐ zgjidhet si njѐ pikѐnisje pѐr tѐ analizuar 
njѐ konflikt. Sipas pѐrkufizimit tѐ Galtung, konflikti ѐshtѐ i pavarur nga karakteri dhe 
sjelljet por gjithashtu ѐshtѐ i pavarur nga perceptimet e gjѐndjes qѐ palѐt kanѐ. Konflikti 
ѐshtѐ sinonim i objektivave tѐ papajtueshѐm. Ti kѐrkosh palѐve nѐ konflikt objektivat 
dhe mendimet e tyre ѐshtѐ njѐ mѐnyrѐ por jo e vetmja. Studjuesi Galtung pohon se duke 
ndjekur kѐtѐ pѐrqasje, interesi mund tѐ shikohet si shprehje e vlerave tѐ postuluara10. Nѐ 
lidhje me pѐrkufizimin e konfliktit tѐ kufirit ky i fundit mund tѐ konsiderohet subjektiv 
nѐ terma tѐ kѐrkesave tѐ manifestuara. Por kjo nuk do tѐ thotѐ se konflikti mund tѐ 
barazohet me sjelljen e konfliktit tѐ observuar. Nѐ lidhje me kѐtѐ mund tѐ pohojmѐ se 
njѐ konflikt i dhѐnѐ i strukturѐs shoqѐrore nuk duhet nevojshmѐrisht eliminuar 
nѐpѐrmjet ndryshimeve strukturore dhe ku kѐto ndryshime kѐrkohen, nѐ rastin e njѐ 
konflikti tѐ dhѐnѐ, mbi bazѐn e gjenerimit tѐ kѐtij konflikti jo nga strukturat shoqѐrore 
(rasti i Krimesѐ nѐ ditѐt e sotme)11.

6. Konflikti si njё proces
Kemi diskutuar deri kѐtu se konflikti shikohet si njѐ proces brenda shoqѐrisѐ, nѐ 

shumѐ dimensione dhe lloje tѐ ndryshme. Paqe dhe konflikt nuk duhet tѐ konsiderohen 
si dy gjѐndje tѐ ndara. Nѐ pѐrgjithѐsi ѐshtѐ e kuptueshme se ―...Paqe ѐshtѐ njѐ proces qѐ 
implikon njѐ sasi konflikti‖12. Konflikti, si njѐ proces i pѐrbѐrѐ, tѐrheq vѐmѐndjen pѐr t‘a 
analizuar nѐ dinamikѐ nѐ lidhje me procesin dhe pѐr tѐ pѐrshkruar karakteristikat e tij.

Studjues tѐ angazhuar nѐ studimin e konflikteve tѐ kufirit pohojnѐ se: a) konfliktet 
kufitare nuk janѐ domosdoshmѐrisht uniform pѐrgjatѐ dimensionit tѐ kohѐs kur kemi tѐ 
bѐjmѐ me vlera/objektiva dhe kѐto tѐ fundit ―aktivizojnѐ‖ konfliktet kufitare tѐ bѐhen tѐ 
manifestueshѐm apo tѐ mbeten tѐ tillѐ; b) njѐ konflikt kufitar mund tѐ lindi si njѐ rezultat 
i njѐ konflikti tѐ brendshѐm i njѐ shteti, ku ky konflikt mund tѐ manifestojѐ natyrѐn e tij 
armiqѐsore kundrejt vendit kufitar dhe tѐ provokojѐ njѐ pѐrgjigje nga ky vend dhe qѐ 

10 Po aty, fq. 94, vepёr e cituar mё lart. 
11 Po aty, fq. 95. 

12 R. Elliot, & J. Hickie, Ulster: A case study in Conflict Theory (1971), p.13, nё S. Tagil, ed al., (1977) 
vepёr e cituar, fq. 115, London. 
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çon nѐ daljen nѐ pah tѐ lokalizimit apo tѐ kuptimit tѐ kufirit si njѐ objekt konflikti; c) njѐ 
konflikt kufitar mund tѐ lindi si rezultat i çdo konflikti midis shteteve dhe qѐ herѐt a 
vonѐ do tѐ pѐrfshijѐ lokalizimin apo kuptimin e kufirit tѐ pѐrbashkѐt tѐ tyre; d) konfliktet 
kufitare mund tѐ bѐhen procese qoftѐ nѐpѐrmjet rritjes sѐ numrit tѐ çѐshtjeve tѐ 
konfliktit tѐ cilѐt nѐ esencѐ trajtojnѐ kufirin apo nѐpѐrmjet njѐ mekanizmi mѐ ―autonom‖ 
nѐ terma stimuli-pѐrgjigje midis shteteve (kundѐrshtare)13. 

Pohimet e pѐrmendura sugjerojnѐ se konflikti i kufirit mund tѐ shikohet si njѐ 
proces dhe mund tѐ pѐrshkruhet si multi-dimensional. Duke e parѐ si njѐ proces, 
konflikti i kufirit ѐshtѐ njѐ koncept i pѐrbѐrѐ edhe nga pikѐpamje tѐ tjera. Ai konsiston 
nѐ sub-procese tѐ cilѐt mund tѐ pѐrmblidhen nga koncepte si ―mobilizim‖, ―polarizim‖ 
dhe ―intensifikim‖ dhe ku çdonjѐri nga kѐta gjѐndet nѐ njѐ nivel mѐ lart se koncepti i 
―konfliktit tѐ kufirit‖. Rastet e konflikteve nѐ vijѐn kufitare midis Shqipѐrisѐ dhe Fyrom 
gjatѐ viteve 1998-2001 reflektonin njѐ pѐrplasje midis popullsisѐ shqiptare dhe asaj 
maqedonase nѐ Maqedoni dhe qѐ reflektohej nѐ incidentet nѐ kufi nѐ terma tѐ lѐvizjes sѐ 
lirѐ tѐ njerѐzve dhe tѐ mallrave. Edhe nѐ ditѐt e sotme rasti i Krimesѐ ѐshtѐ njѐ shembull 
ku tensioni i brendshѐm nѐ Ukrainѐ ka ―polarizuar‖ marrѐdhѐniet midis Rusisѐ, Evropѐs 
dhe Amerikѐs dhe ku lokalizimi i kufirit tѐ Rusisѐ sѐ Putin-it ka qenѐ elementi i parѐ i 
pѐrdorur pѐr tѐ inicuar konfliktin.

7. Konkluzione    
Gjatѐ kѐtij diskutimi ѐshtѐ bѐrѐ e mundur prekja nga afѐr nѐ terma shkencor e 

ngjashmѐrisѐ midis konfliktit dhe kufirit. Extensionet nѐ ―gjerѐsi‖ dhe ―thellѐsi‖ tѐ 
kufirit dhe tѐ konfliktit shpesh herѐ janѐ sinonim tѐ njѐri-tjetrit nѐ jetѐn e pѐrditѐshme. 
Mѐnyra e leximit dhe interpretimit tѐ tyre hedh mѐ shumѐ dritѐ mbi fenomenin e 
konfliktit nѐ pѐrgjirthѐsi dhe tѐ atij tѐ kufirit nѐ veçanti. Gjithashtu, ndihmon nѐ gjetjen e 
shkaqeve qѐ e mundѐsojnѐ atѐ dhe udhѐzon nѐ mѐnyrѐ indirekte nѐ lidhje me rrugѐt qѐ 
mund tѐ pѐrdoren pѐr zgjidhjen dhe parandalimin e tyre nѐ tѐ ardhmen. Rastet historike 
nѐ lidhje me konfliktet kufitare kanѐ shprehur qartѐ jo vetѐm mekanizmin e funksionimit 
por edhe tѐ shpѐrthimit tѐ tyre duke aktivizuar njѐ sistem ―aleancash‖ dhe ―blloqesh‖, 
vlerash, sistemesh ekonomike dhe mbrojtjeje. Duke qenѐ njѐ proces multi-dimensional, 
konfliktet e kufirit kanѐ edhe njѐ ―funksion‖ testimi dhe kollaudimi jo vetѐm nѐ terma tѐ 
formimit tѐ grupeve nacionale por edhe tѐ njѐ ndѐrgjegjeje nѐ lidhje me tema si tѐ drejtat 
e njeriut, çѐshtjet ambientale, tѐ sigurisѐ dhe infrastrukturѐs rrugore dhe energjitike. Mѐ 
tej, duke parѐ natyrѐn artificiale tѐ kufijve politik dhe qѐ nѐ shumicѐn e rasteve ka ndarѐ 
dhe vazhdon tѐ ndajѐ zona qѐ kanѐ pasur njѐ histori tѐ pѐrbashkѐt, pѐrpjekja pѐr tѐ 
pѐrqѐndruar vѐmѐndjen mbi aspekte pozitive tѐ pѐrbashkѐta si dhe mundѐsi 
bashkѐpunimi nga njѐra anѐ dhe tjetra e kufirit, ѐshtѐ strategjia mѐ kuptimplotѐ 

                                                          
13 S. Tagil ed al., vepёr e cituar fq. 99. 
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13 S. Tagil ed al., vepёr e cituar fq. 99. 

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                    3rd International Conference on Humanities 

 
90

bashkѐpunuese dhe qѐ justifikon çdo dimension tѐ jetѐs sѐ pѐrditѐshme qoftѐ nѐ zonat 
kufitare ashtu dhe nѐ ato tѐ qendrѐs politike tѐ çdo shteti nѐ terma tѐ fqinjѐsisѐ sѐ mirѐ 
dhe tѐ partneritetit. Ёshtѐ mbi bazѐn e kѐtyre ngjarjeve nѐ terma tѐ historisѐ dhe tѐ 
gjeografisѐ politike ndѐrtimi i njѐ dialogu pѐr tѐ transmetuar njohuri nѐ terma 
ndѐrgjegjѐsimi si ―ura‖ mbѐshtetese nѐ zgjidhjen e problemeve qѐ nѐ emѐr tѐ gjeografisѐ 
politike janѐ krijuar dhe qѐ nѐ pjesѐ tѐ caktuara tѐ globit kanѐ mbetuar akoma pa u 
zgjidhur si pasojѐ e pikѐrisht e dy konflikteve botѐrore tѐ paktѐn nѐ Kontinentin 
Evropian.      



96

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                    3rd International Conference on Humanities 

 
91

Dr. Gapur Oziev

The Role of Socio-Cultural and Religious Factors in 
Peace Building the Case of Ingushetia  

(Russian Federation) 

Abstract 
Ingushetia is one of the states of southern part of the Russian Federation with 

population is less than half a million and it is predominantly a Muslim state. Up to date 
the local ethnic Ingushs strictly follow and live in a tribal system which they inherited 
from their ancestors. Throughout the history, Ingushs have demonstrated their own 
mechanism of reconciliation and peace building process in case of tribal conflicts. The 
local socio-cultural and religious factors have always played extremely effective role in 
preserving a harmonious life among various tribes as well as communities in Ingushetia. 
Interestingly, in most cases, this mechanism has proven to be more efficient and 
productive than the existing state law. This paper has adopted a descriptive method of 
analysis. The findings are expected to reveal the major factors which helped Ingushs to 
preserve their identity unchanged throughout their history. 

Key words: Ingusheita, reconciliation, peace building process, socio-cultural and 
religious factors. 
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I.   Introduction 
In the Ingush society comprehensive knowledge about ancestry, unconditional 

obedience for the canons of culture play a significant role in personal as well as in social 
life of its members. Knowing your family lineage up to your seventh ancestor makes 
you feel not only proud but it also gives you a sense of true belonging to the original 
genus of your family in particular and to your own ethic group in general.  

However, there is a difference between having a mere knowledge about the 
ancestors and living with it with full respect, love and devotion to your family tree, and 
being ready to die for the sake of protecting its honor. Usually a member of any 
traditional society is considered as part and parcel element of one indivisible society and 
never feels "lonely in a crowd" in contrast to the Western capitalists societies. 
Therefore, this type of culture1 - including its customs and traditions – together with its 
socio-religious factors have tremendous influence, unlimited power in problem solving, 
decision making and peace building process in case of conflicts.  

The most important element of culture that helps people to structure their 
worldview about the reality is their ethos, which refers to apprehended beliefs within a 
cultural group that guides social interactions, such as independence vs interdependence; 
individual right vs honor and protection of family; egalitarianism vs authoritarianism; 
control and dominance vs harmony and defense.2 Culture may also be described as a 
broad sense of belongingness and shared values derived from group membership, a 
common history, tradition and language3. It also focuses on shared behavior, symbols, 
values and beliefs.4 Cultural identity or ethnicity ―requires the self-consciousness 
recognition by a group of individuals of commonalities that emerge through their 
conformity to similar ways of acting and being‖5

                                                          
1 The concept of culture can be explained in "four clusters of meanings: first, culture as a cognitive 

category, a state of mind [with an ideal goal implied], which is the proper concern of the arts and 
ethics; second, culture as the level of collective social development, with this sphere of concern 
designated as culture and society’; third, culture as the arts, where a restricted sphere of self-
conscious expression is designated [and may be reserved for particular groups, with their own 
self-images]; and fourth, culture as the way of life of people, the sphere of complex practical 
activity, or praxis” that denotes “sets of ideas embedded within routine practice and familiar 
institutions, and read them as implicated in the reports of self which we make, or in self-
identity.” P.W. Preston, Political/Cultural Identity: Citizens and Nations in a Global Era, (London, 
California - New Delhi: SAGE Publications, 1997), 38-39. 

2 Jerry V. Diller, Political/Cultural Diversity: A Primer for the Human Services (U.S.A.: Thomas 
Brooks/Cole, 3rd edition, 2007), 61- 65. 

3 Fatmir Shehu, The influence of Islam on Albanian culture, Islam in Asia 1, (2011): 390.   
4 Karmela Liebkind, New Identities in Europe: Immigrant Ancestry and Ethnic Identity of Youth, 

(England: Gower Publishing Company Ltd, 1989), 21. 
5 Mark Grahame, “Material culture and Roman identity,” in Cultural Identity in the Roman Empire, 

(New York: Routledge Press, 1988), 159. 
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For indigenous people like Ingushs, to preserve their culture, traditions and 
customs is easy to some extent. On the other hand it becomes extremely complicated 
compared with major and big numbered nations. It is easy in a sense that any ethnos 
which consists of a small number of people can maintain their traditional institutions 
from foreign influences, and therefore it is easier to maintain control over a small area, 
especially if the people belong to the single ethnic group and follow the same religion. 
However, it becomes complicated when it comes to facing and responding any overt 
aggression of those neighbors who have always been more in numbers and military 
might. In all of recorded history and reconstructable prehistory the Chechen and Ingush 
(and for that matter most North Caucasians) have never undertaken battle except in 
defense. 

The Russian conquest of the Caucasus was difficult and bloody, and the Chechens 
and Ingush with their lowlands territory and access to the central pass were prime targets 
and were among the most tenacious defenders. Russia destroyed lowlands villages and 
deported or slaughtered civilian population, eventually forcing the people to fee from 
the plain land and seek refuge in the highlands of mountain areas. Numerous refugees 
emigrated or were deported to various Muslim countries of the Middle East, and to this 
day there are Chechen populations in Jordan and Turkey. The recent history shows us an 
example of brutal aggression of huge Soviet Army in February 1944 which ended 
deporting the whole Ingush nation together with Chechens and some other North 
Caucasian Muslim ethnic groups to Kazakhstan and Siberia. 

However, the history also recorded that neither the Bolshevik revolution of 1917, 
nor the repression of the 1930s, nor the exile in 1944 was able to destroy the spirit if 
Ingush people. The strong affiliation with their socio-cultural and religious way of life 
helped Ingushs to preserve successfully their identity throughout the centuries and to 
face any challenges that would jeopardize their further existence. And yet there can be 
no community without any form of disputes and conflicts among its members and 
Ingush community is not an exceptional case.

Issue of vendetta6 has always been one of the sensitive issues in the life of Ingushs. 
No matter how severe might be punishment of the state law for the victim‘s relative who 
avenges the murderer nothing would stop him from taking his revenge. Though, Ingushs 
as Muslims, do admit that Islam should prevail over any element of culture or custom 
that is not in line with teachings of Islam there is still need for a complex work to solve 
the problem of vendetta which in many cases goes beyond a human reason. At the same 
time we admit the fact that Islam has no objection to any culture, customs or traditions 

                                                          
6 From Latin Vindicta; A blood feud in which the family of a murdered person seeks vengeance on 

the murderer or the murderer's family. 
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which do not contradict Islam. One of the Prophetic traditions says: "Indeed I was sent 
to perfect good character."7  

Therefore, Islam calls upon rightly balancing between aspects of culture, customs 
and traditions and conceptualizing them correctly and avoiding any injustice towards 
anybody be it a Muslim or non-Muslim. This flexibility of Islam plays extremely 
significant role and contributes remarkably in reconciliation between the warring 
parties. Therefore, this paper will focus mainly on the following issues: Ingushetia and 
its background, complexity of vendetta; the role of socio-cultural and religious factors 
for peace building process.  

II.  Ingushetia and its Background  
The Republic of Ingushetia (Respublika Ingushetiya or Ğalğai Mohk), commonly 

referred to as Ingushetia, is a federal subject of Russia (republic), located in the heart of 
North Caucasus region with its capital at Magas. It was established on June 4, 1992 after 
the Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic was split into two. The 
republic is home to the indigenous Ingush, a people of Vainakh ancestry. The native 
term for the Chechens and Ingushs together is vaj nakh, which literally means "our 
people".  The name "Ingushetia" is derived from an ancient village of Ongusht (renamed 
in 1859 to Tarskaya and in 1944 annexed to North Ossetia) and the Georgian ending -
eti, all together meaning (land) where the Ingush live.  

 Therefore, Ingush and their eastern neighbors the Chechens are so closely 
related to each other in terms of language, history, and religious identities that both 
easily can be described together. Chechen and Ingush are so close to each other that with 
some practice a speaker of one has fair comprehension of the other, and where the two 
languages are in contact they are used together: a Chechen addresses an Ingush in 
Chechen, the Ingush replies in Ingush, and communication proceeds more or less 
smoothly. Nonetheless, differences of grammar and vocabulary make them distinct 
languages. 

  
- Demography 
Neighbors to the east are the various peoples of Daghestan (many of them 

speaking languages distantly related to Chechen and Ingush); in the plains to the north, 
the Turkic-speaking Kumyk and (as of the last three centuries) Russians; to the west the 
Ossetians, who speak a language of the Iranian branch of Indo-European; to the south 
(across the central Caucasus range) the southern Ossetians and the Georgians. The 
Ingush have always lived to the west of the Chechen, always forming a frontier 
population with non-Ingush, non-Chechen people as their own western neighbors. 

                                                          
7 Malik, Muwatta, Chapter 47, Number 47.1.8. 
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Present-day Chechnya and Ingushetia correspond roughly to the traditional territory 
where, until recent decades, almost all Chechen and Ingush have lived; the only 
traditionally Chechen-Ingush lands outside of it are the Kist land in Georgia. 

- Ingush ethnos 
The traditional Chechen-Ingush system of ethnic identity recognizes three or four 

groups under the generic rubric of vaj naax `our people' and vaj mott `our language': 
Ingush (with no internal dialects); Chechen (with several distinct dialects); the Kist of 
the north Georgian highlands and the upper Alazani, who speak a Georgian-influenced 
mostly Chechen dialect today but at least some of whom spoke Ingush until the 
beginning of this century; and the Mielxii (or more generally speakers of the 
Galanchozh dialect) of far western mountain Chechnya, who were and to some extent 
still are regarded as transitional between Chechen and Ingush. The ethnonym Noxchii
`Chechen' is now regularly applied to the Mielxii, but never to the Kist. These various 
groups that call themselves vaj naax are united by a common language family and many 
common customs, but this overarching ethnic identity is not quite the same thing as a 
national identity; the traditional notions of Ghalghaaj (Ingush) and Noxchuo (Chechen) 
correspond remarkably closely to the modern notion of national identity.8

- Ingushs and religion 
During the Middle Ages Georgian Christian missionaries were active in highland 

Ingushetia and western highland Chechnya. The evidence of their influence includes an 
occasional stone church building in the highlands, cross-shaped windows on some stone 
towers, and the Georgian origin of the Ingush and Chechen names for the days of the 
week. The people were mostly pagan until the Russian conquest began. From the 17th to 
the early 19th centuries the Chechen and then the Ingush converted to Islam. Today they 
are Sunni Muslims. Islam is moderate but strongly held and a central component of 
ethnic identity and cultural tradition. Ingush and Chechens are predominantly Sufi 
oriented rather than strict Salafi. There are mainly two Sufi orders, the Q'ejla tuobagh 
murdazh (cited here in the Ingush form; generally known as Naqshbandiya) and Husien 
hazhi murdazh or Haji murdazh (=Qadiri).

These two orders helped to keep Islam alive during the Soviet years and their 
activity was mostly limited to religious ceremonies such as funerals and memorial 
services. They undertook no political or proselytizing functions. In contrast, the clergy 
today often speak out on political matters such as elections. Massive conversion of 
Igushs to Islam was mainly due to one of well known religious cleric by the name Kunta 

                                                          
8 Johanna Nichols, The Ingush (with notes on the Chechen): Background information, (California: 

Berkeley,1997),  accessed April 12, 2014. 
http://linguistics.berkeley.edu/~ingush/ingush_people.html 
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Berkeley,1997),  accessed April 12, 2014. 
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Hadji, a son of Kishi, who prorogated a Kadri Sufi teachings of Islam. What Kunta 
Hadji did with his wise words in few months was what Imam Shamyl9 couldn‘t do10

with his sword11. Since that time up to date Islam has penetrated the genus of Ingushs to 
the extent that they do not imagine their socio-cultural life without religion of Islam.  

Therefore, in the Northern Caucasus in general and Ingushetia in particular almost 
every socio-cultural, political and ideological issue has an Islamic component. The 
Muslim faith has become inherent part of the regional ethnic identity, permeating the 
mentality and behavior of peoples living in region. The northeastern part of the 
Caucasus, including Dagestan, Chechnya and Ingushetia, has a stronger religious 
tradition, while the northwestern Caucasus, primarily the Adigei and Turkic people, did 
not embrace Islam with the same fervor.12  

- Ingush and ancestors‟ land
A strong sense of rootedness in the family tree and the ethnicity still remains 

resilient in the present days of Ingush society. In principle every individual in Ingush 
society should be fully aware of his father‘s land. The importance of this becomes 
necessary in case if any dispute or conflict arises about territories, be it between 
neighbors in a village or between the Ingush land and the bordering neighbor state. 
People who have respect for their ancestors and are aware of the places where they 
dwelled will also have a strong respect for their own cultural and religious identity.  

Land for Ingushs has always been as sacred as parents and religion. Some even say 
that Ingush may decline from vendetta and forgive his sworn enemy who killed his 
family member but it is impossible that he will part with one iota of his land in any 
circumstances. In case of unjust usurpation13 of the land from Ingush by anyone, be it an 
individual or even government the hatred towards the usurper and full commitment to 
restore the justice by killing the usurper is inherited from generation to generation. And 

                                                          
9 Imam Shamyl: (1797 – 1871) a political and religious leader of the Muslim tribes of the Northern 

Caucasus. He was a leader of anti-Russian resistance in the Caucasian War and was the third 
Imam of the Caucasian Imamate the lasted from 1834 till 1859.  

10 Imam Shamyl, with his army of 20,000 men, attached Ingushs to subjugate them. However, 
fierce resistance of Ingushs forced Imam Shamil and his men to retreat collecting their dead and 
wounded comrades. Gosarkhive Ingushitii, accessed on April 19th, 2014. http://ingarchives.ru  

11 N.D. Kodzoev, Istoriya Ingushskogo Naroda, (Magas-Ingushetia: Serdalo, 2002), 166.  
12 Stphen R. Bowers, et.al. “Islam in Ingushetia and Chechnya,” Faculty Publications and 

Presentations, 29: 4, (2004): 395.  
13 “All Russian governments -- Czars, Soviets… used various means to remove Chechen and Ingush 

population from economically important areas and to encourage settlement there by Russians 
and Russian Cossacks...” and “… a sizable portion of the Ingush uplands was transferred to North 
Ossetia in 1944, prior to 1992 Ingush-Ossetian conflict where some 60,000 Ingush lived in North 
Ossetia. Johanna Nichols, The Ingush (with notes on the Chechen): Background information. 
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in case of government the person in charge who gave an order to occupy or confiscate 
the land will be the target of the victim. 

Interestingly, strong affection to the land and readiness to commit even a homicide 
due to the dispute over the land is found among Albanians as well. According to the 
report made by The Committee Nationwide Reconciliation: ―The largest number of 
conflicts and enmities are created due to land disputes where over 50% of families in 
rural areas and 20-25% in cities are involved. These conflicts have brought and continue 
to bring tragic murders‖14. One of the possibilities of being firmly attached to the soil is 
that throughout the history, Ingushs had been mostly living in mountain areas, which 
had little fertile and flat land that would serve agricultural purpose. Though, nowadays 
most of the Ingushs dwell in plain territories with enough land to live, the culturally 
inherited and deeply rooted affection for the plain land and fertile soil still dominates 
their mind.  

- Customs and social organization
Chechen-Ingush society has always been egalitarian, instratified and classless. 

Traditionally there was no formal political organization and no political or economic 
ranking. Clans differed in size but not in prestige. Each clan was headed by a respected 
elder. Clans and villages were autonomous. Only in response to extreme external threats 
such as (in historical times) the Russian invasion of the Caucasus did any society-wide 
leadership emerge; it was exclusively military and always temporary. Clans are 
important even in modern urban life. Strict clan exogamy is universally observed. An 
individual bears to all members of a clan the same social relationship that he or she 
bears to a relative in that clan; for instance, a man shows to all female members of his 
mother's clan the same deference and formality that he would show to his mother's older 
sister. Even urban residents generally know and pass on to their children a good deal of 
information about their clan's and family's provenience, the location of their clan towers, 
and the highland village to which they trace their origin.  

Traditionally, an Ingush or Chechen man is expected to know the names and 
birthplaces or origins of his paternal ancestors going back seven generations. Some 
women can also trace their ancestors in this way, and some people can trace their 
maternal ancestors as well. This tradition, which is not uniquely Chechen-Ingush but 
generally North Caucasian, means, incidentally, that there can be no genuine large-scale 
territorial disputes in the North Caucasus, since all parties know whose ancestors lived 
on what land. What is often depicted as a territorial dispute between the Ingush and the 

                                                          
14 Annual Analysis of the work of the committee of nationwide reconciliation, accessed April, 18th, 

2014, 
http://www.pajtimi.com 
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Ossetians is more properly a land grab, and both sides know whose ancestral territory 
the contested land is.  

Ingush and Chechen ethnic identity and social structure rest on principles of 
respect and deference to one's elders, formal and dignified relations between clans, and 
courteous and formal public behavior. A man, for instance, shows great respect (marked 
by formal posture, measured speech, and rising or standing if the other is not seated) in 
the presence of elders in general and elder kin in particular, including even his older 
brothers or father. He does not smoke or drink in the presence of elder kin.  

Kinship and clan structure are patriarchal, but women have full social and 
professional equality and prospects for financial independence and educational 
achievement equivalent to those of men. Though strongly traditional in behavior and 
customs, the Chechen and Ingush are sophisticated and well-educated participants in the 
modern world. Academics, writers, artists, and intellectuals in general are well versed in 
the cultures of both the European and the Islamic worlds, and the Chechen and Ingush 
regard both of these heritages as their own, together with indigenous Caucasian artistic 
and intellectual traditions. 

III. Complexity of Vendetta: The Cases of Ingushs and Albanians 
Vendetta is still preserved in Russia mainly among peoples of the North Caucasus: 

Dagestan, Ingushetia and Chechnya and others. However killings in the name of 
vendetta, are found not only in the regions of the Russian Federation, but also  the 
territories of CIS countries like Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, 
Tatarstan, Georgia, Abkhazia, Azerbaijan. Vendetta in Ingush language is called "pha"15

and this custom of blood feud has been known in the past of Ingushs and strongly 
preserved up to date. Vendetta was originally a mechanism for responding to the 
violation of social institutions that prevented many incidents. When Islam reached the 
North Caucasus in XVI-XVII centuries the elders of tribes and clans agreed to add 
elements of Islamic theology to the existing rules of Adat16.

Some Balkan countries, like Albania, have also been known to have their history 
strongly attached to the practice of vendetta. The tribesmen of northern Albania 
recognized no law but the Code of Leke Dukagjini17 – Kanuni i Lekë Dukagjinit18, which 
is, according to some traditions, linked with the Prince Leke himself.19 The code 

                                                          
15Krovnaya mest u ingushei, accessed on 17/04/2014,http://www.vendetta.su/vendetta_011.html 
16 From Arabic: ‘adat – custom, tradition. 
17 Gjecovi Shtjefen, The Code of Leke Dukagjini, trans. Leonard Fox (New York, 1989), 35. 
18 A.Sh.K. Gjecov, Kanuni i Leke Dukagjinit, Shkoder, Encyclopaedia of Islam (Leiden: E.J. Brill, vol. 

1, 1979), 652, “Arnawutluk.” 
19 Edwin E. Jacques, The Albanians: An Ethnic History from Prehistoric Times to the Present, (North 

Caroline & London: McFarland & Company, Inc., 1995), 176. 
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regulates a variety of subjects, including blood vengeance. Also, the Canon (in Albanian 
– Kanun) embodied both civil and penal regulations. Even today, many Albanian 
highlanders regard the Canon – Kanun20 as a supreme law of the land.21  

A person in Ingush society is not considered as a completely independent element 
but rather as a ―part‖ of the ―whole‖22. In other words, if a person committed a crime all 
the members of his clan or tribe will be held accountable for his act. Throughout 
thousands of years this custom served as State Institute of regulating the relationship 
between the members of the community - served in preventing and punishing criminals. 
It helped to a certain extent to maintain public order, social justice and equality in 
society by preventing the spread of tyranny and anarchy.  

Vendetta is a special form of self-defense among clans and tribes. It gives them 
feeling of not being weaker than the murder‘s clan. Therefore, the clan of the victim has 
right to cause similar harm to the murderer or to anyone of his clan who might be 
equally matching with the victim in terms of social status. In other words, any adult man 
of the murder‘s clan might be a target for vendetta. The avenging clan is not concerned 
whether the murder happened intentionally or accidentally or whether the victim was 
wealthy or poor mountaineer. Slap on the face has always been considered among 
Ingushs as extremely insulting therefore only killing the offender would calm the 
conscience of the victim. Vendetta has no time limit. There are cases in Ingush history 
when vendetta lasted for 100-150 years and each of the warring parties lost around 20 
souls while revenging against each other. Vendetta would end only when the victim‘s 
clan takes revenge and kills the murderer or by forgiveness as a gesture of goodwill or 
through conciliation and receiving a certain amount as blood money.  

Similar way of ending the vendetta is found in Albanian culture: there are several 
ways that a blood feud may end, including payment of money, agreement that the 
responsible party will move away, the offer of a daughter for marriage, or forgiveness 
without any compensation.23

In ancient time, when Ingushs used to live in war towers there was another way of 
termination of vendetta. If a murderer was able to get into the family house ―ghala‖24 of 
the victim and hold the chain of a hearth that used to hang in the middle of ―ghala‖. 

                                                          
20 Kanun: is the Albanian name for the Code of Leke Dukagjini, or as they use it Kanuni i Lek 

Dukagjinit. 
21 Shehu, The influence of Islam on Albanian culture, 395. 
22 Albogachieva M.S-G., В a b i с h I.L. Krovnya mest sovremennoi Ingushetii, Ethnograficheskoe 

obrazovanie, (Moscow: Nauka, 2010), 137. 
23 Albania: Means by which reconciliation groups begin working on a case, Immigration and 

Refugee Board of Canada, accessed on April 27, 2014, 
http://www.refworld.org/docid/4dd10f5f2.html 

24 A tall tower, made of huge rocks which served as a house and a fortress in case of aggression 
from external enemy or fear of vendetta.  
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Some Ingushs are still proud of this Adat saying that: “Custom of “pha” (vendetta) 
paradoxically is extremely useful thing in the present North Caucasian context. That is 
because it makes a person to think hundred times before he uses his dagger or pistol”.25

However, the consequences of ruthless vendetta in most of the cases have been 
tremendously disastrous for it may lead to unstoppable mutual killings until one of the 
warring parties seizes to exist.    

  
- Vendetta and the status of state law 
It is a well-known fact that a state law is almost unable to change the mindset of 

people whose culture, customs and traditions – no matter how humane or inhumane they 
might be – dominate their lifestyle. From the time immemorial, vendetta has been part 
and parcel of Ingush people throughout their history. Neither the brutal state law of Czar 
Russia nor the severe law of Soviet Union nor the contemporary legislature of the 
Russian Federation has been able to eliminate this custom. In case of homicide on the 
basis of blood feuds the ―Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation 
provides punishment of imprisonment for a term of 8 to 20 years with restraint of liberty 
for a term of one to two years, or life imprisonment or the death penalty‖.26

Paradoxically, an avenger while being fully aware of the consequences for intentional 
homicide is still overwhelmed with the firm and unshakable decision to take the 
revenge.  

Interestingly, the same description can be applied to the nature of Albanians 
though the Albanian legislature makes it clear how severe is the punishment for the 
homicide committed due to blood feud: ―Article 78 of the 1995 Criminal Code of the 
Republic of Albania, which was amended on 24 January 2001, states the following: 
Premeditated homicide is punished by fifteen to twenty five years of imprisonment. 
Homicide committed for interest, retaliation or blood feud is punished by not less than 
twenty five years or life imprisonment (Albania 27 Jan. 1995). Article 83/a states that 
serious threat of revenge or blood feud to a person or minor [causing them] to stay 
isolated is punished by fine or up to three years of imprisonment‖.27  

And yet, according to ―The National Reconciliation Committee, an Albanian 
nonprofit organization that works to eliminate the practice of blood feuds, estimates that 
20,000 people have been ensnared by blood feuds since they resurfaced after the 

                                                          
25 Krovnaya mest u ingushei, accessed on April 17, 2014, 

http://www.vendetta.su/vendetta_011.html 
26 Codes and laws of Russian Federation, accessed on April 26, 2014, 

http://www.zakonrf.info/uk/105/ 
27 Refugee Documentation Centre of Irland, (2009), Albania: Blood feuds in Albania, accessed on 

April 27, 2014, http://www.refworld.org/cgi 
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collapse of Communism in 1991, with 9,500 people killed and nearly 1,000 children 
deprived of schooling because they are 

locked indoors‖.28  
These numbers are stunning and definitely some kind of solutions must be found 

without delay. The worst part of it is that the process of reconciliation and peace 
building process was abandoned which made the situation even worse. The report says: 
―…despite the extraordinary results of the expedition that works with no interruptions 
and without the support of donators or the Albanian government, the number of killings 
is on the increase because of the number of conflicts gripping the Albanian society. The 
noticeable lack of justice, the malfunction of state institution and the abandonment of 
the reconciliation process has made the situation worse‖.29  

Solutions should be found immediately and for that very precise, well-structured 
and a collective work must be done by the Albanian government, NGOs, religious 
scholars as well as by influential individuals. Perhaps government of Albania should 
show its firm commitment and cooperate even more with any international NGOs which 
have good experience in solving intertribal disputes and cases of blood feuds.

IV. The Role of Socio-Cultural and Religious Factors for Peace Building 
Process: The Case of Ingusheia  

Since the time immemorial the local adat on vendetta has shown no little mercy to 
the offender and seldom cases of forgiveness or reconciliation for blood money. What 
could have been the possible reasons for the families of murdered person not to be 
satisfied with the criminal penalties of the then Czar Russia, and followed by the strict 
law of Communist Russia, and finally under the Criminal Code of state law? Why did 
they find satisfaction in application of at the local adat, i.e, taking revenge?; revenge 
which by its nature has always been brutal and remorseless towards anybody who would 
lay hand on the honor and dignity of the family. 

Being as one of the Ingush community, the author sees the main reason behind this 
strict affiliation to the vendetta custom is that even if an offender goes under trial and 
serves some years in prison it still does not really cause the same pain and tragedy to the 
family members of the offender. In other words, it is about getting justice by making the 
relatives of the offender to realize how it feels like to lose someone of your family rather 
than being blood thirsty beasts. Even after conversion to Islam many elements of the 

                                                          
28Refugee Documentation Centre of Irland, accessed on April 27, 2014, 

http://www.justice.gov/eoir/vll/country/Ireland_refugee_DC/albania/Children   
29 Annual Analysis of the work of the committee of nationwide reconciliation, (2012), accessed on 

April 18, 2014, http://www.pajtimi.com 
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local adat used to be given priority over the true and merciful rulings of Islam especially 
in cases of vendetta. This was the actual situation up until late 1980th.

However, several serious factors contributed a significant change in making a 
turning point to reduce the deeply rooted vendetta cases. One of the factors, of course, 
was the collapse of USSR which gave these conservative communities chances to 
discover more about the outside world and get exposed to variety of cultures. Another 
factor, undoubtedly, was the Islamization process and penetration of the real teachings 
of Islam from which they had been denied until then. ―More than 1,000 Ingush receive a 
religious education each year, either in Ingushetia or abroad.‖30 Upon realizing the 
reward of God for forgiving the offender most of the people, being Muslims, showed a 
remarkable shift from stagnant culture to more flexible and forgiving approach in cases 
of vendetta. Therefore, the current statistics show that the vendetta cases presently are 
not more than 2% while 60 % - of intertribal conflicts are solved out of goodwill, for the 
sake of Allah without demand for any ―blood money‖. 

But in order to convince the victim‘s family to decline from revenge and forgive 
even for the sake of Allah is not an easy job and yet it is not impossible. On 13th

February 2014, one of the local websites of Ingushetia released the news on the five year 
work of the Conciliation Commission done from 2009. The result is overwhelming: 60 
clans (tribes) declined from vendetta. This data was presented during the meeting of the 
head of Ingushetia, Yunus -Bek Yevkurov, with the reconciliation committee members. 
Head of state recommended committee members to involve in conflict resolution more 
and more religious scholars and leaders who have a resource impact on their relatives 
and those of the same clans. "You should explain to people about the reward that awaits 
them for forgiving the offender for the sake of Allah. We cannot afford to allow blood 
feud to be passed from generation to generation".31  

Having the head of Ingushetia involved in reconciliation and peace building 
process gives extremely significant signal to ordinary people that government cares 
about their social and cultural problems and is trying to work in a harmony together with 
religious scholars, influential figures as well as leaders of different clans and tribes. 
Never the less, there is still a lot to be done by reconciliation committee simply because 
many old cases of vendetta still remain unsolved never mind the newly appearing ones.  

                                                          
30 Stphen R. Bowers, Islam in Ingushetia and Chechnya, 397. 
31 V Ingushetii s 2009 goda 60 teipov otkazalis ot krovnoi mesti, accessed on April 28, 2014, 

http://ingnews.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11146:---2009--60-----
&catid=5:2009-01-28-06-44-03&Itemid=7 (A three minute documentary video clip will be played 
on one of the cases of reconciliation and peace building process). 
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- Methods of conflict resolution and peace building process 
Once the family members of the offender learn about the tragedy they take 

immediate steps for conflict resolution and reconciliation. They must show continuous 
attempts of approaching the members of the victim‘s family by sending the mediators 
i.e. the members of the reconciliation committee which consists of religious scholars, 
leaders of different clans and tribes and respected individuals. This may last for months, 
years and even decades. 

The resolution of conflict mostly depends on two main reasons: one is to what 
extent elements of brutality was involved in the case of murder. If the victim was killing 
by accident the chances of reconciliation are very high in contrast to the situation where 
a victim was intentionally and brutally murdered. Second is to what extent neighbors 
and relatives will appreciate or criticize acceptance of reconciliation and forgiveness of 
the offender. In other words, sometimes the family of the victim would really love to 
end the conflict and openly declare that they forgive the offender but the fear of the fact 
that people might perceive it as a sign of weakness they continue to stay firm with their 
right for vendetta. Yes, there are some categories of people who will never forgive the 
blood, although they will not take revenge as well. Their purpose in this case is to make 
the relatives of the offender to live in constant fear. This is also a kind of revenge for 
some people.  

The committee consists of representatives from all localities of Ingushetia. 
Members of the Conciliation Commission conduct the difficult and painstaking work 
over the years, until they achieve a positive result. A significant portion of these people 
have many years of experience, and so they are attracted to working with blood feud 
when they want to get a positive result. Every family in situations of blood feuds, has 
the right to choose who they trust in the process of reconciliation. The main role of 
conciliation commissions is of course nothing more but to be helpful in peace building 
process. They, in no way, push on the victim‘s family to accept the reconciliation deal. 
It should be noted that none of the paternal relatives of the offender can be included in 
the reconciliation committee. That is because they represent the direct family tree of the 
offender.  

However, relatives of the maternal side might be included among the committee 
because, though they are relatives to with the offender, but they come from different 
family tree. This proves the fact that Ingushs never arrange marriage ties with anyone 
from their own paternal side even if they are not closely related to each other. That is 
because any female from paternal side is considered as your own sister.  

The offender‘s family should learn about the intentions of the injured party 
whether they will allow the relatives of the offender to attend the funeral. This might be 
possible in accidental cases only but not in intentional offense. And in case if the 
victim‘s family do not hold any enmity against the offender then the next day, early in 
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the morning a huge delegation representing the offender‘s side will attend the funeral 
ceremony bringing along a sacrificial animal (cow or bull). The act of sacrificing the 
animal evinces the utmost respect for the victim‘s family and admission of guilt.

V. Conclusion 
This humble research suggests that Ingush and Albanian societies share many 

similarities in culture, customs and traditions. The similarities were found in issues like 
vendetta, family honor and affiliation for the father‘s land and other. It was stated that 
throughout the history no state law was able to eliminate completely custom of vendetta 
neither in Ingush nor Albanian societies. It can be concluded that the more these 
societies have access to the outside world and a better standards of living the more there 
is a possibility of bringing the change into these extremely conservative societies. These 
societies should realize that their deeply rooted customs cause, in many cases, more 
damage than benefit. Regarding Ingush society, we found that after collapse of USSR 
and correct understanding of Islam people showed willingness to end intertribal 
conflicts some of which lasted from generation to generation. For a believer, knowing 
that fact that God will reward him for forgiving the offender makes it easier for him to 
end the conflict. It is extremely important to realize that hatred begets hatred, killings 
lead to more killings and therefore only by forgiving each other and giving a chance for 
peace building process there will be a significant development of that community in 
particular and of that country in general. We have seen a good example of peace 
building process in which both the conciliation committee and the head of Ingushetia 
together have done a remarkable and God pleasing job to reduce the number vendetta 
cases. Therefore, we strongly encourage the Albanian government to resume the 
conciliation and peace building process among thousands of families who desperately 
wait for anyone to help them.  
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Fejzi Beqiri

  

Viktimat e dhunës shtetërore në Luginën e 
Preshevës 

  

Abstract  
Shumica prej nesh përcjellin informacione prej më të ndryshmeve, nëpërmjet 

mjeteve të informimit, shtypit ditor, internetit, televizorit dhe vërejmë se ato në njërën 
apo formën tjetër kanë të bëjnë me mos pajtimet apo konfliktet që ndodhin në botën 
bashkëkohore, qoftë brenda kufijve të një vendi qoftë si konflikte brenda dy shteteve të 
ndryshme. Çdo  ditë e më shumë flitet dhe shkruhet, mbahen konferenca ndërkombëtare  
për shkeljen e të drejtave të njeriut, përkatësisht  shkeljen e të drejtave etnike, racore, 
gjuhësore dhe fetare. 

Terrori  i cili ushtrohet nga pushteti i qeverive diktatoriale, dhunë e cila  nuk  është  
në përputhshmëri me konventa ndërkombëtare, ushtrimi i së cilës mbjell frikë dhe 
pasiguri në masën e gjerë, dhuna e cila përcillet me vrasje, keqtrajtime të llojllojshme, 
shkatërrimin e vendbanimeve civile, shkatërrimin e objekteve fetare, pasigurisë e 
mosbesimit në pushtet në masë të gjerë e kështu me radhë, të gjitha këto e përbëjnë një 
listë të gjatë të faktorëve të cilët ndikojnë për të krijuar gjendjen e frikës ose edhe të 
pasigurisë në shoqëri. 

Këto lloj  konfliktesh dhe mosmarrëveshjesh, janë si pasojë e  konferencave 
ndërkombëtare ku u ndanë në mënyrë të padrejtë këto  grupe prej  pjesës shumicë  që 
jetojnë në një shtet tjetër, pavarësisht se në shtetin në të cilin jetojnë nuk kanë 
lidhshmëri kulturore, fetare, e as etnike,  por  për shkak të politikave, jo të drejta që 
udhëhoqën superfuqitë  atëbotë, u bë një padrejtësi e madhe që sot e kësaj dite pasojat e 
atyre  padrejtësive i vuajnë shumë gjenerata. 

Kjo dukuri  i preki edhe vendet  Ballkanike e në veçanti popullin shqiptarë, ku u 
copëtuan në shumë vende  të Ballkanit. Këto ndarje nëpër vende  të ndryshme, 
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padrejtësitë që iu bënë popullatës, spastrime të ndryshme të cilat janë evidente që nga 
kohët e shkuara e këndej ku u bë tkurrja edhe më e madhe e trojeve shqiptare tani të 
vijëzuara me demarkacion të qartë në tri komuna e që tani në opinion dhe në politikën 
ditore quhet Lugina e Preshevës e cila përcakton tri komunat me popullatë shumicë  
shqiptare: Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. 

Ekzistimi i këtyre  politikave diskriminuese si: burgosjet, keqtrajtimet, shkatërrimi 
i vendbanimeve civile, shkatërrimi i objekteve fetare dhe arsimore, dhuna dhe dëbimi i 
shqiptarëve nga trojet, vendet e punës, institucionet arsimore, mos inkuadrim nëpër 
institucione shtetërore, etiketimet,  stigmatizimet e llojeve të ndryshme janë një spektër i 
gjerë i keqtrajtimeve nga ana e pushtetit shtetëror, që janë bërë ndaj popullsisë shqiptare, 
vetëm se i takojnë një kombësie, feje dhe gjuhe tjetër  nga  popullsia shumicë. 

Nga këto padrejtësi të shumta që iu bënë popullit shqiptar në trojet e tyre etnike e 
shekullore, nga dhuna e sistematizuar shtetërore ndaj shqiptarëve të pafajshëm si rezultat 
vije edhe fundi i durimit- fundi i përdorimit  të mjeteve demokratike të garantuara me 
konventa ndërkombëtare  dhe fillim i konfliktit  të armatosur në Luginë të Preshevës. 

Fjalët kyçe: viktimë, viktimizim, dhunë shtetërore, pushtet i dhunshëm.  
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Hyrje 
Një ndër karakteristikat e shoqërisë bashkëkohore është  lëvizja e njerëzve. Këto 

lëvizje  masive të njerëzve prej një shteti në shtetin tjetër, janë pozitive  nga se shpien në 
zhvillim ekonomik, shkencor dhe kulturor  të shoqërisë, andaj edhe është  pranuar nga 
mbar njerëzimi si diçka e dobishme, mirëpo ky fenomen pozitiv i lëvizjes  së njerëzve, 
përcillet edhe me pasoja negative. 

 Vërejmë se në  ato vende ku ekzistojnë  diversitete  të tilla  shoqërore  ekzistojnë 
edhe mospajtime,  të  ndryshme kulturore, kombëtare, fetare e racore ku pakicave  ju 
cenohen të drejtat më elementare të të  drejtave të  njeriut, kështu që çdo ditë 
informohemi për vrasje, shkaktimin e ndjenjës së frikës,  mungesa e sundimit të ligjit, 
vartësi dhe pasiguri, shkatërrimin e pronës dhe pasurisë. Në të shumtën e rasteve nga 
shtetet dhe regjimet diktatoriale ndaj pakicave të ndryshme shoqërore ushtrohet dhunë 
sistematike vetëm që ti binden urdhrave dhe parimeve të tyre. Edhe pse me aprovimin 
dhe fuqizimin e ligjeve për të drejtat dhe detyrimet në mes shoqërive qoftë brenda për 
brenda një vendi qoftë edhe në aspektin ndërkombëtar prapë se prapë edhe në ditë e 
sotme  dhuna shtetërore është  prezent në  botën bashkëkohore, por edhe në  Luginë  të  
Preshevës. Për më tepër, po thuaj se në të gjitha rastet kur ekzistojnë  viktimat e terrorit 
shtetëror qarkullojnë përkrahësit e anëve të kundërta, ku palët  kanë kundërshtuar me 
forcë interpretimin dhe detajet e ngjarjes duke u munduar që të  fshehin aktet e dhunës  
që kanë bërë ndaj pjesës tjetër, por ka raste edhe kur shkohet në ekstrem rreth 
polemikave dhe akuzave se pala tjetër ishte fajtore, dhe duke i  dhënë vetes të drejta 
kinse për mbrojtjen e tyre.  

Fatkeqësisht gjatë historisë ka pasur përpjekje që disa grupe të përkatësive të 
ndryshme  etiketohen,  njollosen dhe  shpallen si fajtor vetëm që ti  kamuflojnë veprimet  
brutale të  pushtetit shtetëror. Shumë herë dy emërtime të ndryshme  i caktohen të njëjtit 
person, të njëjtit grup për të njëjtin aktivitet p.sh., regjimi i Afrikës së jugut çdo 
demonstrues të racës së zezë e etiketonte si terrorist, e në mesin e tyre ishte edhe Nelson 
Rolihlahla Mandela. 

Shtetet që përdorin aparatin e dhunës si mjet për të ruajtur pushtetin, kanë krijuar  
jo stabilitet në disa vende të botës,  ku popullsisë civile i është pamundësuar zhvillimi në 
çdo aspekt të jetës, duke filluar nga zhvillimet politike, ekonomike dhe sociale. 

Format e viktimizimit të qytetarëve të Luginës së Preshevës 
Viktimat e dhunës nga ana e pushtetit shtetëror kanë ekzistuar në të gjitha 

periudhat e historisë së njerëzimit, në të gjitha shtresat sociale dhe po thuaj se në të 
gjitha sistemet që kanë dominuar ne botë, por fatkeqësisht viktima të pushtetit shtetëror 
ka pasur edhe në sistemet demokratike.  

Të dhënat nga burimet zyrtare statistikore, evidencat publike  tregojnë për 
probleme serioze të jobarazisë, diskriminimit. Jobarazitë janë të dukshme në 
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pjesëmarrjen politike, ekonomike, shoqëroro-kulturore, arsimore, por gjithashtu niveli i 
lartë i papunësisë  sidomos në  organet shtetërore, arrestimet e shqiptarëve pa bazë  
juridike, prezenca e madhe e forcave  ushtarake dhe policore,  kanë  krijuar në  Luginë  
të  Preshevës një gjendje jo të  favorshme dhe jo stabile. 

Vrasja e civilëve nga pushteti shtetëror 
Edhe përkundër organizimit politik të shqiptarëve në Luginë të Preshevës, gjendja 

politike, ekonomike e sigurisë së përgjithshme nga viti 1990 e deri në kohën e fillimit të 
konfliktit të armatosur në Kosovë po edhe në rajonin e këtyre tri komunave vetëm sa 
ishte përkeqësuar. Prej fillimit të bombardimeve të NATO-s mbi Serbin dhe Malin e Zi, 
qytetarët e kësaj ane jetonin në ankth dhe në një pasiguri të madhe, sepse nuk dihej se 
çfarë do të bëhej me fatin e tyre.  

Gjatë vitit 2000 dhe gjysmën e parë të vitit 2001 territori i komunave të Preshevës, 
Bujanocit dhe Medvegjës ishte fushë e konflikteve të armatosura  të ushtrisë dhe 
policisë nga njëra anë dhe pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare për Preshevë, Medvegjë 
dhe Bujanoc nga ana tjetër. Në përbërje të UÇPMB-së ishte popullata lokale shqiptare 
nga të tri komunat dhe pjesëtarët e saj ishin kryesisht të rinjtë shqiptarë. Duke marrë 
parasysh ekzistimin e Zonës Tokësore të Sigurisë, në të cilën forcat serbe kanë mundur 
të hyjnë vetëm me armatim të lehtë, UÇPMB ka vepruar kryesisht në zonën ku shtrihen 
këto tri komuna. Me kohë UÇPMB ka arritur që të vendosë kontrollin mbi fshatrat të 
cilat gjendeshin në zonën tokësore. Situatë e tillë ka mbetur deri në përfundim të 
konfliktit.1

Gjatë  viteve 1999- 2001  në  territorin e Luginës së Preshevës u vranë   21 civilë  
shqiptarë  të  pafajshëm  ku në  mesin e tyre kishte fëmijë  të  moshës 6 javësh  deri te 
plaku  70 vjeçar2.  Plaku  70 vjeçar ishte vrarë  në  momentin kur po bartej  nga të  
afërmit e vet me rimorkio të  traktorit   pasi që  ishte invalid3.

Përveç vrasjeve të  civilëve,  në  komunën e Preshevës ndodhi një  rast makëbër  
ku u shokua e tërë  popullata e Luginës së Preshevës për motive tejet të  ulëta forcat 
ushtarak dhe paramilitare serbe e masakruan për së  gjalli  plakën Arife Avdiu ( 1932) 
nga fshati Bushtran.  

Ajo rrëfen në  mbrëmjen e  31 majit të  vitit 1999, rreth orës 2200, me që  nuk 
kishim rrymë, isha shtrirë për të  fjetur. Para shtëpisë  dëgjova  zëra njerëzish  dhe u 
zgjova. Jashtë  pashë  disa  ushtarë, në  atë  moment njëri nga ata hyri në  dhomë, më  
kërkoi kafe dhe sheqer, e pastaj para dhe ari, e kur i thashë  se nuk kam, ai filloi të  më  

                                                          
1 Fondi Për të Drejtën Humanitare, Shqipëtarët në Sërbi- Presheva, Bujanoci dhe Medvegja, 
Beograd 2003, fq. 254 
2  Emurllah Lutfiu, Lugina e Preshevës  mburojë e shqiptarisë ( ditarë kronologjik gjatë periudhës 
së  UÇPMB-së 1999-2002), Bujanoc,  2011, fq. 271. 
3 E. Lutfiu,  vep. cit. fq. 51. 
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shqelmojë  me  çizme në  kokë, jam rrëzuar nga krevati në  dysheme, ndërsa ai e ka 
nxjerrë   thikën  dhe ka filluar  të  më  therë  me thikë dhe pastaj më  ka hedhur në  
oborr, duke menduar që  jam vdekur, nga britmat e mia ushtonte mali, kam bërtitur 
derisa jam alivanosur4.

Në rrethana të këtilla të situatës së përgjithshme politike dhe të sigurisë, Këshilli 
për të Drejtat e Njeriut ( KDNJ ) kishte evidentuar 85 incidente në të cilat sipas 
deklaratave të qytetarëve shqiptarë, forcat jugosllave të sigurimit në forma të ndryshme 
kanë cenuar të drejtat dhe liritë e tyre. Si raste më të rënda vlen të përmendet ai i 10 
shkurtit të vitit 2001, rreth orës 1750, kur forcat e policisë jugosllave, në postbllokun e 
Caravajkës, në rrugën Preshevë-Gjilan kishin keqtrajtuar 26 udhëtar të autobusit Veli 
Trans, në mesin e të cilëve ishin 4 fëmijë dhe 13 gra, si dhe ai i 1 marsit, kur forcat 
policore speciale, në mënyrë sistematike kishin keqtrajtuar shumë banorë të komunës së 
Bujanocit. Sjelljet e këtilla të forcave të sigurisë ishin tregues i disponimit të tyre 
antishqiptarë.5

Një ndër format e viktimizimit të popullatës  së këtij regjioni pas Luftës  së 
Kosovës dhe konfliktit të armatosur në  territorin e Luginës së Preshevës ishte nga minat 
të cilat ishin vendosur nga  ushtria dhe forcat tjera  serbe, ku nga fillimi i vitit 2000 e 
deri në përfundim të tij, në rrethana të pasqaruara apo nga shpërthimet e minave kanë 
gjetur vdekjen 13 shqiptarë  dhe janë plagosur 9 të tjerë, në të gjitha këto raste nuk është 
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4 E. Lutfiu,  vep. cit. fq.80. ( Për shkak plagëve të marra , një kohë të gjatë  Arifja është shëruar në 
spitalin e Nishit, ndërsa nga spitali është  liruar e verbër në dy sytë) 
5 Këshilli për të Drejtat e Njeriut, Raporti për Vitin 2001,  Bujanoc, fq. 1 
6 Fondi për të Drejtën Humanitare, Shqipëtarët në Sërbi- Presheva, Bujanoci dhe Medvegja, 
Beograd 2003, fq. 258 
7 www. Titulli.com, Lugina territori më i kontaminuar në Serbi, 10. Prill 2014. 
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mediumeve të shkruara dhe elektronike. Pushteti serb në vazhdimësi ka ushtruar dhunë 
dhe presion mbi personat që janë munduar të informojnë drejtë popullatën, mbi situatën 
aktuale që ka mbretëruar në atë kohë në Luginë të Preshevës. Mediumet serbe kanë 
zhvilluar një propagandë të paparë gjatë gjithë asaj kohe, duke i paraqitur shqiptarët si 
―terrorist‖, ―kanibal‖ etj, me të vetmin qëllim që shqiptarët para bashkësisë 
ndërkombëtare të mos paraqiten si viktima por si agresorë. 

Për shkak të gjendjes jo të mirë në media, përfaqësuesit e OSBE-së, Trupit 
Koordinues dhe mjeteve të informimit të shqiptarëve nënshkruan në vitin 2002 
<<Parimet themelore për riorganizimin e mediave>>, themelues i të cilit është KK 
Bujanoc. Edhe pse e planifikuar, marrëveshja e tillë nuk është nënshkruar për Medvegjë 
dhe Preshevë. Rezultatet e para janë vërejtur më 20 shtator të vitit 2002, kur për herë të 
parë filloi emetimi pesë minutash i lajmeve në gjuhën shqipe.8  

Ndërsa gjatë vitit 2004 po sipas KDNJ-së, mediat qendrore të Serbisë, gjatë tërë 
vitit kanë vazhduar të informojnë lidhur me rajonin dhe shqiptarët në konotacion 
negativ, duke i paraqitur shqiptarët si ―terrorist‖. Në këtë drejtim më aktivë ka qenë 
―Telegrafi Javor‖ i cili në disa shkrime të veta rreth Bujanocit dhe shqiptarëve, paraqet 
Tërnocin si ―qendër të narkomafisë botërore‖. Në këtë fushatë, këto mjete të informimit, 
të cilave iu kanë bashkangjitur edhe disa politikanë të lartë nga Beogradi, kanë krijuar 
klimë të jo tolerancës mes bashkësive etnike në rajon dhe kanë ndikuar në krijimin e një 
distance të madhe etnike mes popullit shumicë ndaj popullatës shqiptare të këtij rajoni. 
Në fund vit janë shpeshtuar artikujt përmes të cilëve paralajmërohej ―Pranvera e 
nxehtë‖, ―17 marsi i ri‖, ―operacioni i Luginës së Preshevës‖ dhe artikuj te ngjashëm 
sensacional. ―Veçernje Novosti‖ pati publikuar fejtonin përmes të cilit ―paralajmëron 
kryengritjen dhe aksionet terroriste të shqiptarëve‖. Në shumicën e rasteve shqiptarët 
janë prezantuar si ―shiptari‖, term i cili nganjëherë është zëvendësuar me ―Arnauti‖ e 
shpeshherë prezantohen si ―ajkulla dhe kanibal‖. Artikujt e këtillë të mediave të 
shkruara, të mbështetura në informata të pakonfirmuara, mbjellin frikë te qytetarët e 
këtij rajoni, ndërkohë që nxisin urrejtje dhe dhunë.9

Por edhe gjatë  vitit 2013 etiketimi, njollosja, stigmatizimi i Shqiptarëve të  
Luginës nga  ana e mediave qendrore Serbe nuk pati të  ndalur një  ndër gazetat me të  
lexuara në  Serbi  ―Blic‖ me datën 14 Qershor të  viti 2013 postoj një  lajm bombastik 
me titull ― U selo uvek ima  tona  i po marihuane i heroine‖10 që  do të  thotë  se në  
fshat gjithmonë gjendet një  tonë  marihuan dhe heroin ku shqiptarët e kësaj ane i la të  

                                                          
8 Fondi për të Drejtën Humanitare, Shqipëtarët në Sërbi- Presheva, Bujanoci dhe Medvegja, 
Beograd 2003, fq. 314-315. 
9 Këshilli për të Drejtat e Njeriut, Raporti për Vitin 2004,  Bujanoc, fq. 7-8 
10 Blic “ U Velikom Trnovcu-mesto u  koje žandarmerija ne ulazi, U selu uvek ima tona i po 
marihuane i heroine”     Nedelja 14 Jul 2013, fq 17.  
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8 Fondi për të Drejtën Humanitare, Shqipëtarët në Sërbi- Presheva, Bujanoci dhe Medvegja, 
Beograd 2003, fq. 314-315. 
9 Këshilli për të Drejtat e Njeriut, Raporti për Vitin 2004,  Bujanoc, fq. 7-8 
10 Blic “ U Velikom Trnovcu-mesto u  koje žandarmerija ne ulazi, U selu uvek ima tona i po 
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shtangur  nga etiketimet e të gjithëve pa dallim moshe, gjinie, profesioni, grade 
shkencore, e veçanërisht shqiptarët e fshatit Tërnoc i madh. 

Gjykimet që janë zhvilluar gjatë këtyre viteve, ato kanë qenë të shumta, dhe mund 
të themi se gati asnjëra prej këtyre gjykimeve nuk kanë qenë të mbështetura në fakte, 
por shumica prej tyre kanë qenë politike, me të vetmin qëllim diskriminimin e 
qytetarëve të Luginës së Preshevës. 

Sipas raportit të Këshillit për të Drejtat e Njeriut i vitit 2004, shtypi serb ka 
vazhduar me propagandën e tyre antishqiptare, me një qasje negative, me paragjykime 
ka pasur sidomos ndaj grupit të 8 shqiptarëve të cilët në paraburgim, në burgun e qarkut 
e Vranjës mbaheshin që nga 29 shtatori i vitit 2003.  Të  cilët akuzoheshin për vepër 
penale ―bashkim për veprimtari armiqësore‖ në lidhje me veprën penale ―terrorizëm‖. 
Në secilin shkrim kushtuar këtij rasti, shtypi serb (Blic, Kurir, Nedeljni Telegraf etj.) e 
kanë quajtur këtë grup  ―terrorist të rrezikshëm‖ që në këtë formë kanë bërë 
prejudikimin e vendimit ndaj tyre, edhe pse procedura e vendimit ishte ende në fillim11. 

Po ashtu autoritetet  shtetërore kishin ngritur akuza kundër 17 ish-pjesëtarëve të 
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, për të cilët pretendohet se kanë kryer krime mizore në 
qytetin e Gjilanit në Kosovën Lindore, pas përfundimit të luftës në Kosovë. Nëntë prej 
tyre u arrestuan në dhjetor të vitit 2008 në rajonin e Luginës së Preshevës. Të gjithë 
akuzoheshin  siç thuhet, si pjesëtarë të ish Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,  me 
pretendimin se nga fillimi i qershorit deri në fund të dhjetorit të vitit 1999 kanë torturuar 
të paktën 80 njerëz, nga të cilët 34 janë zhdukur, përderisa afro 153 persona janë 
arrestuar në mënyrë të paligjshme, janë torturuar dhe më pas janë lënë të lirë. Gjykata e 
lartë në Beograd, dënoi 11 shqiptarë nga Lugina e Preshevës me gjithsej 116 vjet heqje 
lirie, nën akuzat për krime të luftës ndaj civilëve në vitin 1999. Gjashtë shqiptarë të tjerë 
janë liruar nga akuzat12. 

Të  njëjtit të  akuzuar të  cilët u dënuan  me 116 vjet burgim, në  nëntor të  vitit 
2013 nga Gjykata e Shkallës së dytë – Gjykata e Apelit,  janë shpallë të pafajshëm13.

Në  prag  zgjedhjeve parlamentare, presidenciale dhe lokale të  cilat  do të  
mbaheshin me 06 maj 2012 në  Republikën e Serbisë, në  komunën e Bujanocit me 04 
maj 2012 Policia serbe në rajonin e Bujanocit ka arrestuar 8 shqiptarë, të fshatrave
Tërnoc dhe Breznicë, si dhe janë bastisur më shumë se tetë lokalitete. Në mesin e të
arrestuarve është edhe një përkthyes shqiptar në misionin e OSBE-së në Luginën e
Preshevës14. Arrestime dhe bastisje të cilat ndikuan direkt që një pjesë e

                                                          
11 Këshilli për të Drejtat e Njeriut, Raporti për Vitin 2004,  Bujanoc, fq. 8 
12 http://grid.al/read/news/79292521/897326/beograd-denohen-11-shqiptare-per-krime-lufte, 19 
shtator 2012.

13 http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=267551, 14 Nentor 2013. 
14 http://rajonipress.com/shfleto-artikujt.php?id=6199 
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mërgimtarëve që të mos vinë për të votuar me 06 maj të 2012, për shkak gjendjes të
pasigurisë e cila u krijua në rajon.

Ushtrimi i dhunës dhe diskriminimi në  arsim dhe përdorimin e gjuhës  
Deri në shpalljen e pavarësisë së Kosovës, nxënësit e shkollave fillore dhe të 

mesme i kanë përdorur librat nga Kosova. Që nga viti 2008, importimi nga Kosova është 
i ndaluar dhe në Serbi nuk ka ekzistuar mënyra legale që të sigurohen librat mësimorë 
në gjuhën shqipe. 

Nxënësit e shkollave fillore e sidomos ata të klasave të  ulëta ballafaqohen me 
problem shumë të mëdha sa i përket procesit  edukativo arsimorë pasi e gjithë literatura 
e gjuhëve të huaja është e përgatitur p.sh Anglisht-Serbisht  e jo Anglisht-Shqip, kjo 
krijon vështërsi  të mëdha si tek  personeli arsimor po ashtu edhe tek nxënësit. 

Sipas raportit vjetor të vitit  2001 i Këshillit për të Drejtat e Njeriut, çështje e 
rëndësishme pa të cilën nuk do të mund të ketë integrim të shqiptarëve në institucione 
paraqet edhe ajo e pranimit të diplomave nga Universiteti dhe shkollat e tjera të 
Kosovës. Aktivitetet e shumta të subjekteve shqiptare, posaçërisht bashkëpunimi me 
organizatat relevante ndërkombëtare, kanë sjellë deri te arritja e një vendimi të 
pranueshëm për këtë problem. Me aktin zyrtar te datës 20.10.2001, Ministria e Arsimit 
dhe Sportit lajmëroi KDNJ-në se do të bëhet ― pranimi i diplomave të fituara në Kosovë, 
në të cilat gjendet vula e UNMIK-ut, përveç atyre që mbajnë titullin Republika e 
Kosovës‖. Megjithatë, edhe më tej paraqiten probleme serioze në pranimin e diplomave, 
sidomos nga organet lokale, posaçërisht, për shkak se qëndrimi i Ministrisë nuk është 
shpallur në fletoren zyrtare, formë e cila do të ishte e obligueshme për të gjitha organet 
shtetërore15. 

Pas shpalljes së  pavarësisë së  Kosovës të  gjithë  studentët të  cilët studiojnë dhe 
diplomojnë  në  Republikën e Kosovës  nuk kanë pasur mundësi që  të  kthehen dhe të  
kontribuojnë  në  vendlindjen e tyre për shkak që  diplomat e Republikës së  Kosovës 
nuk njiheshin në  Serbi.  Marrëveshja për pranimin e diplomave mes Kosovës dhe 
Serbisë është arritur në nëntor 2011 në kuadër të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit 
dhe është lehtësuar nga BE-ja. Sipas Marrëveshjes, Asociacioni i Universiteteve 
Evropiane do t`i vërtetojë diplomat e lëshuara nga institucionet e akredituara të arsimit 
të lartë në Kosovë që ato të pranohen në Serbi në lidhje me arsimimin e mëtejshëm ose 
punësimin në sektorin publik. Organizata SPARK është partner në procesin e 
implementimit dhe ka hapur një zyrë pranë Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë në Prishtinë që të mbikëqyrë verifikimin e parë të diplomave dhe të 

                                                          
15 Këshilli për të Drejtat e Njeriut, Raporti për Vitin 2001,  Bujanoc, fq. 7 
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përkrahë kandidatët dhe procesin e verifikimit që do të kryhet nga Asociacioni i 
Universiteteve Evropiane16.
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qytetarët shqiptar. 
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dhe mbiemrit sipas rregullave të gjuhës dhe shkrimit shqip. Meqë gjuha shqipe ka 6 
shkronja më tepër nga ajo serbe, në rastet e shënimit të porsalindurve në librat e amzës, 
për shkak të mosekzistimit të disa shkronjave në alfabetin cirilik emrat e fëmijëve 
shqiptar shtrembërohen dhe domethënia e tyre ndërrohet në mënyrë drastike18. 

Ushtrimi i dhunës dhe diskriminimi në punësim 
Presheva, Bujanoci dhe Medvegja janë komuna më të pazhvilluara në jug të 

Serbisë me banor të përzier, shqiptar, serb dhe rom. Përbërja demografike, pozita e 
regjionit dhe jo zhvillimi i tij, këtë territor e kanë bërë të jetë jostabil, në të cilin në 
mënyrë specifike janë thyer rrethanat politike, të sigurisë dhe tjera në Serbi, në Kosovë, 
dhe në regjionin e gjerë. Presheva, Bujanoci dhe Medvegja janë komunat e vetme në 
Serbi, në të cilat jeton numër i konsiderueshëm i pjesëtarëve të komunitetit nacional 
shqiptar.19

                                                          
16 http://www.kgjk-ks.org/repository/docs/3.-Evaluation-of-Diplomas-ALB_625536.pdf 
17 http://www.ni.ac.rs/preuzimanje-dokumenata/viewcategory/122-priznavanje-visokoskolskih-
isprava-sa-ap-kosovo.html 
18 Këshilli për të Drejtat e Njeriut, Raporti për Vitin 2003,  Bujanoc, fq. 9 
19 Fondi për të Drejtën Humanitare, Shqiptarët në Serbi-Presheva, Bujanoci dhe Medvegja, 
Beograd 2003, fq. 235. 
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Tab. 1. Popullësia dhe indikatorët ekonomik20

KomunatNr. Banorëve Shqiptarë %Serbë % Romë %Të tjerë Shkalla e varësi
së së fëmijëve21

Shkalla e varësisë
së personave
të moshuar22

Mosha
Mesatare

Bujanoc 45279 54.69 34.14 8.93 2.05 18.48 7.70 32.9
Preshevë 39341 89.10 8.55 0.92 1.28 21.41 19.62 29.2
Medvegjë 10.314 26.17 66.57 1.00 6.06 18.80 7.70 41.2

Në këtë regjistrim nuk janë përfshirë banorët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë 
jashtë shtetit. 

Sipas një  hulumtim të  kryer gjatë  viti 2009 për satifaksion jetësor në  Serbi del se 
qytetarët e Serbisë  së  jugut  ku  përfshihet edhe Lugina e Preshevës janë  më  të  
pakënaqur me standardin jetësor.  

 Tab.2.23

 Sipas raporteve të nxjerra nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut në Bujanocë, 
gjendja ekonomike dhe papunësia në rajonin e Luginës e Preshevës mbetet shumë e 
rëndë. Diskriminimi i shqiptarëve në sferën e punësimit, ka krijuar një situatë ku numri i 
të punësuarve shqiptarë në ndërmarrjet publike dhe ekonomike është mjaft simbolik apo 
nuk ka asnjë shqiptar të punësuar. Një numër i shqiptarëve ka qenë i dëbuar nga pozitat 

                                                          
20 Zyra statistikore e Republikës së Serbisë (ZSRS), Komunat në Serbi, 2009, 2006. 
21 Shkalla e popullsisë së moshës 0-14 me popullsinë e moshës punuese (15-64). 
22 Shkalla e popullsisë më të moshuar se 64 me popullsinë e moshës punuese. 
23 UNDP, Anket për inkluzinin social,2009 
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20 Zyra statistikore e Republikës së Serbisë (ZSRS), Komunat në Serbi, 2009, 2006. 
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e tyre të punës gjatë bombardimeve të NATO-s. SIMPO, HEBA, SVETLOST etj, janë 
ndërmarrjet ku numri më i madh i shqiptarëve ka qenë dëbuar nga puna.24

 Në prag të fillimit të bombardimeve të NATO-s, nën pretekstin se gjatë 
kësaj periudhe mund të vij deri tek ndonjë incident nacional, udhëheqësit e ndërmarrjes 
―SIMPO‖, ―HEBA‖ dhe ajo për prodhimin e akumulatorëve ―SVETLOST‖ në Bujanoc 
urdhëruan punëtorët shqiptarë të këtyre ndërmarrjeve që të mos paraqiten në punë. Kur 
bombardimet u ndërprenë dhe punëtorët shqiptarë u paraqitën në punë, atyre iu ofrua
vendimi për përjashtim nga puna me arsyetim se pesë ditë kishin munguar nga puna. 
Gjithsejtë 94 punëtorë shqiptar ishin përjashtuar nga puna.25

Edhe Fondi për të Drejtën Humanitare me seli në Beograd, është marr me çështjen 
e diskriminimit të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në sferën e punësimit dhe 
ekonomisë, ku përmendet se: Diskriminimi në lëmin e punësimit, pushimi i punëtorëve 
shqiptarë nga puna gjatë bombardimit dhe pengimi i kthimit në punë i punëtorëve që 
kanë ikur në kohën e intervenimit të NATO-s janë problemet themelore me të cilat 
ballafaqohen shqiptarët etnik në Preshevë dhe Bujanoc. Për këtë arsye shumica e 
shqiptarëve punojnë në sektorin privat ose merren me bujqësi. Të dhënat për zhvillimin 
ekonomik dhe punësimin janë shqetësuese. Instituti G-17 thotë se në periudhën 1988-
1999 në Serbi më së shumti ka stagnuar komuna e Preshevës26. 

Sipas hulumtimit tonë  të  cilin e kemi bërë  në  komunën e Bujanocit rreth 
strukturës së  punësimit në disa organe shtetërore  del se në : 
 Inspektoratin  republikan kemi dy të punësuar shqiptar, 
 Shërbim katstral asnjë të punësuar shqiptar, 
 Gjykatë  katër  të punësuar shqiptar, 
 Prokuroria publike një  i punësuar shqiptar, 
 Elektrodistribucioni dhjetë  të punësuar shqiptar, dhe asnjë në organet udhëheqëse, 
 Fondi republikan pensional asnjë të punësuar shqiptar, 
 Fondi republikan për shëndetësi dy punësuar shqiptar, 
 Enti nacional për punësim dy  të punësuar shqiptar, 
 Polici në zinxhirin komandues apo strukturat udhëheqëse asnjë i punësuar shqiptar, 
 Organet për kundërvajtje dy  të punësuar shqiptar, 
 Kryq i kuq dy  të punësuar shqiptar, 
 PTT  gjashtë  të punësuar shqiptar. 

Një situatë  më e  drejtë dhe më pak diskriminuese është tek ndërmarrjet publike 
ku themelues është vetë pushtetit lokal i Bujanocit. 

                                                          
24 Këshilli për të Drejtat e Njeriut, Raporti për Vitin 2002,  Bujanoc, fq. 11 
25 Skënder Latifi, Rrugëtimi Nëpër Luginë të Preshevës, Preshevë 2006, fq. 179 
26 Fondi Për të Drejtën Humanitare, Shqipëtarët në Sërbi- Presheva, Bujanoci dhe 
Medvegja, Beograd 2003, fq. 325-329 
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Përfundime 

 Qeveria e Republikës së Serbisë  duhet që të angazhohet më shumë në 
Luginë të Preshevës. Trupi koordinues për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë  duhet që ta 
shtrij aktivitetin e vetë në tërë rajonin  dhe programin e vetë ta përshtat  me kërkesat e 
qytetarëve, si dhe strukturat udhëheqëse të jenë  nga pjesëtarët  shumicë të  komunitetit 
shqiptar. 
  Zhvillimi ekonomik duhet të jetë prioritet i qeverisë së Serbisë kur është në 

pyetje Lugina e  Preshevës dhe të ketë planë  strategjik investivë lidhur me zhvillimin 
ekonomik të këtij rajoni. Investitorët e jashtëm nga ana e Qeverisë duhet të inkurajohen 
që të investojnë në këto komuna të pazhvilluara  ekonomikisht duke marrë parasysh 
pozitën gjeopolitike dhe gjeostrategjike të kësaj treve. 
 Qeveria e Serbisë dhe Bashkimi Evropian përmes mekanizmave të ndryshëm

duhet  të investojnë  në ngritjen e kapaciteteve  lokale. 
 Qeveria e Serbisë duhet që të angazhohet që shqiptarët e Luginës të  integrohen 

në  organet shtetërore në proporcion me numrin e popullsisë.  
 Pushteti lokal duhet të inkurajoj  mërgimtarët që të investojnë në vendlindjen e 

tyre, duke  organizuar takime,  debate publike e kështu me rradh. 
 Qeveria e Serbisë duhet që t‘i largoj nga rajoni  numrin e tepërt të forcave të 

xhandarmërisë, ushtrisë dhe formacioneve tjera ushtarake me qëllim që popullata të jetë 
më komode dhe mos të ketë frikë nga prezenca e tyre. 
 Bashkimi Evropian  dhe faktori ndërkombëtar duhet që të bëj presion më të madh 

diplomatik mbi Qeverinë e Serbisë me qëllim që të respektohen  të drejtat e pakicave në
përputhshmëri me  konventat ndërkombëtare. 
 Shqiptarëve të Luginës së Preshevës duhet që në mënyrë të lirshme dhe ligjërisht 

ti lejohet  përdorimi i simboleve kombëtare, përdorimi i gjuhës, kulturës,  dhe  festave të 
ndryshme kombëtare dhe fetare. 
 Nxënësve shqiptar t‘i mundësohet përdorimi i teksteve mësimore në 

përputhshmëri me tekstet e unifikuara mbarëkombëtare. 
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Dr. Mehmet Yavuz ġeker  

Tasavvuf‟un Barış/Huzur Eğitimine Katkısı

Özet 
Ana gayesi insanı (marifetün-nefs) ve Yaratıcısını (marifetullah) tanıma Ģeklinde 

özetlenebilecek olan Tasavvuf disiplininin, insanı, yüksek ahlakın zirvede temsil 
edildiği bir konuma yükseltme çabası da olduğu muhakkaktır. Bütün zaman ve 
mekanlarda Allah tarafından görülüyor, biliniyor ve kaydediliyor olma bilinci 
(murâkabe), Allah‘ı seven ve O‘nun tarafından sevilen bir keyfiyeti kazanma iradesi 
(muhabbet) ve baĢkalarını kendine tercih etme/diğergamlık (îsâr) gibi Tasavvuf 
terminolojisine ait kavramların, insanı hem kendi Ģahsî hayatında ve hem de toplum 
içerisinde fevkalade saygın bir konuma yükselttiğinde Ģüphe yoktur.

Bu kavramlar, ―insanlığın hizmetine koĢma‖ ve ―yiğitliğin Müslümancası‖ 
Ģeklinde de tanımlayabileceğimiz fütüvvet ruhunu ortaya çıkarmıĢ, bu ruha sahip 
müminler topluma fevkalade uyumlu, bir o kadar da faydalı ve örnek insanlar haline 
gelmiĢlerdir. Tasavvufun barıĢ, huzur ve mutluluk adına ortaya koyduğu insan 
modeli/tipi budur. 

Anahtar Kelimeler: Murâkabe, Ġhsan, Muhabbet, Îsâr, Fütüvvet, Sülemî 

Abstract: 
Without a doubt the Sufi discipline, with knowledge of the human being (ma'rifat 

al-nafs) and the Creator being its central aim, aims to elevate the human being to the 
pinnacle of noble conduct and character. Such concepts in the discipline of Sufism as 
consciousness of one's words and actions being seen, known and recorded by God at all 
times and places (muraqaba), the desire to love God and be loved by Him (mahabba) 
and preferring others to oneself with complete selflessness (isar) serve to raise the 
human being to an esteemed position both in their personal lives as well as within 
broader society. 

These concepts introduced the spirit of futuwwa, which we can describe as 'rushing 
to the service of humanity,' and 'chivalry the Muslim way,' and those Muslims 
possessing such a spirit, were exceptionally adapted into their societies and became 
models worthy of imitation. This is the ideal human model that Sufism puts forth in the 
name of peace and happiness. 

Key Terms: Muraqaba, Ihsan, Mahabba, Isar, Futuwwa, Sulami 
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to the service of humanity,' and 'chivalry the Muslim way,' and those Muslims 
possessing such a spirit, were exceptionally adapted into their societies and became 
models worthy of imitation. This is the ideal human model that Sufism puts forth in the 
name of peace and happiness. 

Key Terms: Muraqaba, Ihsan, Mahabba, Isar, Futuwwa, Sulami 
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Giriş
BarıĢ/Huzur Eğitimi denildiğinde söz, Din Eğitimi branĢına aitmiĢ gibi gözükse de 

aslında Tasavvuf, konuyu bu disiplinin daha da ötesine götürme iddiasındadır. Tabii ki 
Ġslamiyet, genel karakteristiği itibarıyla insanı hem fert planında ve hem de toplumsal 
açıdan ele almakta ve gerekli öngörülerde bulunmaktadır. ―Ruhu tanıyıp insanı manevî 
hastalıklardan kurtarmak için tedavi eden bir ruh hekimi, bir eğitici ve bir mürĢit‖1 olan 
Tasavvufun, insana hemen her hususta normalin üstüne çıkıp mükemmelliği 
yakalamasını tavsiye ettiğini söylemek abartı olmayacaktır. ―Ġnsan-ı kamil‖ kavramıyla 
Ġslamî anlayıĢa büyük bir katkıda bulunan Tasavvuf, bireyi, yüksek ahlakî normlarla 
donatıp, bir yandan Hakk‘a kullukta, diğer yandan da sosyal hayat içerisinde uyumlu bir
birey haline getirmede hayatî bir misyon ifa etmektedir. Buna, Tasavvufun, insanı hem 
kendisiyle ve hem de toplumla barıĢık bir seviyeye yükseltme adına yaptığı rehberlik de 
demek mümkündür.

Seyyid Hüseyin Nasr, Tasavvufun bu misyonunu Ģöyle dile getirmektedir: ―Eğitim 
alanında Tasavvuf çok önemli bir rol üstlenmiĢtir. Tasavvufun baĢlıca vazifesi insanı 
tam bir mükemmeliyete taĢımaktır. Bu bağlamda örneğin Selçuklu Veziri Nizamü‘l-
mülk, üniversitelerin, -o zamanki adıyla medreselerin- yanına zaviyeler de inĢa ettirmek 
suretiyle Tasavvufun Ġslamî eğitimdeki ayrılmaz rolünü teslim etmiĢtir.‖2

―Allah tarafından görüp gözetiliyor olma Ģuuru‖ Ģeklinde tanımlayabileceğimiz 
―murâkabe‖, Ġmam KuĢeyrî‘nin ifadesiyle ―Bütün hayırların kaynağıdır.‖3 ―Allah‘ı 
sevmek ve O‘nun tarafından sevilmek‖ Ģeklinde tarif edilen ―muhabbet‖, Ebu Bekir 
Kettânî‘nin yaklaĢımıyla ―Bütün tercihlerin Sevgili lehinde yapılmasıdır.‖4 Kul, 
hayatını, Mahbub-u Hakîkî de denilen Yüce Allah‘ın istediği tarzda Ģekillendirdiğinde 
bu tarz, onu insanî iliĢkilerde de fevkalade bir hassasiyete ve nezakete sevk edecektir. 
Bunu, Yunus‘un ifadesiyle ―Yaratılanı Yaratan‘dan ötürü sevmek‖ Ģeklinde ifade etmek 
de mümkündür. Sûfî anlayıĢta kalb kırmanın ne kadar büyük bir kabahat olduğu 
malumdur. Cürcânî‘nin deyimiyle ―KiĢinin, kendi çıkarlarını baĢkalarının menfaatlerine 
tercih etmesi anlamındaki ―îsâr‖ ise, sûfînin gerçekleĢtirdiği büyük fedakarlık ve 
diğergamlığın adıdır. Bu kavramlar, ―insanlığın hizmetine koĢma‖ ve ―yiğitliğin 
Müslümancası‖ Ģeklinde de tanımlayabileceğimiz ―fütüvvet ruhu‖nu ortaya çıkarmıĢ, bu 
ruha sahip müminler topluma fevkalade uyumlu, bir o kadar da faydalı ve örnek insanlar 
haline gelmiĢlerdir. Bir baĢka deyiĢle Fütüvvetin ruhunda, müminin Hakk rızası 
istikametinde insanlığın hizmetine koĢması vardır. Ebu Hafs Haddâd‘ın ifadeleri 
içerisinde o ―BaĢkalarına insafla muamele etmek, baĢkalarından insaf beklememek‖tir ki 

                                                          
1 Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay. İstanbul, 
1997. s. 152. 
2 Seyyid Hüseyin Nasr, Living Sûfîsm, Sühail Academy, Lahore, Pakistan, 2000. s. 9. 
3 Kuşeyrî, Risaletü’l-Kuşeyrîye, thk: Halil Mansur, Daru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut, 2009. s. 225. 
4 Kuşeyrî, age, s. 352. 
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konumuzla doğrudan ilgilidir. Tasavvufun, huzurun inĢası ve barıĢ ve mutluluk adına 
ortaya koyduğu insan modeli/tipi iĢte budur. Zaten tam bu noktada ―Kul, bir Müslüman 
kardeĢinin yardımı üzere oldukça Allah da her zaman kulunun yardımı üzere olur.‖5

Nebevî beyan karĢımıza çıkmaktadır.
Bu makalede, Fütüvvet ruhu, onu meydana getiren esaslar olan Murâkabe, 

Muhabbet ve Îsâr kavramları çerçevesinde ele alınıp değerlendirilecek, böylelikle sûfî 
düĢüncenin halktan kopuk ve münzevî bir hayatı değil, bilakis insanlarla içiçe ve 
topluma faydalı bir yaĢam tarzını öngördüğü vurgulanacaktır.  

Murâkabe 
Gözetme, koruma, intizar etme manalarına gelen murâkabe6 hakkında ―Allah her 

Ģeyi gözetlemektedir.‖7 ve ―Siz nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir.‖8 gibi 
ayetler bu konuya iĢaret etmektedir.

Murâkabe, kulun, Allah Teala‘nın kalbinde olanları ve Efendi‘sinin zikrinden onu 
alıkoyan bütün meĢgul edici hatıralarını gözetip durduğunu yakînen bilmesidir.9

Murâkabede, kiĢinin, bir yandan, her nefes alıĢveriĢte, her fiil ve davranıĢta kalbini 
denetleyerek Allah‘ın rızasını kazanmaya ve gönlünü nazargah-ı ilahî haline getirmeye 
çalıĢması; diğer yandan da her düĢünce ve hareketi esnasında Hakk‘ın gözetiminde 
olduğunu hissetmesi ve O‘nun kontrolü dıĢına asla çıkamayacağını idrak etmesi söz 
konusudur.10

Ġmam Gazzâlî ise ―murâkabe Ģuuru‖ ile ―haya‖ arasında bir bağ kurmuĢtur. O 
Ģöyle demektedir: ―Her kulun boynunda Allah‘ın hükmü Ģudur ki, kul bir Ģeyi yapmak 
istediğinde nefsini gözden geçirsin. O iĢin Allah rızasına uygun olup olmadığını kontrol 
etsin. Hevâî ise o iĢten vazgeçsin. Hüdâî ise yerine getirsin. Ve iĢini Allah‘a arz ediyor 
Ģuuruyla eda etsin.‖11

Sûfî düĢüncede, bu manayı tamamlayan bir kavram daha vardır. O da ―Allah‘ı 
görüyormuĢçasına ibadet etmeye‖12 insanı yönlendiren ―ihsan‖dır. Lüma‘ sahibi Ebu 

                                                          
5 Buhari, Rikak, 7; Müslim, Birr, 15. 
6 Murtaza ez-Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1994, II/31 ;İbn Manzur, Ebu'l-Fazl 
Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî, Lisânu'l-Arab, Kâhire, I-XV, Dâru’s-Sadr, 1308. I/424. 
7 Ahzab, 33/52. 
8 Hadid, 57/4. 
9 Ebu Nasr, es-Serrâc et-Tûsî, Lüma’, thk: Abdulhalim Mahmud, Abdulbaki Sürûr, Mektebetü’l-
Müsenna, Bağdat, 1960. s. 82. 
10 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 164, 165. 
11 Ebu Hâmid el-Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Din, Daru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut, 2001. I-V, IV/346. 
12 Cibril hadisi diye meşhur olan hadisde ihsanın tarifi şöyle yapılmıştır: “İhsan, senin Allah’ı 
görüyormuş gibi O’na ibadet etmendir. Sen O’nu göremesen de O seni görmektedir.” (Buhari, 
İman, 37; Müslim, İman, 1) 
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6 Murtaza ez-Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1994, II/31 ;İbn Manzur, Ebu'l-Fazl 
Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî, Lisânu'l-Arab, Kâhire, I-XV, Dâru’s-Sadr, 1308. I/424. 
7 Ahzab, 33/52. 
8 Hadid, 57/4. 
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Müsenna, Bağdat, 1960. s. 82. 
10 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 164, 165. 
11 Ebu Hâmid el-Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Din, Daru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut, 2001. I-V, IV/346. 
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Nasr Tûsî, ―murâkabenin ihsan makamını gerçekleĢtirmek‖ olduğunu söyleyerek onun 
bu tamamlayıcı yönünü ifade etmiĢtir.13

Ġbn Kayyım Cevziyye‘nin yaklaĢımıyla Ġhsan, imanın özü, ruhu ve kemalidir. 
Ġhsan, diğer bütün kalb amellerini ve hakikatlerin kapılarını kendisinde toplayıcı (câmî) 
bir hususiyete sahiptir.14

Ġhsan lügat itibarı ile iki Ģekilde kullanılır: Biri ―ahsenehu‖ dur ki ―bir Ģeyi güzel 
ve mükemmel yaptı, ihsan Ģuuru ile davrandı, hep mükemmeli takip etti‖; diğeri ise 
―ahsene ileyhi‖dir ki ―iyilik etti, ihsanda bulundu‖ manalarına gelir.15

Ġlk anlamından hareketle ihsanın, yapılan her Ģeyi arızasız ve Yüce Allah‘ın 
nazarına arz edilebilecek bir kıvamda yerine getirmek olduğu söylenebilir. BaĢkalarına 
karĢı iyilik duygusu, düĢüncesi ve muamelesi ise, insan ruhu ile bütünleĢmiĢ böyle bir 
ihsan Ģuurunun zuhûru ve taĢmasıdır ki ilk mananın tabiî neticesidir. Bu manayı Ģu 
Ģekilde açmak mümkündür:

Sürekli Allah‘ın gözetimi altında bulunan insan, Cenab-ı Hakk‘ı adeta görüyormuĢ 
gibi bir eda ve Ģuurla ibadetlerini yerine getirecek, sonrasında ise bu mana ibadetlerden 
taĢıp onun günlük muamelelerinde dahi kendisini gösterecektir. Bu hususu, namazın 
insanı fuhĢiyat ve münkerat denilen her türlü adab ve ahlaka aykırı Ģeylerden alıkoyması 
ile de iliĢkilendirmek mümkündür.16 Zira ne olduğu bilinerek kılınan sahih namaz, 
namaz dıĢında da, çirkinlikten, uygunsuzluktan insanı uzaklaĢtırır. Elmalılı‘nın ifadeleri 
içerisinde ―Yasaklamak, uzaklaĢtırmayı mutlak olarak sağlamasa bile herhalde 
gerektirir. Sahih ve doğru bir Ģekilde namaza devam edildikçe iyilik artar. Zira Tâhâ 
sûresinde ―Beni anmak için namaz kıl.‖17 buyurulduğu üzere namazın hikmeti, gayesi 
Allah'ın zikridir. Yani Allah'ı anmak ve bu sayede ―Siz Beni anın, Ben de sizi 
anayım.‖18 ayetince Allah Teala‘nın anmasına ermektir. Kul, Allah Teala‘yı azameti ve 
cemaliyle hatırladığı zaman, O'nun yüce huzurunda açık ve gizli kötülüklerden 
kaçınarak edeb ve samimiyet ile yükseleceği gibi, Allah Teala‘nın onu hatırlamasını 
düĢündüğü zaman, ilâhî huzurda zerre kadar kötülük ile anılmayı kimse arzu 
etmeyeceğinden, her an Allah‘ın hoĢnutluğuna ve rızasına yükselmek için iyilik 
duygusu ile dopdolu olur. Ve Ģüphe yok ki, bu duygu, evvelkinden daha büyük bir 
kurtuluĢ vesilesi olur.19

Elmalılı‘nın bu yaklaĢımında da görüldüğü üzere, hakkı verilerek eda edilen 
namaz, insanı sürekli bir biçimde Hakk‘ın huzurunda olma adına bir Ģuura 

                                                          
13 Tûsî, age, s. 82. 
14 İbn Kayyim el-Cevziyye, Medâricü’s-Sâlikîn, Daru Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut. 2004. s. 612. 
15 Ragıb, el-Müfredat, h-s-n mad; Zebîdî, age, XVIII,143.  
16 Konu ile alakalı ayet şudur: “Muhakkak ki namaz, insanı, ahlâk dışı davranışlardan, meşrû 
olmayan işlerden alıkor.” (Ankebut, 25/45) 
17 Taha, 20/14. 
18 Bakara, 2/152. 
19 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat ve Dağıtım, İstanbul, ts, V/3780. 
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yönlendirmekte bu da, insanın Allah‘ın beğenmeyeceği iĢlerden uzak durmasını netice 
vermektedir. Ġbadette ihsanın ilk manası olan ―ahsenehu‖ tezahür ederken, bu mananın 
ibadetin dıĢına taĢması vaktinde ―ahsene ileyhi‖ kendisini gösteriyor olmaktadır. 
Böylelikle insan, hem kendi ferdî hayatında ve hem de toplum içerisinde kötülüklerden 
kendisini koruyabilmektedir. ĠĢte tam bu hal ve durum, bizim huzur inĢasından 
kastettiğimiz manayı ifade etmektedir.

Muhabbet 
―Sevgi, buğzun zıddı, kalbî alâka, herhangi bir Ģeye veya herhangi birine 

düĢkünlük‖20 manalarına gelen muhabbet, anlam zenginliği bakımından en ideal düzeye 
Tasavvufî düĢünce ve aksiyon sayesinde ulaĢmıĢtır. Muhabbetin üç yönü olduğunu 
söyleyebiliriz. Bunlar Allah‘ın kulunu sevmesi, kulun Allah‘ı sevmesi ve kulların 
birbirlerini Allah için sevmeleridir. Üçüncü Ģık hakkında Ģunu söylemek mümkündür ki 
inanan birisinin bir baĢkasını sevmesi de yine onun Allah‘ı sevmesinden ötürü ve bu 
sevginin bir yansıma ve tezahürüdür. 

Ġmam KuĢeyrî, muhabbetin çok Ģerefli bir hâl olduğunu, kula ait olan muhabbete 
bizzat Cenab-ı Hakk‘ın Ģahitlik ettiğini, Yüce Allah‘ın da kulunu sevdiğini ―Allah onları 
sever, onlar da Allahı severler.‖21 buyurarak haber verdiğini ifade etmiĢtir.22 ġu meĢhur 
kudsî hadis de Allah sevgisini net bir biçimde ifade etmektedir:

Her kim bir dostuma düĢmanlık ederse, Ben ona harb ilân ederim. Kulum, 
kendisine emrettiğim farzlardan, Bence daha sevimli herhangi bir baĢka Ģeyle Bana 
yakınlık sağlayamaz. Kulum Bana nafile ibadetlerle de yaklaĢmaya devam eder; nihayet 
Ben onu severim. Onu sevince de Ben onun iĢiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve 
yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse onu mutlaka veririm, Bana sığınırsa onu 
korurum.23

Cenab-ı Hak, Kendisine layık, mualla, yüce sevmek nasılsa, iĢte öylece layık 
kullarını sevmekte, sevmenin tezahürlerini onların üzerinde tecelli ettirmektedir. Ve 
elbette Yüce Allah kulunu severse, onun velisi olur, onu korur, hadiste ifade edildiği 
gibi her türlü iĢinde ona yardım eder. Doğru hareket ettirir, doğru kararlar aldırtır, 
doğruya baktırır, doğruyu konuĢturur…24

Allah Teala‘nın kuluna muhabbeti, ona özel olarak nimette bulunmayı murat 
buyurmasıdır. Bu aynen O‘nun kuluna nimetler ihsan ederek merhamet etmesi gibidir. 
Buna göre merhamet, iradeden daha hususi, muhabbet de merhametten daha hususidir. 
Bir baĢka deyiĢle Allah‘ın kuluna nimet vermeyi murad buyurmasına merhamet denir. 

                                                          
20 Rağıb, age, h-b-b mad.  
21 Mâide, 5/54. 
22 Kuşeyrî, age, s. 348. 
23 Buhârî, Rikak, 38. 
24 Gazzâlî, age, IV/285. 
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kendisine emrettiğim farzlardan, Bence daha sevimli herhangi bir baĢka Ģeyle Bana 
yakınlık sağlayamaz. Kulum Bana nafile ibadetlerle de yaklaĢmaya devam eder; nihayet 
Ben onu severim. Onu sevince de Ben onun iĢiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve 
yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse onu mutlaka veririm, Bana sığınırsa onu 
korurum.23

Cenab-ı Hak, Kendisine layık, mualla, yüce sevmek nasılsa, iĢte öylece layık 
kullarını sevmekte, sevmenin tezahürlerini onların üzerinde tecelli ettirmektedir. Ve 
elbette Yüce Allah kulunu severse, onun velisi olur, onu korur, hadiste ifade edildiği 
gibi her türlü iĢinde ona yardım eder. Doğru hareket ettirir, doğru kararlar aldırtır, 
doğruya baktırır, doğruyu konuĢturur…24

Allah Teala‘nın kuluna muhabbeti, ona özel olarak nimette bulunmayı murat 
buyurmasıdır. Bu aynen O‘nun kuluna nimetler ihsan ederek merhamet etmesi gibidir. 
Buna göre merhamet, iradeden daha hususi, muhabbet de merhametten daha hususidir. 
Bir baĢka deyiĢle Allah‘ın kuluna nimet vermeyi murad buyurmasına merhamet denir. 

                                                          
20 Rağıb, age, h-b-b mad.  
21 Mâide, 5/54. 
22 Kuşeyrî, age, s. 348. 
23 Buhârî, Rikak, 38. 
24 Gazzâlî, age, IV/285. 
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Allah‘ın kuluna hususi bir yakınlık ve hâller bahĢetmesi ise kuluna olan muhabbetinin 
tezahürüdür.25 Allah‘ın iradesi ceza hakkında tecelli ederse buna ―gadab‖, nimet 
Ģeklinde tezahür ederse buna ―rahmet‖, yakınlığını hissettirme Ģeklinde olursa buna da 
―muhabbet‖ denir.26

Kulun Yüce Allah‘a olan muhabbeti ise, onun gönlünde bulduğu ve duyduğu bir 
his olup, tarifler üstü ve ötesidir. Bu hâl, kulu, Allah‘ı tazim etmeye, O‘nun rızası 
peĢinde koĢmaya, O‘nsuz edememeye, hep O‘nunla beraberlik adına zikre yönelmeye ve 
O‘na karĢı içinde hep bir saygı ve heyecan duymasına sevk eder.

Muhabbet hakkında Yahya bin Muaz: ―Gerçek muhabbet, eza cefa ile azalmadığı 
gibi iyilikle de artmaz. Sevgiliden ne gelirse gelsin, hepsi cana safadır, fark etmez. 
Sevdiğinin belirlediği sınıra uymayan kiĢi muhabbetinde samimi değildir.‖27 Ebu Bekir 
Kettânî: ―Muhabbet, bütün tercihlerin Sevgili lehinde yapılmasıdır.‖28 demiĢtir.

Müminlerin birbirlerini sevmelerine gelince, ―Müminler kardeĢtirler.‖29 ayeti, 
konuya dikkatleri çekerken hasır kalıbını kullanmak suretiyle vurgulu bir üslup 
kullanmanın yanında ―kardeĢtirler‖ derken, ―ihvan‖ Ģeklinde gelen çoğul kipi yerine, 
aynı anne babadan dünyaya gelenler için kullanılan ―ihve‖ çoğul kipini tercih ederek 
ayrı bir nüktede daha bulunmaktadır.30

Hz Peygamber (sas) hesap günü Allah‘ın gölgesinde gölgelenecek insanların 
özelliklerini anlatırken Allah için birbirlerini seven, o sevgi üzere toplanıp yine o sevgi 
üzere dağılanları da saymıĢtır.31

ġu iki hadis ise sevgi ile iman arasında münasebet kurmaları yönüyle dikkat 
çekicidirler: 

Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete 
giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiĢ olmazsınız. Yaptığınız takdirde 
birbirinizi seveceğiniz bir Ģey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız.32

Sizden biriniz kendi nefsi için sevip istediğini kardeĢi için de istemedikçe imanı 
kemale ermez.33

                                                          
25 Kuşeyrî, age, s. 348; Ayrıca bu manayı ifade için bkz: Tûsî, age, s. 86.  
26 Kuşeyrî, age, s. 349. 
27 Kuşeyrî, age, s. 351. 
28 Kuşeyrî, age, s. 352; Ebu Bekr Muhammed b. İshak, el-Kelâbâzî, et-Ta’arruf li Mezhebi Ehli’t-
tasavvuf, Beyrut 1993. s. 109. 
29 Hucurat, 49/10. 
30 Fahreddin er-Râzî, Tefsiru’l-Kebir, Daru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, ts. XXVIII/129; Âlûsî, 
Ruhu’l-Meânî, Daru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, ts, XXVII/151. 
31 Buhârî, Ezân, 36, Zekât, 16, Rikak, 24, Hudûd, 19; Müslim, Zekât, 91; Tirmizî, Zühd, 53. Şu hadis 
de aynı çizgide beyan olunmuştur: “Allah kıyamet günü şöyle der: “Benim celalim için birbirlerini 
sevenler nerede? Ben onları başka hiçbir gölgenin olmadığı günde Kendi gölgemde 
gölgelendireceğim.” (Müslim, Birr, 37) 
32 Müslim, İman, 93-94; Tirmizî, Et'ime, 45; İbn Mâce, Mukaddime, 9. 
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Bu hadislerden hareketle ―inananlar birbirlerini sevmedikçe iman yönüyle 
mükemmel hale gelemeyeceklerdir.‖ gibi bir sonuç gayet net bir Ģekilde ortaya 
çıkmaktadır. Müminlerin kendi aralarında muhabbet vesileleri bulup birbirlerini 
sevmeleri bir yükümlülük olarak veriliyor gibidir. Hadislerin ―Huzur inĢası‖ yönüyle 
yaptığı vurgu da esasen bir hayli açıktır: Mümin, kendisiyle aynı imanı paylaĢan herkesi, 
ırkına, rengine, yurduna ve diline bakmaksızın sevmek durumundadır. Bu sadece 
sevmekle de kalmamalı, onlara karĢı sorumluluk duygusu ile hareket edilmelidir. 

Îsâr 
Îsâr, sûfî terminolojide ―bir kimsenin , kendisi ihtiyaç içerinde bulunsa bile sahip 

olduğu imkanları baĢkalarının ihtiyacını karĢılamak üzere kullanması , baĢkasının yararı 
için fedakarlıkta bulunması‖ anlamlarına gelmektedir.34 Bundan baĢka ―seha‖ ve ―cûd‖ 
kavramları da hemen aynı manadadır. ―Cömertlik ve ikram severlik‖ anlamlarına gelen 
bu kelimeler aynı manada kullanıldığı gibi aralarında nüans olduğu da söylenmektedir. 
KuĢeyrî‘ye göre seha ilk rütbe, cûd ikinci, îsâr ise üçüncü ve en üst mertebedir.35 Ebu 
Ali Dekkâk, seha ile cûd arasında mana ve muhteva açısından bir fark görmemektedir. 
Cûdun hakikati, insana, bezledip infakta bulunmanın zor gelmemesidir.36

―Menâzilüs-Sâirîn‖ adlı eserin sahibi Hâce Abdullah Herevî‘ye göre ―tahsis ve 
tercih etmek; insanları kendine tercih etmek‖37 anlamında olan îsâr , ―bir Ģeyi veya bir 
kimseyi diğerine üstün tutma , tercih etme, bir Ģeye karĢı sevgisi olmak, öncelik vermek, 
ikram etmek‖ gibi manalara da gelmektedir.38 Cürcânî îsârı, ―kiĢinin baĢkasının yarar ve 
çıkarını kendi çıkarına tercih etmesi veya bir zarardan öncelikle onu koruması‖ Ģeklinde 
tarif ederek bu anlayıĢın din kardeĢliğinin en ileri derecesi olduğunu belirtir.39

Kur‘an ―Onlar ihtiyaç içerisinde olsalar bile baĢkalarını tercih ederler.‖40

buyurarak bu en üst derece olan îsârdan bahsetmektedir. 
Hucvîrî îsârla alakalı Ģunları söylemektedir:

                                                                                                                                 
33 Buhari, İman, 7; Müslim, İman, 71. 
34 Mustafa Çağrıcı, “Îsâr”, DİA, İstanbul 2000, c. XXII, s. 490. Ayrıca bkz. er-Râgıb, age, i-s-r mad; 
Mecdüddîn Muhammed b . Ya’kûb el-Fîrûzâbâdî, Besâiru zevi’t-temyîz, el-Mektebetü’l-İlmiyye, 
Beyrut, ts., III/300; Gazzâlî, age, III/257; İsmail Hakkı Bursevî, Kitâbu’n-netice, hazırlayanlar: Ali 
Namlı-İmdat Yavaş, İnsan Yay., İstanbul 1997, II/258; İsmail Ankaravî, Minhâcu’l-fukara (Fakirlerin 
Yolu), haz. Saadettin Ekici, İnsan Yay., İstanbul 1996, s. 263; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri 
ve Deyimleri Sözlüğu,̈ Rehber Yay., Ankara, 1997, s. 400; Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğu,̈ İz 
Yay., İstanbul 2004, s. 94-98. 
35 Kuşeyrî, age, s. 281. 
36 Kuşeyrî, age, s. 280. 
37 Hâce Abdullah el-Ensarî el-Herevî, Menâzilü’s-Sâirîn, Emin Yay. Bursa, 2008, s. 102. 
38 İsmail b. Hammad Cevherî, es-Sıhâh, Kahire, 1982, II/575; İbn Manzûr, age, IV/7. 
39 Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Kitâbu’t-ta’rifât, Beyrut, 1997, s. 31; 
40 Haşr, 59/9. 
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33 Buhari, İman, 7; Müslim, İman, 71. 
34 Mustafa Çağrıcı, “Îsâr”, DİA, İstanbul 2000, c. XXII, s. 490. Ayrıca bkz. er-Râgıb, age, i-s-r mad; 
Mecdüddîn Muhammed b . Ya’kûb el-Fîrûzâbâdî, Besâiru zevi’t-temyîz, el-Mektebetü’l-İlmiyye, 
Beyrut, ts., III/300; Gazzâlî, age, III/257; İsmail Hakkı Bursevî, Kitâbu’n-netice, hazırlayanlar: Ali 
Namlı-İmdat Yavaş, İnsan Yay., İstanbul 1997, II/258; İsmail Ankaravî, Minhâcu’l-fukara (Fakirlerin 
Yolu), haz. Saadettin Ekici, İnsan Yay., İstanbul 1996, s. 263; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri 
ve Deyimleri Sözlüğu,̈ Rehber Yay., Ankara, 1997, s. 400; Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğu,̈ İz 
Yay., İstanbul 2004, s. 94-98. 
35 Kuşeyrî, age, s. 281. 
36 Kuşeyrî, age, s. 280. 
37 Hâce Abdullah el-Ensarî el-Herevî, Menâzilü’s-Sâirîn, Emin Yay. Bursa, 2008, s. 102. 
38 İsmail b. Hammad Cevherî, es-Sıhâh, Kahire, 1982, II/575; İbn Manzûr, age, IV/7. 
39 Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Kitâbu’t-ta’rifât, Beyrut, 1997, s. 31; 
40 Haşr, 59/9. 
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KiĢinin bir arkadaĢının hakkına riayet etmesi, hukununu gözetmesi, onun için 
kendi nasibinden vazgeçmesi, onun rahat etmesi için meĢakkati kendisinin 
göğüslemesidir. Zira îsâr, ―Affı al, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.‖ diyerek Allah 
Resûlüne emreden Allah Teala‘nın emrine boyun eğerek baĢkalarına yardım iĢi ile 
meĢgul olmaktır.41

Fütüvvet 
Yiğitlik, erlik, gençlik, mertlik anlamlarına gelen fütüvvet, kiĢinin kendi nefsi 

adına bir erdem, hak ve üstünlük görmemesi; baĢkalarını kendinden daha önemli, 
değerli ve saygın görmesidir. Fedakarlık, feragat, adamlıktır. Sırf insanî kaygılarla 
baĢkalarının hak ve çıkarını önde tutmak, toplumun ve diğer insanların kurtuluĢ ve 
mutluluğu için kendini feda etmektir. Beklentisiz ve karĢılıksız yardım ve iyilikte 
bulunmaktır.42

Kur‘an, fütüvveti, Ashab-ı Kehf bağlamında ―Gerçekten onlar Rab‘lerine tam iman 
etmiĢ delikanlılardı. Biz de onların hidayetlerini ve yakînlerini artırdık.‖43 Ģeklinde ifade 
etmektedir. ―Ġçlerinden bazıları ―Sahi! Ġbrahim adındaki bir delikanlının onları diline 
doladığını iĢitmiĢtik!‖44 ayetinde ise fütüvvet, putları parçalayan Hz. Ġbrahim‘e nispet 
edilmiĢtir. Her insanın putu, kendi nefs-i emmaresidir. Hakiki manada fütüvvet sahibi 
olan kiĢi, nefsinin heva ve bayağı arzularına uymayıp onlara karĢı koyabilen kiĢidir.45

Herevî, Fütüvvetin özünde insanın kendisini değerli ve hak sahibi olarak 
görmemek olduğunu söyleyip onun üç derecesinden Ģöyle bahseder:

―Birincisi, husumeti terketmek, küçük hata ve günahları görmezlikten gelip yapılan 
eziyeti unutmak. 

Ġkincisi, seni kendinden uzaklaĢtıran yakınlık göstermen, sana eziyet edene 
ikramda bulunman, sana karĢı suç iĢleyenin özrünü kızarak değil, müsahamayla, 
sabrederek değil severek kabul etmen.

Üçüncüsü ise manevî yolculukta herhangi bir delille ilgilenmemen, karĢılıksız iĢ 
yapman ve Ģuhudunda masivaya takılıp kalmaman.‖46

Herevî‘nin yaptığı bu taksimde, ilk iki derecede, insanî iliĢkilere yönelik fütüvvet 
ruhu görülmektedir. Buna göre insanlarla muamelede bulunurken düĢmanlık yapmamak, 
hataları görmemek, yapılan eza cefayı unutmak olduğu gibi ikincisinde, daha ileri 
boyutuna atıfta bulunulmuĢ ve uzaklaĢana yaklaĢma, eziyet edene ikramda bulunma, 

                                                          
41 Ali bin Osman el-Hucvîrî, Keşfu’l-Mahcub, haz: Süleyman Uludağ, Dergah Yay. İstanbul, 1982. s. 
302. 
42 Ahmet Ögke, Tasavvuf Terimleri, Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir Özköse, Grafiker Yay. Ankara, 
2012. s.160 
43 Kehf, 18/13. 
44 Enbiya, 21/60. 
45 Kuşeyrî, age, s. 261. 
46 Herevî, age. s. 104. 
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özürleri zorla değil, içtenlikle kabul etme gibi aĢkın ve yüksek erdemlere dikkatler 
çekilmiĢtir.

Tasavvuf erbabı, Hz. Peygamber (sas)‘in ―Ali‘den baĢka feta (yiğit); zülfikardan 
baĢka kılıç yoktur.‖47 hadisine dayanarak, fütüvveti, genç bir insanda olması gereken 
vasıfların tümü olarak yorumlamıĢlardır.48

Fütüvvet bir ağaca benzetilmiĢtir. Buna göre o ağacın kökleri doğruluk gıdasıyla 
beslenir. Gövdesi ihsanda bulunmak; herkese iyilik yapmaktır. Budakları temizlik, 
yaprakları edep ve haya, meyvesi velilerin sohbetleri, suyu ise rahmettir.49

Ebu‘l Hasen BûĢencî‘ye göre fütüvvet: ―Kiramen Katibin meleklerinden 
utanacağın bir iĢi yapmamaktır.‖50 Maruf Kerhî de Ģöyle demiĢtir: ―Fütüvvet ehlinin üç 
alameti vardır: kulun kulluk vaktinde muhalefet ve isyanı kendine haram edip vefadan 
dur olmaması, kendisine bir iyilikte bulunmayanı bile methedebilmesi ve birilerine iyilik 
ve ihsanda bulunurken kimseyi muhtaç bırakmamasıdır.‖51

Ebu Ali Dekkâk, fütüvvetin aslının ilelebed baĢkası hakkında sa‘y ve gayret etmek 
olduğunu söylemektedir.52 GiriĢ kısmında zikrettiğimiz ―Kul, Müslüman kardeĢinin 
yardımı üzere oldukça Allah da her zaman kulunun yardımı üzere olur.‖53 hadisi, 
sûfîlere bu konuda ıĢık kaynağı olmuĢtur. Dekkâk, yaklaĢımlarını daha da ilerleterek 
fütüvvetin en zirvede temsil edenin Hz. Peygamber (sas) olduğunu söylemiĢtir. Çünkü 
kıyamet günü herkes, ―Nefsî nefsî‖ deyip kendi baĢının derdine düĢtüğü hengamda o 
(sas) ―Ümmetî ümmetî‖ diyerek müminlerin kurtuluĢu için çırpınacaktır.54

KâĢânî de fütüvvetten bahsederken, onun ahlâkî temel ilkelerini; düĢmanlığı terk 
etmek, hatalardan kaçınmak, kendisine yapılan eziyeti unutmak, sadece gözden değil 
gönülden ırak olana da yaklaĢmak, eziyet yapana iyilik etmek ve haksızlık yapanın 
özrünü kabul etmek Ģeklinde özetler.55

Fütüvvet kelimesi bir sûfîde bulunması gereken fedakarlık, diğergamlık, iyilik, 
yardım, insan severlik, hoĢgörü ve nefsine söz geçirme gibi ahlakî nitelikleri kapsayan 
bir kavramdır. Hatta bu husus dikkate alındığında sûfîlerin kendilerine has hümanizm 
düĢüncelerini fütüvvet kavramı çerçevesinde geliĢtirdikleri ifade edilmiĢtir.56

                                                          
47 İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbas ‘amme’ş-tehera mine’l-ehâdîsi 
‘ala elsineti’n-nas, Beyrut, 1405/1985. II/363. 
48 Yılmaz, age. s. 275. 
49 Selçuk Eraydın, age, s. 341. 
50 Ebu Abdurrahman es-Sülemî, Kitabu’l-Fütüvve, haz: Süleyman Ateş, Ankara Üniversitesi 
Basımevi, Ankara, 1977. s. 76. 
51 Hucvîrî, age, s. 213. 
52 Kuşeyrî, age, 260. 
53 Müslim, Zikir, 38; Ebu Davud, Edeb, 68; Tirmizi, Hudud, 3. 
54 Kuşeyrî, age, s. 261. 
55 Kâşânî, age, s. 428- 429. 
56 Süleyman Uludağ, “Fütüvvet”, DİA, İstanbul 1996, c. XXIII, s. 260. 
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Tasavvuf erbabı, Hz. Peygamber (sas)‘in ―Ali‘den baĢka feta (yiğit); zülfikardan 
baĢka kılıç yoktur.‖47 hadisine dayanarak, fütüvveti, genç bir insanda olması gereken 
vasıfların tümü olarak yorumlamıĢlardır.48

Fütüvvet bir ağaca benzetilmiĢtir. Buna göre o ağacın kökleri doğruluk gıdasıyla 
beslenir. Gövdesi ihsanda bulunmak; herkese iyilik yapmaktır. Budakları temizlik, 
yaprakları edep ve haya, meyvesi velilerin sohbetleri, suyu ise rahmettir.49

Ebu‘l Hasen BûĢencî‘ye göre fütüvvet: ―Kiramen Katibin meleklerinden 
utanacağın bir iĢi yapmamaktır.‖50 Maruf Kerhî de Ģöyle demiĢtir: ―Fütüvvet ehlinin üç 
alameti vardır: kulun kulluk vaktinde muhalefet ve isyanı kendine haram edip vefadan 
dur olmaması, kendisine bir iyilikte bulunmayanı bile methedebilmesi ve birilerine iyilik 
ve ihsanda bulunurken kimseyi muhtaç bırakmamasıdır.‖51

Ebu Ali Dekkâk, fütüvvetin aslının ilelebed baĢkası hakkında sa‘y ve gayret etmek 
olduğunu söylemektedir.52 GiriĢ kısmında zikrettiğimiz ―Kul, Müslüman kardeĢinin 
yardımı üzere oldukça Allah da her zaman kulunun yardımı üzere olur.‖53 hadisi, 
sûfîlere bu konuda ıĢık kaynağı olmuĢtur. Dekkâk, yaklaĢımlarını daha da ilerleterek 
fütüvvetin en zirvede temsil edenin Hz. Peygamber (sas) olduğunu söylemiĢtir. Çünkü 
kıyamet günü herkes, ―Nefsî nefsî‖ deyip kendi baĢının derdine düĢtüğü hengamda o 
(sas) ―Ümmetî ümmetî‖ diyerek müminlerin kurtuluĢu için çırpınacaktır.54

KâĢânî de fütüvvetten bahsederken, onun ahlâkî temel ilkelerini; düĢmanlığı terk 
etmek, hatalardan kaçınmak, kendisine yapılan eziyeti unutmak, sadece gözden değil 
gönülden ırak olana da yaklaĢmak, eziyet yapana iyilik etmek ve haksızlık yapanın 
özrünü kabul etmek Ģeklinde özetler.55

Fütüvvet kelimesi bir sûfîde bulunması gereken fedakarlık, diğergamlık, iyilik, 
yardım, insan severlik, hoĢgörü ve nefsine söz geçirme gibi ahlakî nitelikleri kapsayan 
bir kavramdır. Hatta bu husus dikkate alındığında sûfîlerin kendilerine has hümanizm 
düĢüncelerini fütüvvet kavramı çerçevesinde geliĢtirdikleri ifade edilmiĢtir.56

                                                          
47 İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbas ‘amme’ş-tehera mine’l-ehâdîsi 
‘ala elsineti’n-nas, Beyrut, 1405/1985. II/363. 
48 Yılmaz, age. s. 275. 
49 Selçuk Eraydın, age, s. 341. 
50 Ebu Abdurrahman es-Sülemî, Kitabu’l-Fütüvve, haz: Süleyman Ateş, Ankara Üniversitesi 
Basımevi, Ankara, 1977. s. 76. 
51 Hucvîrî, age, s. 213. 
52 Kuşeyrî, age, 260. 
53 Müslim, Zikir, 38; Ebu Davud, Edeb, 68; Tirmizi, Hudud, 3. 
54 Kuşeyrî, age, s. 261. 
55 Kâşânî, age, s. 428- 429. 
56 Süleyman Uludağ, “Fütüvvet”, DİA, İstanbul 1996, c. XXIII, s. 260. 
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Ebu Abdurrahman Sülemî, fütüvvet hakkında özel bir eser kaleme almıĢtır. Onun 
büyük bir mutasavvıf olduğu göz önüne alındığında bu kavramın Tasavvuftaki değeri 
daha iyi anlaĢılacaktır. O, bu kitabında ―fütüvvetleri gerekleri‖ diye baĢlayan 
parağraflarla bu kavramın kapsadığı konuları sıralamıĢtır. Kitabın bütünü bu Ģekildedir. 
Sülemî bu eserinde insanlar arası münasebetlere dikkatleri çekmiĢ, bunu yaparken de her 
bir hususu Saadet Asrından ve selefin hayatından örneklerle desteklemiĢtir. Biz 
uzamaması için sadece onun nazarlara sunduğu konuları zikretmek istiyoruz:

Dostların ihtiyaçlarını karĢılama, kötülüğe iyilikle mukabelede bulunma, kabahati 
cezalandırmama, insanların hatalarını aramaktan vazgeçme, güzel ahlak sahibi olma, 
insanlarla yakınlık kurma, cömert olma, eski muhabbet ve münasebeti koruma, insanlara 
yardımcı olma, onları dinleme, misafiri ve ziyafet vermeyi sevme, insanlara saygı, 
Ģefkat ve zerafetle muamele etme, Allah için birbirlerini sevip sıkı irtibatı devam 
ettirme, garipleri sevip onların hakkını yerine getirme, doğru sözlü olup emanet sahip 
çıkma, salih birisi gibi gözükmeden önce salih bir insan olmaya çalıĢma, insanların 
sevincine ortak olma, yapılan hayır ve hasenattan dolayı herhangi bir beklentiye 
girmeme, tevbekar olma, Allah dostlarını sevme, dostların kusurlarını yüzlerine 
vurmama, onlarla zıtlaĢmama, çalıĢkan bir insan olma, insanlardan beklenilen 
davranıĢlarla onlara muamele etme, nefsini her daim kusurlu görme, kendi kusurlarıyla 
meĢgul olup baĢkalarının hatalarıyla iĢtigal etmeme, intikam almaya gücü yeterken 
affetme, insanlar hüsnü zannda bulunma, bela musibet anında Ģikayet etmeyip gönül 
hoĢnutluğuyla karĢılama, hiçbir nefesi, ânı zayi etmeme, iyilerle beraber olup Ģerlilerden 
uzak durma, dünyaya tamah etmeme, dünya yüzünden kardeĢine bozulmama, iç dıĢ 
bütünlüğüne dikkat etme, kimseyi yüz suyu dökmeme, Ģehevî arzulardan uzak durma, 
kendi için istediğini kardeĢleri için de isteme, onları kendine tercih etme, cömert olup 
cimrilikten uzak olma, kanaatkar olma, ıslah-ı hal etme, insanlarla güzel geçinme, onları 
tolere etme, kibirden uzak durma, kendini beğenmeme, insanları özür dileme zorunda 
bırakmama, haset etmeme, insanlara maddi manevi fedakarlıktan kaçınmama, yapılan 
iyiliği unutma, vefadan dur olmama, öfkeyi bastırma, insanlara ihanet etmeme, hep 
sadakat üzere olma...57

Sülemî, Serî Sakatî‘nin Ģu dedikleriyle de sûfîlerin ahlaklanmalarının uygun 
olduğunu söylemiĢtir. Konumuzla alakalı yer Ģöyledir:

Müridler Ģu beĢ Ģeyi yapmaya kesin kararlıdırlar: Ġnsanların ellerinde bulunana asla 
göz dikmezler. Kimseye sıkıntı vermezler. Ellerini, midelerini edep yerlerini korurlar. 
GösteriĢ yapmazlar. Kendilerinden dinen üstün olanı dinleyip saygılı olurlar.58

Sülemî‘nin Ģu yaklaĢımı dinî kriter ve ahlakî niteliklerin fütüvvete yüklenerek ona 
verilen değerin bilinmesi adına önemlidir: ―Adem (as) gibi özür dileyen, Nuh (as) gibi 

                                                          
57 Sülemî, age. Bu yazılanlar eserdeki konuların başlıklarından bazılarıdır. Kitabın 15- 94. 
sayfalarından alınmıştır. 
58 Sülemî, age s. 41. 
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iyi, Ġbrahim (as) gibi vefalı, Ġsmail (as) gibi dürüst, Musa (as) gibi ihlaslı, Eyyüb (as) 
gibi sabırlı, Davud (as) gibi cömert, Efendimiz (sas) gibi merhametli, Ebubekir (ra) gibi 
hamiyetli, Ömer (ra) gibi adaletli, Osman (ra) gibi hayalı, Ali (ra) gibi bilgili 
olmaktır.‖59

ġu çok bilinen husus fütüvvet bahsinde ele alınan örneklerdendir: Bir defasında bir
Mecûsî, Ġbrahim (as)‘a gelerek kendisini misafir etmesini istedi. Hz Ġbrahim, ona 
Müslüman olması Ģartıyla ikramda bulunabileceğini söyledi. Mecûsî bunu kabul 
etmeyerek oradan ayrıldı. Sonra Allah Teala Ġbrahim (as)‘a ―Ey Ġbrahim! Niçin sen o 
Mecûsîye ikramda bulunmadın. Ġkram için dinini değiĢtirmesini niçin Ģart koĢtun? Ben 
Bana iman etmemesine rağmen yetmiĢ seneden beri onu yedirip içiriyorum. Sen bir 
gecelik ona ikramda bulunsaydın ya!‖ dedi. Bunun üzerine Hz. Ġbrahim hemen gidip o 
Mecûsîyi buldu, izzetü ikramda bulundu. Mecûsî, Ġbrahim (as)‘a bunu niçin yaptığını 
sorunca o da olup biteni ona söyledi. Bunun üzerine o Mecûsî ―Allah benim için sana 
bunları mı söyledi?‖ deyip Müslüman oldu.60

Bir defasında ġakik-i Belhî, Cafer-i Sadık‘a fütüvvetin ne olduğunu sormuĢtu. 
Cafer-i Sadık kendisinin bu soruya nasıl cevap verdiğini sorunca o Ģöyle dedi: ―Bize bir 
nimet verilirse Ģükrederiz, verilmezse sabrederiz.‖ Bunun üzerine Cafer-i Sadık: ―Bizim 
Medine‘deki köpekler de böyle yaparlar‖ dedi. ġakik ―Ey Resûlüllah‘ın torunu! Size 
göre fütüvvet nedir?‖ sorusunu yöneltince Hz. Cafer ―Bize nimet verilirse onu baĢkasına 
veririz, bir Ģey verilmezse Ģükrederiz.‖ buyurdu.61 Ona göre fütüvvet buydu.

―Ġnsan, ihsanın kölesidir.‖ kaidesince etrafına böylesine yardımcı olmaya çalıĢan 
bir insanın, toplum tarafından ne kadar sevileceği, uyum, huzur ve barıĢın ne denli 
yüksek seviyede bir temsilcisi olacağı aĢikardır.

Sonuç 
Ġnsanın hayatını mutlu bir Ģekilde devam ettirebilmesi, onun maddesinden ziyade 

maneviyatına bağlıdır. Psikolojik sorunları olan bir insanın dünyevî imkanları fazlasıyla 
olsa bile insanı mutlu etmeye yetmemektedir. ĠĢte tam bu noktada Tasavvuf, insanın 
gönlüne onun çok hayrına ve yararına olan Ģeyler fısıldamaktadır. Daha doğrusu 
Tasavvufî öğreti, insanı mutlu etmeye her zaman ve mekanda hazır olarak 
beklemektedir. Tasavvuf, insana, dünya ile bir alaka ve bağ kurmaktan ziyade, Yüce 
Yaratıcısı ile arasında sıkı bir bağ kurmasını salık verir. Dünya kendisini her isteyene 
yönelmemesine rağmen, Cenab-ı Hakk kendisine yönelen her kuluna onun yöneliĢinden 
daha çok yönelmektedir. ĠĢte bu yöneliĢ, insana tarifsiz bir saadet vaat etmektedir. Bu 
açıdan Tasavvuf, insanı, hem kendisiyle ve hemde Rabbisiyle barıĢık yaĢatma 
iddiasındadır denebilir. Bunun için sûfî düĢünce, insanın karĢısına, ihsan derinlikli 

                                                          
59 Sülemî, age. s. 22, 23. 
60 Kuşeyrî, age, s. 262. 
61 Kuşeyrî, age, s. 265. 
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Mecûsîyi buldu, izzetü ikramda bulundu. Mecûsî, Ġbrahim (as)‘a bunu niçin yaptığını 
sorunca o da olup biteni ona söyledi. Bunun üzerine o Mecûsî ―Allah benim için sana 
bunları mı söyledi?‖ deyip Müslüman oldu.60

Bir defasında ġakik-i Belhî, Cafer-i Sadık‘a fütüvvetin ne olduğunu sormuĢtu. 
Cafer-i Sadık kendisinin bu soruya nasıl cevap verdiğini sorunca o Ģöyle dedi: ―Bize bir 
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veririz, bir Ģey verilmezse Ģükrederiz.‖ buyurdu.61 Ona göre fütüvvet buydu.
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bir insanın, toplum tarafından ne kadar sevileceği, uyum, huzur ve barıĢın ne denli 
yüksek seviyede bir temsilcisi olacağı aĢikardır.

Sonuç 
Ġnsanın hayatını mutlu bir Ģekilde devam ettirebilmesi, onun maddesinden ziyade 

maneviyatına bağlıdır. Psikolojik sorunları olan bir insanın dünyevî imkanları fazlasıyla 
olsa bile insanı mutlu etmeye yetmemektedir. ĠĢte tam bu noktada Tasavvuf, insanın 
gönlüne onun çok hayrına ve yararına olan Ģeyler fısıldamaktadır. Daha doğrusu 
Tasavvufî öğreti, insanı mutlu etmeye her zaman ve mekanda hazır olarak 
beklemektedir. Tasavvuf, insana, dünya ile bir alaka ve bağ kurmaktan ziyade, Yüce 
Yaratıcısı ile arasında sıkı bir bağ kurmasını salık verir. Dünya kendisini her isteyene 
yönelmemesine rağmen, Cenab-ı Hakk kendisine yönelen her kuluna onun yöneliĢinden 
daha çok yönelmektedir. ĠĢte bu yöneliĢ, insana tarifsiz bir saadet vaat etmektedir. Bu 
açıdan Tasavvuf, insanı, hem kendisiyle ve hemde Rabbisiyle barıĢık yaĢatma 
iddiasındadır denebilir. Bunun için sûfî düĢünce, insanın karĢısına, ihsan derinlikli 
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murâkabenin, Allah sevgisi içiçeliğiyle muhabbetin ve fedakarlık buudlu îsârın temelini 
oluĢturduğu fütüvvet ruhunu çıkarmaktadır. 

Fütüvvet bir yaĢam biçimi, bir hayat standardıdır. O, kiĢiyi, toplumun çıkarlarını 
kendi çıkarlarının önünde tutmasına, insanlığın hizmetine koĢmasına vesile olan 
Ģuurdur. Fütüvvette bitmek bilmeyen bir fedakarlık, diğergamlık ve baĢkalarını düĢünme 
söz konusudur. Tabir yerinde ise, onda, baĢkaları için yaĢama, baĢkalarının 
mutluluğuyla mutlu olma, onların dertlerini paylaĢma ve gidermeye çalıĢma vardır. 
Tasavvuf disiplini, fütüvvet ruhunu ortaya çıkararak gönül ehli insanların, halkın içinde 
ve hizmetinde olduklarını, olmaları gerektiğini öngörmekle birlikte aynı zamanda bütün 
insanlığın huzuruna, bütün toplumun barıĢına büyük bir katkıda bulunmuĢtur.
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Resûlullah (s.a.s.)‟in savaş esirlerine muamelesinin
barış inşâsı açısından önemi 

Özet
Ġslâm, adı üstünde barıĢ demektir. Resûlullah (s.a.s.) sulhu sadece Müslümanlar 

arasında tesis etmek üzere değil, bütün insanlığa hatta bütün varlıklara teĢmil etmek 
üzere gönderilmiĢtir. Âlemlere rahmet olarak gönderildiğini bildiren âyet, bunu ifade 
etmektedir. Dolayısıyla Resûl-i Ekrem sosyal hayatın her alanında sulhu gözetmiĢ ve 
ona göre hareket etmiĢtir. Bu hususun en bariz bir Ģekilde tezahür ettiği alanlardan biri 
de savaĢ esirlerine yapılan muamelelerdir. Mekkeli müĢrikler, ellerine düĢen Müslüman 
esirlere en fena eziyetleri reva görüyorlardı. Resûlullah (s.a.s.) ise savaĢ esirlerine en 
güzel bir Ģekilde muamele ediyordu. Böylece O, bütün insanlığa kuvvetli olduğu zaman 
can düĢmanlarına ne kadar güzel muamelede bulunduğunu göstermiĢ oluyordu. 
Resûlullah, savaĢlarda ele geçen esirleri, ya fidye karĢılığı ya da fidye dıĢında bir 
bedelle veya esirin imkânı yoksa karĢılıksız olarak serbest bırakıyordu. Esirlerden 
öldürülenler de vardı. Onlar daha önce Ġslâm‘a ve Müslümanlara yapmıĢ oldukları aĢırı 
düĢmanlıkları veya verilen ahdi yerine getirmemeleri sebebiyle öldürülmüĢlerdir. Esir 
kadın ve çocuklardan bir kısmı köleleĢtirilmiĢti. Fakat köleleĢtirme dinin bir emri olarak 
değil o zamandaki devletlerarası teamüller gereği yapılmaktaydı. Bununla birlikte esir 
alınan kadın ve çocukların pek çoğu daha sonra serbest bırakılmıĢtır. Esirlere yapılan bu 
güzel muamelelerin neticesinde pek çok kimse ya Müslüman olmuĢ veya Müslümanlara 
karĢı güç kullanmaktan vazgeçmiĢtir. Dolayısıyla Arabistan Yarımadası ve yakın 
iklimlerde barıĢ inĢası adına Resûl-i Ekrem‘in diğer uygulamalarının yanında esirlere 
yapılan insanca muamelelerin de önemli bir tesiri olduğunu göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir. 
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Abstract 

Islam, as it is named so, means peace. Prophet Muhammad (upon him be peace 
and blessings) wasn‘t set to build peace only among Muslims. He was sent to extend 
peace not just among mankind but even for all creatures. The sign(ayah) declaring ―The 
Prophet was sent as a mercy for all beings‖ expresses this fact. The prophet regarded 
peace in all aspects of social life and behaved accordingly. One of the aspects that this 
point clearly seen is certainly his treatment toward the captives. While Meccan pagans 
agreed to torture awfully to the muslim captives they caught, Messenger of God(pbuh) 
treated the captives the Muslims had in such a good way that he showed how nicely he 
treated toward his mortal enemies when he was strong. He let the captives be free in 
return for ransom or with charge or without charge if the captive couldn‘t afford it. 
There were also some captives killed. They were killed because they behaved as fierce 
enemies against the muslims or didn‘t keep their oath.Some of the captive women and 
children were enslaved firstly but this was not done as a command of religion.Instead,it 
was applied as a formality of international relationship. Nevertheless lots of those 
captives were released some time later. This means that battle captives weren‘t enslaved. 
Thanks to this well treatment lots of people became muslim or they gave up using power 
against muslims. Therefore it should be considered that humanistic treatment toward 
captives along with the Messenger‘s other applications had a significant impact on the 
spread of Islam in the Arabian Peninsula and its near region. 

Keywords: Prophet Muhammad, Captive of War, Treatment, Peace Building 
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I. Giriş
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resûl-i Ekrem (s.a.s.) insanları diğer varlıklara 

kul olmaktan kurtarıp yalnızca Allah‘a kul olmalarını tebliğ etmekle vazifeliydi. 
ġüphesiz bunun temini sadece inananlar arasında sulhu ikâme etmekle yeterli olmayıp 
bütün insanları kapsayacak bir sulhu, bir barıĢı ikame etmekle mümkün olacaktı. Öte 
yandan inancı, eğilimi, ideolojisi, dünya görüĢü ne olursa olsun yeryüzündeki bütün 
insanların, inanç ve düĢüncelerinde bir zorlamaya tabi tutulmaksızın sulh ve barıĢ içinde
yaĢama hakları vardır. Ġnsanlara bu hakkı tanıyan Allah Teâlâ‘dır ve O, bütün dinleri ve 
Peygamberleri bu sulhu temin için göndermiĢtir. Resûlullah (s.a.s.), kıyamete kadar 
âlemĢümûl sulhun temini için yirmi üç yıllık nübüvvet hayatında kendi müĢahhas 
örnekliği yanında gerekli temel ilkeleri de ortaya koymuĢtur. ÂlemĢümul sulhun temini 
adına O‘nun müĢahhas örnekliğinin en bariz bir Ģekilde tezahür ettiği alanlardan biri de 
savaĢ esirlerine yaptığı güzel muameleleridir.

Resûlullah‘ın savaĢ esirlerine karĢı muameleleri konusunu hazırlarken, klasik 
dönem kaynaklarından daha çok Vakîdî‘nin Kitâbü‟l-Meğâzî, Ġbn HiĢâm‘ın es-Sîretü‟n-
Nebeviyye ve Ġbn Sa‘d‘ın Kitâbü‟t-Tabakâti‟l-kübrâ‘sını referans olarak kullandık. 
Günümüzde ise Diyânet Ġslâm Ansiklopedisi‘nde Ahmet Özel‘in yazdığı ―Esir‖ maddesi, 
konuyu etraflıca ele alması bakımından tebliğimiz için önemli bir kaynak olmuĢtur. 
Mehmet Birsin‘in ―Ġslâm Devletler Hukukunda SavaĢ Esirlerine Uygulanan 
Yaptırımların Analizi‖ adlı makalesi de bu alanda yazılmıĢ önemli makalelerden biridir. 

II. Resûlullah‟ın Savaş Esirlerine Karşı İnsanlık Onuruna Yakışır Muamelesi
Tebliğimiz iki ana baĢlıktan oluĢmaktadır. Birinci baĢlıkta, kronolojik olarak 

gazvelerde ele geçen esirlere, ikinci baĢlıkta seriyyelerde ele geçen esirlere
Resûlullah‘ın muamelelerinden örnekler verilecektir. Örneklerde genel olarak esirlere 
nasıl bir muamele yapıldığı, onlara ne gibi haklar tanındığı ve bu uygulamaların barıĢ 
inĢasına nasıl bir katkı sağladığı üzerinde durulacaktır.

A. Resûlullah‟ın Gazvelerde Ele Geçen Esirlere Muamelesi 
1. Bedir Savaşı
Bedir SavaĢı, Müslümanların yaptığı ilk ve en büyük savaĢtır. Bu savaĢta birçok 

esir ele geçmiĢti. Resûlullah (s.a.s.) bu esirleri ashâbı arasında taksim etmiĢ ve onlara iyi 
davranmaları tavsiyesinde bulunmuĢtu. Mus‘ab b. Umeyr‘in kardeĢi olan Ebû Aziz b. 
Umeyr de esirler arasındaydı. O baĢından geçenleri Ģöyle anlatmaktadır: “Müslümanlar 
bizi Medine‟ye getirdiler ve beni Ensar‟dan bir aileye verdiler. Onlar sabah akĢam 
yemeklerini getirdiklerinde -Resûlallah‟ın tavsiyesi gereği- özellikle ekmeği bana 
verirler, kendileri hurma ile yetinirlerdi. Onlardan birisinin eline bir ekmek kırıntısı 
geçecek olsa onu bana ikram ederdi. Ben de utancımdan bu kırıntıyı onlardan birine 
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geri verirdim. O da hiç dokunmadan o kırıntıyı tekrar bana verirdi”.1 Ebu‘l-Âs b. Rebi 
ve Velid b. Velid de aynı Ģeyleri anlatmıĢlardır. KureyĢ esirlerinden Yezid, savaĢ 
meydanından Medine‘ye dönerken Müslümanların esirleri hayvanlara bindirip 
kendilerinin yaya olarak yürüdüklerini bildirmektedir.2

Bedir esirleri Medine‘ye getirildiğinde bir kaçı Ümmü Seleme‘nin evine 
bırakılmıĢtı. Bu sırada o, evde değildi. Eve geldiğinde amcaoğullarının evinde 
oturduklarını gördü. Bir Ģey konuĢmadan Resûlullah‘a gitti ve amcaoğullarına 
misafirperverlik yapmada bir sakınca olup olmadığını sordu. Resûlullah bunda bir 
sakınca olmadığını, elinden ne geliyorsa onlara yapabileceğini ifade etti.3  

Bedir SavaĢı‘nda ele geçirilen esirlerin hepsi bağlanmıĢtı. SavaĢın bittiği ilk gece 
Resûlullah uyuyamamıĢtı. Sebebi sorulunca, amcası Abbas‘ın iniltilerinden 
uyuyamadığını ifade etti. Bunun üzerine Abbas‘ın ipleri çözüldü ve böylece Resûlullah 
uyuyabildi.4

Bedir SavaĢı‘nda KureyĢ‘in hatiplerinden Süheyl b. Amr da esirler arasındaydı. 
Hz. Ömer: “Ya Resûlallah! Onun iki ön diĢini sökeyim de dili dıĢarı sarksın ve artık 
Senin aleyhinde hutbe îrad edemesin!” deyince Resûlullah: “Ben ona müsle yapmam, 
Ģayet ben ona böyle bir Ģey yapacak olursam bir peygamber olduğum halde Allah da 
bana aynısını yapar! Umulur ki ilerde senin hoĢuna gidecek bir iĢ yapar!” diye cevap 
vererek Hz. Ömer‘i yapmak istediği iĢten menetti. Hz. Ömer, Süheyl‘in yaptığı bu güzel 
iĢi, Hz. Ebû Bekir zamanında görmüĢ ve Resûlullah‘ın sözünü hatırlayarak ―Senin 
Resûlullah olduğuna bir kez daha Ģehadet ederim‖5 demekten kendini alamamıĢtı. 
Süheyl b. Amr, Resûlullah‘ın vefâtı üzerine Mekke‘de meydana gelen çalkalanmalar ve 
irtidat hadiseleri üzerine halka bir hutbe irad etmiĢ ve onun hutbesi üzerine halk 
yatıĢmıĢtı.6

Süheyl esir edildikten sonra kaçmaya çalıĢtıysa da yakalanmaktan kurtulamadı. 
Resûlullah: “Onu kim yakalarsa öldürsün” buyurdu. Onu Resûlullah ağaçların arasında 
saklanmıĢ olarak buldu, fakat öldürmedi. Onun bu hilesine karĢılık bir ceza da 

                                                          
1  İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-Hımyerî el-Meâfirî, es-Sîretü’n-

Nebeviyye, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1424/2003, I-IV, (iki mücellet), II, 218. 
2  Vâkıdî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Eslemî, Kitâbü’l-Meğâzî, thk. Marsden 

Jones, Âlemü’l-Kütüb, Beyrut 1404/1984, (London Oxford University Press 1966 baskısından 
ofsettir), I, 119. 

3  Vâkıdî, Meğâzî, I, 118-119. 
4  Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk, thk. Muhammed 

Ebu’l-Fadl İbrahim, Dârü’l-Maarif, Beyrut t.y., I-XI, II, 463. 
5  Vâkıdî, a.g.e., I, 107. 
6  İbnü’l-Esîr, İzzuddin ibnü’l-Esîr Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed el-Cezerî, Üsdü’l-ğâbe fî ma’rifeti’s-

sahâbe, thk. Ali Muhammed Muavvad ve Âdil Ahmed Abdülmevcûd, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
Beyrut 1415/1994, I-VIII (8. cilt fihrist), II, 585. 
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verilmedi, yalnızca elleri boynuna bağlı olarak bir bineğe bindirilmeden Medine‘ye 
kadar yürütüldü.7

Bedir SavaĢı‘nda müĢriklerden 70 kiĢi esir alınmıĢtı.8 Esirlerden mâlî durumlarına 
göre 1000-4000 dirhem arası fidye alındı. Mâlî durumu iyi olmayanlardan hiçbir Ģey 
alınmaksızın serbest bırakıldılar.9 Yalnız bunların içinden okuma-yazma bilenlerden her 
birinin Ensar çocuklarından on çocuğa okuma-yazma öğretmesi Ģart kılındı.10 Bedir 
SavaĢı esirlerinden 17 kiĢi (kimisi o sırada kimisi daha sonra olmak üzere) Müslüman 
olmuĢtur.11

Bedir SavaĢı esirlerinden öldürülenler de vardı. Bunlardan Nadr b. Hâris12 ve Ukbe 
b. Ebî Muayt, Resûlullah‘ın emriyle öldürülmüĢtü. Bu iki müĢriğin öldürülmesi Allah‘a 
ve Resûlü‘ne düĢmanlıklarından ileri gelmekteydi. Ukbe b. Ebî Muayt, niçin 
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7  Vâkıdî, Meğâzî, I, 117; İbn Sa’d, Muhammed b. Sa’d b. Meni‘ ez-Zuhrî, Kitabü’t-tabakâti’l-
kübrâ, thk. Ali Muhammed Ömer, Mektebetü’l-Hanci, Kahire 1421/2001, I-XI (11. cilt fihrist), VI, 
121. 
8  Buhârî, Meğâzî, 10. 
9  Vâkıdî, a.g.e., I, 129; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, II, 231-232. 
10  Ahmed b. Hanbel, I, 247; İbn Sa’d, Tabakât, II, 23; İbn Seyyidinnas, Ebu’l-Feth Muhammed b. 
Muhammed el-Yaʽmurî, Uyûnu’l-eser fî fünûni’l-meğâzî ve’ş-şemâil, thk. Muhammed el-Îd el-
Hatrâvî, Mektebetü Dâri’l-Turâs ve Dârü İbn Kesîr, Muhyiddin Mestû, Medine-Dımaşk t.y., I, 434. 
11  İbn Seyyidinnas, Uyûnu’l-eser, I, 435. 
12  Vâkıdî, a.g.e., I, 106-107; İbn Hişâm, a.g.e., II, 216. 
13  Vâkıdî, a.g.e., I, 114; İbn Hişâm, a.g.e., II, 216-217. 
14  İbn Hişâm, a.g.e., II, 204-205. 



142

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                    3rd International Conference on Humanities 

 
137

2. Benî Müstalik Gazvesi 
Hicretin 5. yılında yapılan Benî Müstalik Gazvesi‘nde de bir çok esir elde 

edilmiĢti. Benî Müstalik‘in reisi olan Hâris b. Ebî Dırar‘ın kızı Cüveyriye de esirler 
arasındaydı. Amcasının oğluyla evliydi. Bu gazvede kocası öldürülünce dul kalmıĢtı.15

O, Sâbit b. Kays veya amcasının oğlunun payına düĢmüĢtü. Cüveyriye, Sâbit b. Kays ile 
belli bir ücretle serbest bırakması için antlaĢma  (mükâtebe) yapmıĢtı. Cüveyriye, 
Resûlullah‘a gelerek Sâbit b. Kays‘a ödeyeceği ücret konusunda yardım istedi. 
Resûlullah ona daha hayırlısını yani istediği ücreti ödeyip kendisiyle evlenmesini teklif 
etti. Cüveyriye de kabul etti.16 Resûlullah Sabit‘e haber gönderdi. Sâbit de Cüveyriye‘yi 
Resûlullah‘a bağıĢladı. Resûlullah Sâbit‘e Cüveyriye‘den istediğ ücreti ödedi. Daha 
sonra Cüveyriye‘yi azad etti ve onunla evlendi.17 Bu evlilikle ellerindeki esirlerin 
Resûlullah‘ın akrabası olduğunu gören Müslümanlar: “Resûlullah‟ın hısımlarını 
elimizde esir olarak tutamayız” diyerek onların hepsini serbest bıraktılar. Böylece Beni 
Müstalik‘in 100 ev halkı (100 kadın, çocuklarla birlikte) serbest bırakılmıĢ oldu.18

SavaĢa katılanların bir kısmı karĢılıksız olarak bir kısmı da ganimetten altı hisse karĢılığı 
ellerindeki esirleri bıraktılar.19 Bazı rivayetlerde Resûlullah‘ın, Benî Müstalik‘ten 40 
esiri veya bütün esirleri bağıĢlamasını, Hz. Cüveyriye‘nin (r.anhâ) mehrine saydığı 
bilgisi geçmektedir.20

Bu arada Cüveyriye‘nin babası Resûlullah‘ın yanına gelerek kendisi gibi Ģerefli 
birinin kızının esir tutulamayacağını, dolayısıyla serbest bırakılması gerektiğini söyledi. 
Resûlullah Cüveyriye‘yi dilediğini seçmekte serbest bıraktı. Babası kızına gelerek: “Bu 
adam seni dilediğini seçmekte serbest bıraktı. Sakın bizi rezil rüsvay etme!” dedi ise de 
Cüveyriye kavmini değil Resûlullah‘ı tercih etti.21 Babası, kızını esaretten kurtarmak 
için fidye olarak vermeyi düĢündüğü develer de getirmiĢti. Yalnız yolda onlardan ikisini 
-çok hoĢuna gittiği için- bir vadide saklamıĢtı. Getirdiği develeri fidye olarak 
Resûlullah‘a takdim ettiğinde Resûlullah ona sakladığı iki deveyi sordu. Bu cevap 
karĢısında: “Bunu Allah‟tan baĢka bilen yoktu” diyerek çok ĢaĢıran Haris hemen orada 
Ģehadet getirip Müslüman oldu. Onunla birlikte iki oğlu ve kendi kavminden yanında 
bulunan kimseler de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resûlullah Cüveyriye‘yi babasına 
teslim etti, ardından kızını babasından istedi. Resûlullah böylece Cüveyriye ile evlenmiĢ 
oldu.22

                                                          
15  İbn Sa’d, Tabakât, X, 113. 
16  Ahmet b. Hanbel, VI, 277; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, III, 168. 
17  Vâkıdî, Meğâzî, I, 411. 
18  Ahmet b. Hanbel, VI, 277; İbn Hişâm, a.g.e., III, 169. 
19  Vâkıdî, a.g.e., I, 412. 
20  Vâkıdî, Meğâzî, I, 412. 
21  İbn Sa’d, Tabakât, X, 114. 
22  İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, III, 169. 
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bulunan kimseler de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resûlullah Cüveyriye‘yi babasına 
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15  İbn Sa’d, Tabakât, X, 113. 
16  Ahmet b. Hanbel, VI, 277; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, III, 168. 
17  Vâkıdî, Meğâzî, I, 411. 
18  Ahmet b. Hanbel, VI, 277; İbn Hişâm, a.g.e., III, 169. 
19  Vâkıdî, a.g.e., I, 412. 
20  Vâkıdî, Meğâzî, I, 412. 
21  İbn Sa’d, Tabakât, X, 114. 
22  İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, III, 169. 
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Benî Müstalik Gazvesi, bir esire yapılan güzel muamelenin mağlup taraf için nasıl 
hayırla ve iyilikle neticelendiğini göstermesi bakımından önemlidir. Resûlullah‘ın, 
Cüveyriye‘nin fidyesini vererek onu esaretten kurtarması sonra onunla evlenmesi, Benî 
Müstalik‘in esirlerinin de esaretten kurtulmalarını ve bu kavmin Müslüman olmasını 
netice vermiĢtir.

3. Benî Kureyza Kuşatması
Yahudi Benî Kureyza kabilesi, Hendek SavaĢı‘nda Müslümanlara ihanet etmeleri 

sebebiyle kuĢatma altına alınmıĢlar, teslim olma çağrısını da reddetmiĢlerdi. Resûlullah 
onları 25 gün muhasara altında tuttu. Nihayet Sa‘d b. Muaz‘ın kendileri hakkında 
hüküm vermesini kabul ederek teslim olmak zorunda kaldılar. Sa‘d b. Muaz, Beni 
Kureyza‘nın erkeklerinin öldürülmesine, malların ganimet olarak Müslümanlar arasında 
dağıtılmasına, kadın ve çocukların ise esir alınmasına hükmetti.23 Resûlullah bu hükmün 
Allah‘ın hükmüne uygun olduğunu ifade buyurdu.24 Resûlullah öldürülecek olanlara 
güzel muamele edilmesini, eziyet ve iĢkence yapılmamasını, kendilerine öğle vaktinde 
süt ve su içirilmesini, onların üzerinde kılıcın sıcaklığı ile güneĢin sıcaklığının 
birleĢtirilmemesini emir buyurdu. Ashab da Resûlullah‘ın emirlerini yerine getirdiler; 
onlara süt ve su içirdiler, yemek yedirdiler. Yahudi NebbâĢ b. Kays öldürüleceği yere 
getirilirken, kendisini getiren sahâbiyi itti, aralarında kavga çıktı. Sahâbi NebbaĢ‘ın 
burnuna vurdu ve kanattı. NebbaĢ‘ın halini gören Resûlullah onu getiren sahâbiye: “Ona 
niçin böyle yaptın? Öldürülmesi ona yetmez miydi?” diye kızdı. Sahâbî: “Kaçmak için 
beni itti, aramızda itiĢ-kakıĢ oldu” diyerek mazeret beyan etti. Ardından Resûlullah 
esirlere iyi davranılmasını emretti.25  

Resûlullah kadın esirlere de yüklerle hurma dağıtılmasını, onlar için bazı eĢyalar 
ve elbiseler getirilmesini emir buyurdu. Esirler gecelerini Tevrat okuyarak geçirdiler, 
birbirlerine dinleri üzeri sabit olmalarını ve Tevrât‘a tutunmalarını tavsiye ettiler.26 Esir 
edilen kadın ve çocukların sayısı bin kadardı. Resûlullah beĢte bir hisse içinde olanların 
bir kısmını bağıĢladı, bir kısmını hibe etti, bir kısmını da hizmetçi yaptı.27 Resûlullah 
taksimde ve satıĢta annelerle buluğ çağına ermemiĢ çocukların aralarının ayrılmamasını 
da emretti.28 Resûlullah esirler arasında Reyhâne bint Zeyd‘i de azad edip kendisiyle 
evlenmiĢtir.29

Burada dikkat etmek gerekir ki, Muhammed Hamîdullah‘ın belirttiği gibi, Benî 
Kurayza erkeklerinin öldürülmesi, Resûlullah‘ın emri değildi. Bu iĢ, onların hakem 

                                                          
23  Bu hüküm aynı zamanda Tevrat’ta da bulunmaktadır. Bkz. Tesniye, 20: 10-16. 
24  İbn Hişâm, a.g.e., III, 134-138. 
25  Vâkıdî, Meğâzî, II, 514. 
26  Vâkıdî, a.g.e., II, 512-513. 
27  Vâkıdî, Meğâzî, II, 523. 
28  Vâkıdî, a.g.e., II, 524. 
29  İbn Sa’d, Tabakât, X, 125-127. 
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olarak razı olduğu Sa‘d b. Muaz‘ın hükmüyle gerçekleĢmiĢti.30 Benî Kureyza, Benî 
Nadr‘in ahdi bozmaları olayında Ġbn Selûl‘un araya girerek onları ölümden kurtardığı 
gibi, razı oldukları hakemin de kendilerini kurtaracağını umuyorlardı.31

Benî Kureyza esirlerine yapılan muamelelerde pek çok insânî yanlar 
bulunmaktadır. Esirlerin yeme-içme, giyim gibi temel ihtiyaçlarının karĢılanması, 
ibadetlerinin yerine getirmelerine müsaade edilmesi, büluğa ermemiĢ çocukların 
annelerinden ayrılmaması ve öldürülecek olanlara bile rıfkla muamele edilmesi, 
Resûlullah‘ın Ģahsında Ġslâm dininin insan onuruna verdiği değeri göstermektedir.

4. Hayber Fethi 
Hayber Fethi‘nde esir edilen kadınlar arasında Hz. Safiyye de vardı. Bilal-i HabeĢî, 

Safiyye binti Huyey ile amcasının kızını esir olarak Yahudi ölülerinin arasından geçirip 
Resûlullah‘a getirdi. Safiyye‘nin amcasının kızı, ölüleri görünce feryat ederek ellerini 
yüzüne vurmaya baĢladı. Resûlullah, Bilal‘in böyle yapmasından hoĢlanmadı ve onu: 
“Ey Bilal! Senden acıma duygusu sökülüp atıldı mı ki, bu kadıncağızları ölülerin 
arasından geçirdin!?” diye azarladı.32  

Hz. Bilal (r.a.), Hz. Safiye ve amcasının kızını baĢka bir maksatla Yahudi 
ölülerinin yanından geçirmiĢ olabilir. Fakat Hz. Safiye‘nin amcasının kızının feryad edip 
ellerini yüzüne vurması, bu iĢin bir psikolojik (manevi) iĢkence olduğu anlamına 
gelmektedir. Resûlullah‘ın bu durumdan hoĢlanmayıp Hz. Bilal‘i uyarması da esirlere 
böyle bir muamelede bulunmanın doğru olmadığını ortaya koymaktadır.

Hz. Safiyye, Huyey b. Ahtab‘ın kızı olup önce Sellâm b. MiĢkem‘le, ondan 
ayrılınca Kinane b. Rebi ile evlenmiĢti. Kinane, Hayber Fethi‘nde öldürülünce dul 
kalmıĢtı. Yahudi ileri gelenlerinden birinin kızı olduğu için Resûlullah‘ın hissesine 
düĢmesi daha uygundu ve öyle de oldu. Resûlullah, Safiyye‘ye: “Eğer dinin üzere 
kalmayı tercih edecek olursan seni Ġslam‟a girmeye zorlayacak değilim. ġayet Allah‟ı ve 
Resûlü‟nü tercih edecek olursan bu senin için daha hayırlıdır. Bu durumda seni kendim 
için alıkoyacağım.” dedi. Hz. Safiyye de dini üzere kalıp kavmine dönme yerine Allah‘ı 
ve Resûlü‘nü tercih etti. Bunun üzerine Resûlullah onu azad etti ve onunla evlendi.33

5. Mekke Fethi 
Mekkeli müĢrikler hicretten önce Resûlullah‘a ve Müslümanlara olmadık eziyetler 

yapmıĢlar, hicretten sonra da Uhud ve Hendek SavaĢları baĢta olmak üzere pek çok 

                                                          
30  Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Bilgen, Osman, Hadis’te tarih Tarih’te hadis: Hadis 
rivayetlerininin tarih ilmi açısından değeri (Hz. Peygamber dönemi), Işık Akademi Yayınları, 
İstanbul, 2010, s. 164-181. 
31  Hamîdullah, Muhammed, İslâm Tarihine Giriş, trc. Ruhi Özcan, Beyan Yayınları, İstanbul 2007, 
s. 100, 104. 
32  Vâkıdî, a.g.e., II, 673-674; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, III, 195. 
33  İbn Sa’d, Tabakât, X, 116-117, 119; Vâkıdî, Meğâzî, II, 465, 707. 
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Resûlü‟nü tercih edecek olursan bu senin için daha hayırlıdır. Bu durumda seni kendim 
için alıkoyacağım.” dedi. Hz. Safiyye de dini üzere kalıp kavmine dönme yerine Allah‘ı 
ve Resûlü‘nü tercih etti. Bunun üzerine Resûlullah onu azad etti ve onunla evlendi.33

5. Mekke Fethi 
Mekkeli müĢrikler hicretten önce Resûlullah‘a ve Müslümanlara olmadık eziyetler 

yapmıĢlar, hicretten sonra da Uhud ve Hendek SavaĢları baĢta olmak üzere pek çok 

                                                          
30  Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Bilgen, Osman, Hadis’te tarih Tarih’te hadis: Hadis 
rivayetlerininin tarih ilmi açısından değeri (Hz. Peygamber dönemi), Işık Akademi Yayınları, 
İstanbul, 2010, s. 164-181. 
31  Hamîdullah, Muhammed, İslâm Tarihine Giriş, trc. Ruhi Özcan, Beyan Yayınları, İstanbul 2007, 
s. 100, 104. 
32  Vâkıdî, a.g.e., II, 673-674; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, III, 195. 
33  İbn Sa’d, Tabakât, X, 116-117, 119; Vâkıdî, Meğâzî, II, 465, 707. 
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acılar yaĢatmıĢlardı. Meselâ burada sadece -konumuzla ilgili olduğu için- Mekkeli 
müĢriklerin Bedir SavaĢı‘nda öldürülen yakınlarına karĢılık öldürmek üzere satın 
aldıkları34 Hubeyb b. Adiy35 ve Zeyd b. Desinne‘yi36 hunharca katletmelerini hatırlayıp 
geçelim. 

Resûlullah hicretin sekizinci yılında Mekke‘yi muzaffer bir kumandan olarak 
fethetti. Mekke bütün ahalisiyle Resûlullah‘ın eline geçmiĢti. Bu durumda Resûlullah 
onları ister cezalandırır, isterse esir edebilir, mallarını da ganimet olarak alabilirdi. Fakat 
O böyle yapmadı. MüĢrikler, Resûlullah‘ın ordusuyla Mekke civarına geldiğini 
öğrenince Ebû Süfyân‘ı ne olup bittiğini öğrenmesi için Resûlullah‘a göndermeye karar 
verdiler.37 Resûlullah ile görüĢen Ebû Süfyân Müslüman oldu. Hz. Abbas, Müslüman 
olan Ebû Süfyân için: “Ya Resûlallah! Ebû Süfyân fahrı seven birisidir. Ona, kavmi 
içinde övüneceği bir Ģey lutfetseniz olmaz mı?” deyince O Ģöyle buyurdu: “Kim Ebû 
Süfyân‟ın evine girerse kendisine eman verilmiĢtir. Kim evine sığınıp kapısını kapatırsa 
kendisine eman verilmiĢtir. Kim Mescid-i Haram‟a sığınırsa kendisine eman 
verilmiĢtir.”38 Kim silahını bırakırsa kendisine eman verilmiĢtir.”39 Ebû Süfyan 
Mekke‘ye dönünce bu emanı kavmine haber verdi.40 Hz. Abbas da Resûlullah‘ın 
yanından ayrılırken: “Yâ Resûlallah! Onlara bu eman konusunda kendilerini tatmin 
edecek, gönüllerini yatıĢtıracak hususları nasıl söyleyeyim?” diye sordu. Resûlullah: 
“Sen onlara: Kim Allah‟tan baĢka ilah olmadığına ve O‟nun eĢi ve ortağı olmadığına, 
Muhammed‟in de O‟nun kulu ve resûlu olduğuna Ģehadet ederse kendisine eman 
verilmiĢtir. Kim Kâbe‟nin yanında oturur, elindeki silahını bırakırsa kendisine eman 
verilmiĢtir. Kim kapısını üzerine kapatıp evinde oturursa kendisine eman verilmiĢtir, 
dersin” buyurdu.41 Öte taraftan Resûlullah askerlerine de hiçbir yaralı ve esirin 
öldürülmemesini, kaçanların da ardına düĢülmemesini emretti.42

Resûlullah, Mekkeliler‘e tanıdığı bu emandan yalnızca on yedi kiĢiyi hariç tuttu. 
Onların nerede bulunursa bulunsun hatta Kâbe‘nin örtüsüne sığınmıĢ olsalar bile 

                                                          
34  Buhârî, Meğâzî, 28; Ahmed b. Hanbel, II, 294. 
35  Nureddin el-Heysemî, Ali b. Ebî Bekr, Buğyetü’r-râid fî tahkîki Mecmai’z-zevâid ve menbai’l-
fevâid, thk. Abdullah Muhammed ed-Dervîş, Dârü’l-Fikr, Beyrut 1414/1994, I-X, VI, 296-297; 
Vâkıdî, a.g.e., I, 361. 
36  Vâkıdî, a.g.e., I, 362. 
37  Vâkıdî, a.g.e., II, 814. 
38  İbn Hişâm, a.g.e., IV, 29; Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk, III, 54; Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed 
b. Hüseyn, Delâilü’n-nübüvve ve marifeti ahvâli Sahibi’ş-Şerîa, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 
1408/1988, I-VII, V, 32. 
39  Abdurrezzak b. Hemmâm, Ebû Bekr es-San’ânî, el-Musannef, thk. Habîburrahman el-A‘zamî, 
el-Mektebetü’l-İslâmî, Beyrut 1403/1983, I-XII (12. cilt fihrist), VII, 88. 
40  Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk, III, 54. 
41 Taberânî, Ebu’l-Kâsım Süleyman b. Ahmed, el-Muʽcemü’l-kebîr, thk. Hamdi Abdülmecid es-
Selefî, Mektebetü İbn Teymiye, Kahire t.y., I-XXV, VIII, 8-9. 
42  Ebû Ubeyd, el-Kâsım b. Sellâm b. Miskîn el-Herevî, Kitâbü’l-emvâl, thk. Muhammed Imâra, 
Dârü’ş-Şurûk, Kahire-Beyrut 1989/1409, s. 142. 
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öldürülmesi emrini verdi.43 Resûlullah, eman kapsamındaki Mekkeli müĢriklere ise 
Kâbe‘de verdiği hutbede Ģöyle seslendi: “Ey Mekkeliler! Benim sizin hakkınızda ne 
yapacağımı düĢünürsünüz?!” Onlar: “Senin bizim hakkımızda hayırlı olanı yapacağını 
sanmaktayız. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeĢ ve kerem iyilik sahibi bir kardeĢ 
oğlusun!” dediler. Bunun üzerine Resûlullah: “Ben kardeĢim Yusuf‟un dediği gibi
diyorum: Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O, merhametlilerin en 
merhametlisidir.44 Gidiniz! Hepiniz serbestsiniz” buyurarak genel af ilan etmiĢ oldu.45

Haklarında ölüm kararı verilenlerden, gerek kendileri gelerek gerekse yakınları 
araya girerek eman dilenen kimselere eman verildi. Kendisine eman verilenler yedi 
kiĢiydi, bunlardan altısı Müslüman oldu. Ġkrime b. Ebû Cehil, eĢinin aracı olmasıyla 
kendisine eman verildi. Ġkrime, Yemen‘e kaçmıĢtı. EĢi gidip onu buldu ve Resûlullah‘ın 
huzuruna çıkardı ve böylece Müslüman oldu.46 Ġkrime Mekke‘ye gelirken Resûlullah 
Ashabını: “Ġkrime mü‟min ve muhacir olarak geliyor. Sakın ola ki, babasına sövmeyin. 
Ölüye sövme, hayatta olan yakınlarını yaralar, ölüye ise bir Ģey ulaĢmaz” diyerek 
uyardı.47 Vahiy kâtiplerinden olup daha sonra irtidat eden Abdullah b. Sa‘d b. Ebî Serh, 
sütkardeĢi Hz. Osman‘ın araya girmesiyle kendisine eman verildi.48 Ebu Sufyan‘ın eĢi 
Hind b. Utbe b. Rebîa, Müslümanlara aĢırı düĢmanlığı vardı. Uhud SavaĢı‘nda Hz. 
Hamza‘ya müsle yapmıĢtı. O da Resûlullah‘a gelerek Müslüman oldu.49 Safvan b. 
Ümeyye50, Abdullah b. Hatal‘ın cariyelerinden biri51, Abdullah b. Zibaʽrâ52 eman verilip 
Müslüman olan diğer kiĢilerdir. Öldürülmesi emredilenlerden VahĢî b. Harb ise Taif‘e 
kaçmıĢ ise de daha sonra Medine‘ye gelerek Müslüman olmuĢtur.53

Resûlullah, Mekke ahalisini affetmekle kalmadı, Huneyn SavaĢı‘nda elde edilen 
ganimetlerin beĢte birinden (humus) Mekke‘nin ileri gelenlerine bol bol ihsanda 
bulundu. Meselâ, Safvan b. Umeyye‘ye bir vadi dolusu koyun ve deve54, Hakîm b. 
Hizâm‘a yüz deve55, Ebû Süfyân‘a ve iki oğlu Yezîd ve Muaviye‘ye kırkar ukiyye 
gümüĢ ve yüzer deve verdi. Bu kerem ve iyilik karĢısında Ebû Süfyân Resûlullah‘a 
Ģöyle dedi: “Anam babam sana fedâ olsun! Sen ne kadar kerem ve iyilik sahibisin! 
Seninle savaĢtığım zamanlarda sen ne güzel savaĢçı idin! Seninle barıĢ yaptığım 

                                                          
43  Köksal, M. Âsım, İslâm Tarihi, Köksal Yayıncılık, İstanbul 2006, I-VIII, VI, 382-383. 
44  Vâkıdî, Meğâzî, II, 835. 
45  İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, IV, 35. 
46  İbn Hişâm, a.g.e., IV, 39. 
47  İbn Sa’d, Tabakât, 6, 85. 
48  İbn Sa’d, a.g.e., 6, 130-131. 
49  İbn Sa’d, a.g.e., 10, 224-225. 
50  İbn Hişâm, a.g.e., IV, 39. 
51  Belâzurî, Ahmed b. Yahya, Futûhu’l-Buldân, Mektebetü’l-İskenderiyye, Dımaşk 1997, s. 112. 
52  Vâkıdî, a.g.e., II, 848. 
53  İbn Sa’d, Tabakat, 6,145. 
54  Vâkıdî, Meğâzî, II, 854-855. 
55  Vâkıdî, a.g.e., III, 945. 
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öldürülmesi emrini verdi.43 Resûlullah, eman kapsamındaki Mekkeli müĢriklere ise 
Kâbe‘de verdiği hutbede Ģöyle seslendi: “Ey Mekkeliler! Benim sizin hakkınızda ne 
yapacağımı düĢünürsünüz?!” Onlar: “Senin bizim hakkımızda hayırlı olanı yapacağını 
sanmaktayız. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeĢ ve kerem iyilik sahibi bir kardeĢ 
oğlusun!” dediler. Bunun üzerine Resûlullah: “Ben kardeĢim Yusuf‟un dediği gibi
diyorum: Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O, merhametlilerin en 
merhametlisidir.44 Gidiniz! Hepiniz serbestsiniz” buyurarak genel af ilan etmiĢ oldu.45

Haklarında ölüm kararı verilenlerden, gerek kendileri gelerek gerekse yakınları 
araya girerek eman dilenen kimselere eman verildi. Kendisine eman verilenler yedi 
kiĢiydi, bunlardan altısı Müslüman oldu. Ġkrime b. Ebû Cehil, eĢinin aracı olmasıyla 
kendisine eman verildi. Ġkrime, Yemen‘e kaçmıĢtı. EĢi gidip onu buldu ve Resûlullah‘ın 
huzuruna çıkardı ve böylece Müslüman oldu.46 Ġkrime Mekke‘ye gelirken Resûlullah 
Ashabını: “Ġkrime mü‟min ve muhacir olarak geliyor. Sakın ola ki, babasına sövmeyin. 
Ölüye sövme, hayatta olan yakınlarını yaralar, ölüye ise bir Ģey ulaĢmaz” diyerek 
uyardı.47 Vahiy kâtiplerinden olup daha sonra irtidat eden Abdullah b. Sa‘d b. Ebî Serh, 
sütkardeĢi Hz. Osman‘ın araya girmesiyle kendisine eman verildi.48 Ebu Sufyan‘ın eĢi 
Hind b. Utbe b. Rebîa, Müslümanlara aĢırı düĢmanlığı vardı. Uhud SavaĢı‘nda Hz. 
Hamza‘ya müsle yapmıĢtı. O da Resûlullah‘a gelerek Müslüman oldu.49 Safvan b. 
Ümeyye50, Abdullah b. Hatal‘ın cariyelerinden biri51, Abdullah b. Zibaʽrâ52 eman verilip 
Müslüman olan diğer kiĢilerdir. Öldürülmesi emredilenlerden VahĢî b. Harb ise Taif‘e 
kaçmıĢ ise de daha sonra Medine‘ye gelerek Müslüman olmuĢtur.53

Resûlullah, Mekke ahalisini affetmekle kalmadı, Huneyn SavaĢı‘nda elde edilen 
ganimetlerin beĢte birinden (humus) Mekke‘nin ileri gelenlerine bol bol ihsanda 
bulundu. Meselâ, Safvan b. Umeyye‘ye bir vadi dolusu koyun ve deve54, Hakîm b. 
Hizâm‘a yüz deve55, Ebû Süfyân‘a ve iki oğlu Yezîd ve Muaviye‘ye kırkar ukiyye 
gümüĢ ve yüzer deve verdi. Bu kerem ve iyilik karĢısında Ebû Süfyân Resûlullah‘a 
Ģöyle dedi: “Anam babam sana fedâ olsun! Sen ne kadar kerem ve iyilik sahibisin! 
Seninle savaĢtığım zamanlarda sen ne güzel savaĢçı idin! Seninle barıĢ yaptığım 

                                                          
43  Köksal, M. Âsım, İslâm Tarihi, Köksal Yayıncılık, İstanbul 2006, I-VIII, VI, 382-383. 
44  Vâkıdî, Meğâzî, II, 835. 
45  İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, IV, 35. 
46  İbn Hişâm, a.g.e., IV, 39. 
47  İbn Sa’d, Tabakât, 6, 85. 
48  İbn Sa’d, a.g.e., 6, 130-131. 
49  İbn Sa’d, a.g.e., 10, 224-225. 
50  İbn Hişâm, a.g.e., IV, 39. 
51  Belâzurî, Ahmed b. Yahya, Futûhu’l-Buldân, Mektebetü’l-İskenderiyye, Dımaşk 1997, s. 112. 
52  Vâkıdî, a.g.e., II, 848. 
53  İbn Sa’d, Tabakat, 6,145. 
54  Vâkıdî, Meğâzî, II, 854-855. 
55  Vâkıdî, a.g.e., III, 945. 
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zamanda da sen ne güzel barıĢçı idin! Allah seni hayırla mükâfatlandırsın.”56

Resûlullah daha pek çok yeni Müslüman olmuĢ Mekkelilere elliĢer yüzer deve 
vermiĢtir.57

Mekke Fethi, mağlup olanlara yapılan güzel muameleler itibariyle barıĢ inĢasının 
veya barıĢ eğitiminin zirveye çıktığı bir fetihtir. Bu fetihte Resûlullah‘ın af ve 
merhametinin engin buudlara ulaĢtığını görmekteyiz. O zamanlar Mekke nüfusunun on 
bin kadar olduğu hesaba katıldığında bu durum daha iyi anlaĢılır. Bu fetihde, -çok az 
sayıda karĢı gelenin dıĢında- Mekke ahalisinin tamamının Resûlullah‘ın emrini kabul 
etmeleri ve genel aftan sonra Müslüman olmaları, önceki yıllarda barıĢ ve sulhu temin 
etmek maksadıyla atılan adımların semeresidir. Yine burada Resûlullah‘ın Ģehre 
girmeden önce belli Ģartlara bağlı olarak onlara eman vermesinin ve Ģehre girdikten 
sonra onlar için genel af ilan etmesinin de barıĢın tesisinde çok büyük rolü vardır. 
Böylece o insanlar gönül hoĢnutluğuyla teslim olmuĢlar ve Ġslâmiyet‘i seçmiĢlerdir. 
Öyleki haklarında ölüm fermanı bulunanlar bile kendilerine tanınan emanı ve 
Resûlullah‘ın oluĢturduğu rahmet atmosferini değerlendirerek Müslüman olmuĢlardır. 
Doğrusu bu kabullenme, ancak tesis edilen iyi niyet ve barıĢ ortamıyla gerçekleĢebilirdi.

Muhammed Hamîdullah, genel af üzerine Mekke‘nin durumuyla ilgili Ģunları 
kaydetmektedir: “Mekke‟nin havası birdenbire değiĢti ve akĢama doğru hemen bütün 
halk Ġslâm‟ı kabul etti. BaĢka hiçbir Ģeyi böylesine derin ve samimi bir Ģekilde kabul 
etmemiĢlerdi. Onlar Ģimdi mağlup edilmiĢ ve iĢgal edilmiĢ bir Ģehrin halkı değil, haklar 
ve sorumluluklar konusunda zaferi kazananlarla eĢit durumdaydılar. Bir Ģehrin fatihi 
Allah‟ın Elçisi olursa ortaya en küçük bir aĢırılık bile çıkmaz… Hz. Peygamber 
askerlerinden hiçbirini Mekke‟de garnizon tesis etmek üzere bırakmadan, kısa bir 
zaman içinde Medine‟ye geri dönmüĢ ve Mekke‟nin yönetimini, Ġslâm‟ı yeni kabul etmiĢ 
bir Mekkeli‟ye bırakmıĢ ve sonra da bundan asla piĢman olmamıĢtır. ĠĢte bu, insanların 
kalbinin nasıl kazanılacağını göstermektedir.”58  

6. Huneyn Gazvesi 
Hevâzinliler‘le yapılan Huneyn SavaĢı‘nda 6.000 çocuk ve kadın esir edilmiĢti.59

Hevâzin savaĢçılarının büyük bir kısmı yenilginin ardından Tâif‘e doğru kaçmıĢ, kadın 
ve çocuklar geride kalmıĢtı. Esirleri ve ganimet mallarını Ciʽrâne mevkiine60 gönderen 
Resûlullah, Tâif‘e kaçan Hevâzinlileri takibe koyulmuĢtu. Taif kuĢatması bir aya yakın 
sürdü.61 Tâif‘in muhasarası çok çetin ve uzun sürünce (bir de Allah‘tan Tâif‘in fethine 

                                                          
56  Vâkıdî, a.g.e., III, 944-945. 
57  Köksal, İslâm Tarihi, VII, 102-104. 
58  Hamîdullah, Muhammed, Hz. Peygamberin Savaşları, trc. Nazire Ertunç Yurter, Beyan 
Yayınları, İstanbul 2002, s. 107-108. 
59  İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, IV, 78. 
60  İbn Hişâm, a.g.e., IV, 63. 
61  İbn Hişâm, a.g.e., IV, 74. 
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izin verilmediği Resûlullah‘a bildirilmiĢti) Resûlullah Ashâbıyla istiĢare edip kuĢatmayı 
kaldırdı ve Ciʽrâne‘ye döndü.62

Ciʽrâne‘deki esirler için güneĢten korunmaları maksadıyla gölgelikler (hazîre) 
yapılmıĢtı. Resûlullah ayrıca bütün esirler için Mekke‘den elbise satın alınmasını, 
hepsinin giydirilmesini, esir kadınların dıĢarı çıkarken mutlaka giyinmiĢ olarak 
çıkmalarını emretti.63 Resûlullah Tâif‘ten döndükten sonra ganimet malları ve esirlerin 
dağıtılmasını, Hevâzin temsilcilerinin gelmeleri için64 on günden fazla bekletti.65 Bu 
kadar bekledikten sonra gelmeyeceklerini zannederek esirleri ve ganimet mallarını 
dağıttı.66 Nihayet Hevâzin temsilcileri Resûlullah‘a gelerek Müslüman olduklarını ve 
kadın ve çocuklarının ve mallarının kendilerine bağıĢlanmasını istediler. Resûlullah, 
kendilerine çok geç kaldıklarını, esirlerin ve malların dağıtıldığını, yalnız malları ya da 
kadın ve çocukları arasında tercihte bulunabileceklerini ifade etti. Onlar da kadın ve 
çocuklarının kendilerine verilmesini istediler.67 Bunun üzerine Resûlullah, kendisi ve 
Abdulmuttalib Oğulları‘nın payına düĢenleri onlara bağıĢladı ve onlardan öğle namazına 
katılıp konuyu Müslümanlara açmalarını istedi. Onlar taleplerini Müslümanlara ilettiler. 
Resûlullah da kendi payına ve Abdülmuttalib Oğuları‘nın payına düĢenleri bağıĢladığını 
söyledi. Muhacirler, Ensar ve Süleym Oğulları da kendi paylarına düĢenleri bağıĢladılar. 
Paylarına düĢen esirleri bağıĢlamak istemeyenler vardı. Onlar için de Resûlullah, 
ellerindeki esirlere karĢılık 6 deve verileceğini68; dileyenin gönül hoĢnutluğuyla 
dileyenin de bu pay karĢılığı esirleri bağıĢlamasını istedi. Onlar da gönül hoĢnutluğuyla 
bağıĢladıklarını ifade ettiler.69

Resûlullah (s.a.s.), Hevâzin lideri Mâlik b. Avf‘ın mallarını ve ailesini 
paylaĢtırmanın dıĢında tutmuĢ ve onları Mekke‘de halalarının yanında tutulmasını 
emretmiĢti.70 Resûlullah Hevâzin heyetine Mâlik b. Avf‘ın ne yaptığını sordu. Onlar, 
Mâlik‘in Tâif‘te Sakifliler‘in yanında olduğunu söylediler. Bunun üzerine Resûlullah: 
“Ona haber verin! Eğer Müslüman olarak gelirse ailesini ve mallarını kendisine 
bağıĢlayacağım, bir de 100 deve vereceğim” dedi. Bu haber kendisine iletilen Mâlik 
hemen gizlice Sakiflilerin arasından ayrılıp Resûlullah‘a geldi ve Müslüman oldu. 
Resûlullah ona ailesini, malını ve bir de 100 deve bağıĢladı. Ayrıca onu kendi 
kavminden Müslüman olanlara, Semâle, Selime ve Fehm kabilelerine vali tayin etti.71

                                                          
62  Köksal, İslâm Tarihi, VII, 83-93. 
63  Vâkıdî, Meğâzî, III, 943. 
64  Vâkıdî, a.g.e., III, 944. 
65  Buhârî, Meğâzî, 54; Ahmed b. Hanbel, III, 326. 
66  Vâkıdî, a.g.e., III, 950. 
67  Buhârî, Meğâzî, 54; Ahmed b. Hanbel, III, 326. 
68  İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, IV, 78. 
69  Buhârî, Meğâzî, 54; Ahmed b. Hanbel, III, 326. 
70  Vâkıdî, Meğâzî, III, 954-955. 
71  İbn Hişâm, a.g.e., IV, 79-80. 
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izin verilmediği Resûlullah‘a bildirilmiĢti) Resûlullah Ashâbıyla istiĢare edip kuĢatmayı 
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62  Köksal, İslâm Tarihi, VII, 83-93. 
63  Vâkıdî, Meğâzî, III, 943. 
64  Vâkıdî, a.g.e., III, 944. 
65  Buhârî, Meğâzî, 54; Ahmed b. Hanbel, III, 326. 
66  Vâkıdî, a.g.e., III, 950. 
67  Buhârî, Meğâzî, 54; Ahmed b. Hanbel, III, 326. 
68  İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, IV, 78. 
69  Buhârî, Meğâzî, 54; Ahmed b. Hanbel, III, 326. 
70  Vâkıdî, Meğâzî, III, 954-955. 
71  İbn Hişâm, a.g.e., IV, 79-80. 
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Huneyn SavaĢı‘nda Resûlullah‘ın elde edilen ganimet ve esirleri, barıĢın tesisinde 
önemli bir fırsat olarak değerlendirdiğini görmekteyiz. Öyleki ganimet malları ve 
esirlerin dağıtımını, Hevâzinliler‘in piĢman olarak kendilerine gelmesini umarak bir ay 
on gün kadar bekletmiĢtir. Esirlerin ve ganimet mallarının dağıtımından sonra gelen 
Hevâzinliler‘i Resûlullah yine elleri boĢ çevirmemiĢ, onların isteği üzerine kadın ve 
çocuklarını -paylaĢtırma yapılmasına rağmen- Müslümanların gönüllerini alarak onlara 
geri vermiĢtir. Kavmin lideri Mâlik b. Avf‘ın ailesinin dağıtım dıĢı tutulması da onun 
Müslüman olarak gelmesinin yolunu açmıĢtır.

B. Resûlullah‟ın Seriyyelerde Ele Geçen Esirlere Muameleleri
1. Sümâme b. Üsâl 
Hicretin altıncı senesinin baĢlarında72 Benî Hanîfe kabilesinden Sümâme b. Üsâl 

esir edilerek Medine‘ye getirilmiĢti. Sümâme, Yemâme halkının reisi idi.73 Sümâme, 
Mescid‘in direklerinden bir direğe bağlandı. Resûlullah Sümâme‘ye iyi davranılmasını 
emretti, ev halkının yanına varınca da onlara: “Yanınızda bulunan yiyeceklerden 
toplayıp Sümâme‟ye gönderiniz” buyurdu ve kendisine sabah akĢam sağılan develerin 
sütünden içirilmesini emir buyurdu. Resûlullah, yanına uğrağında ona: “Müslüman ol ey 
Sümâme!” dedi.74 O, Resûlullah‘ın: “BaĢına gelecek Ģey hususunda ne düĢünüyorsun?”
sorusuna: “Ey Muhammed senden iyilik bekliyorum. Eğer beni öldürürsen kan dökmüĢ 
bir adamı öldürmüĢ olursun, eğer beni bağıĢlarsan sana minnettâr olacak birini 
affetmiĢ olursun. Eğer para istersen dilediğin kadar iste!” diye cevap verdi. Aynı 
durum üç gün bu Ģekilde cereyan etti. Üçüncü gün Resûlullah Sümâme‘nin iplerinin 
çözülüp salıverilmesini emretti. Bunun üzerine Sümâme en yakın bir hurmalığa gidip 
gusl aldı, ardından Mescid‘e döndü, kelime-i Ģehadet getirerek Müslüman oldu ve 
Resûlullah‘a: “Yâ Muhammed! Bundan önce yeryüzünde bana senin yüzünden daha 
sevimsiz gelen bir yüz yok idi! ġimdi ise senin yüzün bana bütün yüzlerin en sevimlisi 
olmuĢtur. Bundan önce bana senin dininden daha sevimsiz bir din yoktu. Ama Ģimdi 
senin dinin bana dinlerin en sevimlisi olmuĢtur. Bundan önce bana senin yurdundan 
daha sevimsiz bir yurt yok idi. ġimdi ise senin yurdun bana yurtların en sevimlisi 
olmuĢtur” diyerek o anki, ruh haletini ifade etmiĢtir. Sümâme daha sonra Mekke‘ye 
giderek umre yaptı.75 Mekkeli müĢrikler onu yakalayıp öldürmek istedilerse de Yemâme 
bölgesinden gelen yiyeceklere muhtaç oldukları için serbest bıraktılar. Bunun üzerine o, 
Mekke‘ye Resûlullah izin vermedikten sonra ―bir dâne‖ (habbe) dahi göndermeyeceğine 
yemin etti. Dediği gibi de yaptı. Mekkeliler yiyecek sıkıntısı çekince durumu 
Resûlullah‘a ilettiler. Bunun üzerine Sümâme de Mekke‘ye yiyecek gitmesine müsaade 
etti.76

                                                          
72  Semhûdî, Nûruddin Ali b. Ahmed, Vefâü’l-vefâ bi-ahbâri dâri’l-Mustafa, thk. Mumammed 
Muhyiddin Abdülhamîd, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut t.y., I-IV, I, 310. 
73  Müslim, Akdiye, 59. 
74  İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, IV, 170-171. 
75  Buhârî, Meğâzî, 70; Müslim, Cihâd ve Siyer, 59. 
76  İbn Hişâm, a.g.e., IV, 171. 
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2. Hz. Zeyneb‟in Kocası Ebu‟l-Âs b. Rebî 
Hicretin altıncı senesinde yapılan Îys (ٍص ) seferi‘nde KureyĢ kervanı ele 

geçirilmiĢti. Bu kervanda Hz. Zeyneb‘in henüz müĢrik olan kocası Ebû‘l-Âs b. Rebi de 
vardı. Ebû‘l-Âs‘ın yanında Mekkeli müĢriklere ait mallar bulunmaktaydı ve hepsi de 
Müslüman süvarilerinin eline geçmiĢte. Kervan Medine‘ye getirildiğinde, Ebû‘l-Âs Hz. 
Zeyneb‘e haber göndererek kendisini himayesine almasını istedi. Hz. Zeyneb de onu 
himayesine aldı. Ebû‘l-Âs kendisine emanet edilen mallarının iadesini de istedi. Hz. 
Zeyneb durumu Resûlullah‘a iletti. Resûlullah da malları Ebû‘l-Âs‘a geri verdi. Ebû‘l-
Âs, mallarla birlikte Mekke‘ye gitti ve emanetlerin tamamını sahiplerine teslim etti. 
Emanetlerin tesliminden sonra Ģehadet getirerek Müslüman oldu ve Medine‘ye tekrar 
döndü.77

3. Adiy b. Hâtim et-Tâî 
Hâtim-i Tâî‘nin oğlu Adiy, kabilesinin reisi idi. Kabilesine düzenlenen seriyyede 

kendisi kaçmıĢ, kızkardeĢi Seffâne‘yle birlikte pekçok esir de Medine‘ye getirilmiĢti. 
Seffâne, Mescid‘in yakınında bir yere yerleĢtirildi. Seffâne vakarlı, onurlu ve akıllı bir 
kadındı. Seffâne, Resûlullah kendisine her uğrayıĢında kendisinin serbest bırakılmasını 
istiyordu. Nihayet Resûlullah, onu serbest bırakacağını, yalnız acele etmemesi 
gerektiğini, kavminden güvenilir kimseler gelinceye kadar beklemesini istedi. 
Kavminden güvenilir kimseler Medine‘ye gelince Seffâne Resûlullah‘a haber gönderdi. 
Resûlullah, Seffâne‘ye giyecek, binit ve yol azığı verip gönderdi. Seffâne, ġam‘a 
kardeĢinin yanına vardı. Adiy, kızkardeĢine Resûlullah hakkında ne düĢündüğünü 
sorunca o: “Hemen O‟na gitmelisin. Eğer o bir peygamberse O‟na tabi olmada 
baĢkalarını geçmen senin için bir fazilettir. ġayet bir kral ise, O‟nun sayesinde 
Yemen‟deki saltanatını kaybetmez, hor ve hakir bir duruma düĢmezsin” dedi. Böylece 
Adiy Medine‘ye gelerek Müslüman oldu.78

Resûlullah (s.a.s.)‘in seriyyelerde ele geçen esirlere de insanlık onuruna yakıĢır 
muamelelerde bulunmuĢtur. Yiyecek ve binit temini, karĢılıksız salıverme gibi güzel 
muameleler güzel neticeler vermiĢ ve o esirler, Ġslâmiyeti seçmiĢler, hatta yakınlarının 
da Müslüman olmalarına vesile olmuĢlardır. 

III. Değerlendirme
Batı‘da henüz 1949‘da Cenevre SözleĢmesi‘yle79 esirlerin hukuku tespit edilirken, 

Ġslâmiyet 14 asır önce esirlere bazı haklar tanımıĢ ve onların durumunu hukûkî bir 
statüye kavuĢturmuĢtur. Meselâ, kölelik yolu ile hukûkî bir statüye kavuĢturulmadan esir 

                                                          
77  Vâkıdî, Meğâzî, II, 553-554. 
78  İbn Hişâm, a.g.e., IV, 132-133; İbn Sa’d, Tabakat, 6, 215-216; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, VII, 
143-144. 
79  Özel, Ahmet, “Esir”, DİA, XI, 388. 
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77  Vâkıdî, Meğâzî, II, 553-554. 
78  İbn Hişâm, a.g.e., IV, 132-133; İbn Sa’d, Tabakat, 6, 215-216; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, VII, 
143-144. 
79  Özel, Ahmet, “Esir”, DİA, XI, 388. 
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alınmıĢ bir kadınla cinsî münasebette bulunmak haram kılınmıĢtır.80 Esirlere: 1- 
Bedelsiz salıverme (menn), 2- KöleleĢtirme, 3- Fidye karĢılığı serbest bırakma (fidâ), 4- 
Öldürme, 5- Mübâdele, hükümlerinden biri uygulanmıĢtır.

Yukardaki örneklerde de görüldüğü gibi bu beĢ hükümden en çok uygulananı, 
bedelsiz serbest bırakma olmuĢtur. Mekke Fethi‘nde (sayılı birkaç kiĢi dıĢında) Ģehrin 
ahalisinin tamamının affedilmesi, Hunenyn Gazvesi‘nde 6000 kadar kadın ve çocuğun 
(birkaç istisna dıĢında) bedelsiz salıverilmesi ve Benî Müstalik Gazvesi‘nde ele geçen 
bütün esir kadın ve çocukların karĢılıksız serbest bırakılması bunu göstermektedir.

Ġkinci sırada köleleĢtirme gelmektedir. Yalnız bu uygulama Kur‘ân-ı Kerîm‘in bir 
emri olmayıp o zamanki devletlerarası teâmül gereği yapılmaktaydı.81 Öte taraftan köle 
olarak Müslümanlara dağıtılan pek çok esir kadın ve çocuk karĢılıksız serbest 
bırakılmıĢtır.

Fidye uygulamasının daha çok Bedir SavaĢı esirlerine uygulandığı görülmektedir. 
Öldürmeye gelince, öldürülen esir sayısı oldukça azdır. Bunların öldürülmesi ise daha 
önce Ġslâm‘a ve Müslümanlara aĢırı düĢmanlıklarından kaynaklanıyordu. Öldürme adeta 
onlara bir ceza hükmündeydi. Bununla birlikte Mekke Fethi‘nde olduğu gibi ölüm 
fermanı ilan edilenlerden kendilerine eman verilenler de olmuĢtur.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ister Müslüman olsun ister olmasın bütün insanlar için, 
gerek toplumlar gerekse devletlerarası hukuk seviyesinde barıĢın temini konusunda pek 
çok unsuru değerlendirmiĢtir. Eğer hedef barıĢın temini olmasaydı 23 yıl gibi kısa bir 
sürede Arabistan Yarımadası‘nda, sonraki yüzyıllarda da üç kıtada asırlarca sulhun 
sağlanması ve farklı din ve ideolojilere sahip insanların huzur içinde yaĢamaları 
mümkün olmayacaktı.

BarıĢın temininde değerlendirilen en önemli unsurlardan biri de tebliğimizde 
görüldüğü gibi esirlere yapılan güzel muamelelerdir. Ġlk önce Resûlullah, onlara bazı 
haklar tanımıĢ, yani yeme-içme, giyinme, barınma gibi en temel ihtiyaçlarının 
karĢılanmasının ve dini inanç ve ibadetlerini yerine getirmelerinin onlar için bir hak 
olduğunu ve bunun temin edilmesi gerektiğini ifade buyurmuĢ ve bu iĢlerin yapılmasını 
bizzat emretmiĢtir. Yine Resûlullah (s.a.s.), buluğ çağına ermemiĢ çocukları 
annelerinden ayırmamak suretiyle meselenin insânî boyutuna dikkatlerimizi 
çekmektedir. Bu uygulama, esirlere tanınan psiko-sosyal bir hak olarak 
değerlendirilebilir. Esirlere tanınan bu hakların yanında onlara daha fazlası da yapılmıĢ, 
Müslümanlar onlara iyi bakma konusunda bazı fedakarlıklar da bulunmuĢlardır.

Esirlere tanınan hakların yanında bir de yasaklanan iĢler vardır. Esirlere eziyet 
etme, fiziki veya psikolojik iĢkence yapma, herhangi bir uzvuna zarar verme (müsle), 
kendilerine ceza takdir edilenlere daha fazlasını yapma ise yasaklanmıĢtır.

                                                          
80  Özel, a.g.m., XI, 385. 
81  Özel, a.g.m., XI, 387; Birsin, “İslâm Devletler Hukukunda Savaş Esirlerine Uygulanan 
Yaptırımların Analizi”, Hitit Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, cilt: 1, sayı: 21, s. 185. 
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SavaĢ sonrası elde edilen esirlere muamelede Resûlullah‘ın affediciliğinin ön plana 
çıktığını görmekteyiz. Bilhassa O‘nun, kendi Ģahsına, yakınlarına ve müslümanlara 
çektirdikleri onca acılara rağmen Bedir SavaĢı‘nda ele geçen esirleri fidye karĢılığı, 
Mekke Fethi‘nde de bütün ahaliyi karĢılıksız affetmesi, O‘nda kin, nefret ve düĢmanlık 
bulunmadığının bir delilidir. Zira O‘nun amacı, insanı öldürmek değil yaĢatmaktı; savaĢ 
yapmak değil barıĢı tesis etmekti. O‘nun getirdiği sistemde savaĢ ve öldürmek arızî, 
barıĢ ve yaĢatmak ise asıldır.

Bir an için esirlere yapılan bu güzel muameleler yerine aksinin yapıldığını, yani 
onların bağıĢlanmadığını, cezalandırıldığını ve neticede öldürüldüklerini düĢünelim. Bu 
durum, Allah Resûlü‘ne, kısa sürede büyük bir baĢarı sağlayabilirdi, fakat düĢmanları 
tarafından da korku ve dehĢetle anılmasına yolaçardı. Ama Resûlullah, böyle 
davranmayıp güzel muameleyi seçerek asırlar boyu sulh ile anılmıĢ ve düĢmanları 
tarafından bile sitayiĢle bahsedilen bir barıĢ kahramanı olmuĢtur.

Resûlullah‘ın tesis ettiği barıĢ ortamı hicretin son yıllarında meyvelerini vermeye 
baĢlamıĢ, pek çok Arab kabilesi Resûlullah‘a gelerek Müslüman olmuĢlardır. Meselâ 
Taifliler, kuĢatma altına alınmalarının üzerinden henüz bir sene geçmeden, Medine‘ye 
bir heyet gönderip Müslüman olduklarını bildirmiĢlerdir. ġüphesiz bunda Mekke‘nin 
Müslümanların eline geçmesinin yanında Resûlullah‘ın mağluplara hoĢgörülü 
davranıĢının da tesiri vardır82. 

Merhum Muhammed Hamîdullah‘ın 23 senelik nübüvvet döneminde yapılan 
savaĢlarda öldürülen Müslüman ve düĢman sayısını tesbit ettiği gibi83, savaĢ esirlerinden 
fidye karĢılığı veya karĢılıksız affedilen ve köleleĢtirilenlerin sayısının tesbit edilmesi, 
Resûlullah‘ın barıĢ inĢasına katkısını daha iyi görmemizi sağlayacaktır.
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How Can Language Learning Contribute to 
Peace 

Abstract 
In terms of distance, globalization has managed to transform our world into an 

enormous village in less than a 40-year period. Continuous technological and social 
developments as well have undoubtedly made their contribution to informing people 
about the unknown and the unfamiliar. Various significant attempts have been 
constantly made aiming at crossing borders and cultures in order to maintain peace 
among countries in different regions. Numerous organizations and associations have 
also made serious efforts to join this challenge. However, there is one thing which, 
despite not having been overlooked promises a lot and has yet a lot more to contribute to 
the cause of peace, and that is language. If peace as a concept means knowing, 
understanding and tolerating others, and the medium which enables the transmission of 
knowledge and culture is language, then we should accept that it is essential to 
comprehend the strong relationship between peace and language.  

The aim of this article is to present a brief overview of concepts like global 
education and peace education with a focus on the relationship between these terms and 
language teaching. Another important issue this article addresses is how peace and 
global issues can be incorporated in various aspects of language teaching with the aim of 
raising students‘ awareness and commitment to matters of international importance and 
interest. Since educators and especially language teachers very often become their 
students‘ most affective role-models, this article also touches upon the significant role of 
language teachers‘ attitudes and viewpoints in teaching and promoting peace in the 
classroom and outside it. 

Key words: language learning, peace education, global education, contribution, 
language teachers 
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Introduction 
The process of globalization has managed to shorten distances and to shrink the 

world into a global village in terms of trade, economy and technology. Constant 
developments and advance in these fields have increasingly contributed to informing 
people and spreading knowledge about remote places which they might have never 
heard of, therefore familiarizing them with previously unknown cultures and languages 
as well. Although as a process globalization has been an issue of controversy, the 
contribution it has made and continues to make to maintaining and making peace is 
unquestionable. For some the greatest value of globalization is its potential for creating a 
world of peace. (Marquardt 2005) The means by which this is achieved vary and depend 
on different countries‘ policies and what their governments or international 
organizations put the emphasis on. However, the only means whose role in making and 
maintaining peace is vital and cannot be neglected is language. Despite not having been 
overlooked it promises and has a lot more to contribute to this issue. 

 If peace as a concept means knowing, understanding and tolerating the others and 
the medium which enables the transmission of knowledge and culture is language, then 
we should accept that it is essential to comprehend the strong relationship between 
peace and language. The main aspect of this relationship is the use of language to 
communicate something. The way we choose to convey our message will determine the 
nature of the context, a peaceful or a conflictive one.  If, as Friedrich does, we do not 
equate peace with the absence of war, but rather see it as the building of solid social 
structures that allows individuals to have their rights respected, language is the means 
that enables this construction . (Friedrich 2009) 

Global Education  
Along with globalization terms like global education and peace education 

emerged. When global education was still in its infancy in 1985 Alger and Harf defined 
it as ―education that enables people to make decisions while taking into account the 
ways in which they are affected by a diversity of economic, social, political, military 
and natural phenomena that link together peoples of the world.‖ (Chadwick F. Alger,
James E. Harf 1985) Since this implies that all professions be prepared to get involved 
in all these systems, they suggested that global education requires the removal of the 
national border as a barrier in education at all levels and in all subjects. Among the five 
basic themes in worldwide relations and institutions they mention values. While nations, 
religions and various ethnic groups make efforts to assert and reassert their values, 
increasing attempts are being made to create common standards for life on the planet. 
Here I make my case for the important contribution of language to facilitating the 
utilization of these standards. 
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Ramler suggests that in global education we must move beyond factual and inquiry 
learning in order to teach students to look at issues from different perspectives, and what 
is more important, we should lead them to understand and respect other cultures. 
(Ramler 1991)Because competence in other languages is vital to understanding other 
cultures one of the most important tools which makes this possible is learning the 
language of those cultures. 

According to global educators the four core content areas of global education are 
the fields of peace education, human rights education, development education and 
environmental education. (K. A. Cates 1992) According to Cates a global education 
approach to language teaching should enable students to effectively use the foreign 
language and to equip them with the knowledge, skills and dedication to solve global 
problems. (K. A. Cates 1992) 

Peace Education 
Peace education is the process of teaching people about the threats of violence and 

strategies for peace. (I. Harris 2010) It refers to both formal school-based and informal 
community education programs that teach about the dangers of violence and alternatives 
to violence. (I. M. Harris 2003) Attempts to teach and promote peace among people and 
nations date back to early ages. They have varied from religious preaching of prophets 
to community-based peace teachings. Horrors of civil and world wars have always 
called for and resulted in the formation of peace movements and in the establishment of 
international peace organizations, which have always played a significant role in making 
or maintaining peace among certain countries. Another approach has been teaching and 
promoting peace in peaceful times aiming at preventing war. It is significant here to 
mention two concepts initially used in 1964 by Galtung. He argues that we should 
distinguish between negative peace, which ―is the absence of violence, absence of war‖, 
and the positive peace, which ―is the integration of human society‖. (Galtung, An 
Editorial 1964) Our main focus in this article is positive peace. In his arguments for 
positive peace Reardon classifies the following three approaches as part of education for 
positive peace: environmental education, development education and human rights 
education. (Reardon 1988) Pamela Baxter defines peace education as ―an attempt to 
change people‘s behaviors‖ and in this kind of teaching besides other factors the 
language we choose is the most important. (Pamela Baxter, Vick Ikobwa 2005) 

The strong connection between peace, language, communication, culture and 
power is unquestionable and we can all make our contributions to a world where respect 
for diversity and an understanding of cultural and linguistic differences are accessible to 
all. (Friedrich 2009) 

With language I do not mean mother tongue only; an important tool which 
facilitates understanding cultural differences is the language of the respective culture. In 
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addition to supporting mother tongue as a means of improving education quality, the 
UNESCO Position Paper on ―Education in a Multilingual World‖ also advocates 
―bilingual and/or multilingual education as a means of promoting gender and social 
equality and a key element of linguistically diverse societies.‖ (UNECSO 2003) 

In the following section I shall mention some major undertakings of UNESCO 
with regard to promoting foreign language learning as an aid to peace education. 

Teaching Peace Through Language Instruction 
The undisputable role of language teachers in teaching peace in and outside the 

classroom has been affirmed by most researchers and academics. In their study on 
language teaching and world peace academics from Turkey conclude that:  

Language teachers have an important part in educating for peace and should 
emphasize peace elements in the target language to allow students to discover the 
importance of establishing a peaceful world and to respect differences for a worthy 
world (I. H. Mirici, Z. Ozturk, C. B. Arslan 2009) 

Although the authors of the following paragraph use their article to give arguments 
about how careless use of language makes language and its user part of violence in order 
to express their feministic views, I totally agree with their opinion about the role 
language plays in our thinking. 

―…while at work on needed scholarship, we need to begin to change our talk and 
we need to teach differently. Insuring that our students recognize the patterns of 
language is an essential first step. They (and we) can learn to notice how language 
provides the path for thinking. … That‘s what languages do for us; they provide paths 
and make it hard to see what‘s off the trail‖. (Anita Taylor, M. J. Hardman 2004) 

The way we use language and knowing the other side and their sensibilities are 
other factors that affect communication researchers say: 

The language, which is both used in starting and preventing conflict, has a very 
important place. Using a constructive language in both communications of two parties 
from the same culture and different cultures both prevents the conflict and simplifies the 
resolutions of the conflicts that have come out. This can be possible by getting to know 
the other side and taking their sensibilities into account. Not knowing the other side or 
not being aware of their sensibilities is the conflict that the person can cause 
unintentionally. Teaching these sensibilities is the most important mission of foreign 
language teachers. (Sahin 2011) 

The importance of including issues of global education in the EFL curriculum is 
argued for by (K. Cates 1990) as follows: 

If our language students are truly to become socially responsible word citizens, 
then global issues and the four goals of global education (knowledge, skills, attitude, and 
action) must appear explicitly in the language-teaching curriculum. 
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Since the role teachers play in dealing with peace issues in the classroom and in 
promoting peace education a good preparation of teachers becomes vital. According to 
Quezada and Romo this can be achieved in higher education or preparation programs: 

Institutions of higher education and teacher preparation programs can be the 
impetus in preparing teachers with the knowledge and skills needed to promote peace 
education in their classrooms in order to build peaceful classrooms with students who 
value peace education and justice for all students. (Reyes Quezada, Jaime J. Romo 
2004) 

Achieving desired levels of learning greatly depends on an essential element: 
teachers. ―They are the most important factor in determining the quality of learning 
because they also impart values, model behavior and play an important role in 
socialization.‖ (Smith 2010) 

What Exactly Can Efl Teachers Do  
Appropriate materials Many textbook authors have made great efforts to not just 

include global issues in their textbooks but to specifically deal with them. The World 
Around Us (Hoppenrath&Royal 1997) helps to develop the learners‘ language skills and 
to encourage them to discuss and talk about social issues. Folk Life Around the World 
(Liebermann 1994) and Worlds Together (Amato&Hansen 1995) aim to develop 
different language skills and encourage learners to think critically while promoting 
awareness of other cultures and countries. Others deal directly with world problems, for 
example Global Issues (Randle, Gerard-Sharp,Yugi 1997).  

Although most EFL teachers have to follow a particular strict curriculum and 
syllabus, which in most cases may be determined by education authorities, they still can 
choose among lots of authentic reading passages from newspapers, magazines or other 
sources. These can vary according to the world or social topics the teacher wants his/her 
students to be more aware of. The way the topic is introduced and then dealt with 
depends largely on the teacher and his/her creativity. Making the learners familiar with 
the specific vocabulary through the pre-reading activities is a very important step. Not 
only does it help the student to understand the passage better, but it also enables him/her 
to discuss about the topic using the relevant vocabulary. As a follow-up activity students 
may be given short paragraphs with examples from different people‘s lives or with 
information about what has been done or is being done around the world about the topic, 
and then they can be asked to share their information with the class. Various activities 
can be selected and adapted to the learners‘ age group.

Since it is much easier to instill virtues and universal values in a child than an 
adult, especially when illustrated with examples, one of the ways through which it can 
be achieved is encouraging young learners to read stories about these topics, or making 
them read in class as part of a lesson. Integration of peace education in reading 
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comprehension lessons in primary schools is something that we should reconsider if we 
want children to grow up with positive thoughts about the world. (Yusuf 2011) In her 
article Yusuf also gives examples of stories she used in her classes concluding that 
―reading comprehension lessons should be the starting point of shaping the personality, 
character and ethics of children at this level of education‖. (Yusuf 2011) In view of this, 
the same can be aimed and achieved through assorted listening activities as well. If we 
are to make our students listen to a song in class why not choose Michael Jackson‘s The 
Earth Song. No other lesson would teach the importance of taking care of the 
environment better than his lyrics.  

Grammar lessons One might think that since grammar is the least fun to learn it 
should also be the last to utilize if you want to teach a global issue. Although not always 
aiming at teaching kindness or generosity, most EFL teachers will remember using ―if I 
had one million pound‖ clause in order to teach the second conditional and most of them 
will remember most students saying they would use it for charity or to help the poor. A 
good way of practicing the past tense would be sharing the learners‘ experience of 
participating in an environmental issues awareness-raising campaign. Comparative 
structures can be practiced by comparing polluted areas to clean ones, or as Cates 
suggests ―by comparing human rights in different countries‖. (K. Cates 1990) Future 
tenses can be used to make predictions about how our actions will affect the whole life 
on our planet.  

Projects/Oral presentations Despite various arguments about the 
inappropriateness of oral presentations usage in EFL environments, when well-
organized and planned they can benefit the learner and can also be an enjoyable activity 
for them. (Gonzalez 1998) Preparation of oral presentations or projects can be set as a 
task for all the learners of a group/class at the beginning of the term, and dependent on 
their age, the learners may work individually, in pairs or groups. Selection of topics to 
be covered is done in advance by the teacher and the students are allowed to choose 
among them. Teachers should be careful to choose topics that appeal to the learners, 
which would make them work more willingly thus benefiting more. Another aspect to 
be considered is choosing issues of which the community and the learners need to be 
more conscious. Asking students to find information about the topic and about how it is 
dealt with in other cities or countries, will  serve the familiarization of the students with 
relevant vocabulary and will be the first step towards awareness-raising about the issue. 

Debates Despite their contribution to enhancing EFL learners‘ L2 communicative 
competence, debates play a significant role in effective promotion of critical thinking in 
a classroom. In their study about the role debates play in enhancing reading 
comprehension skills and critical thinking Iranian researchers conclude that the impact 
on both aspects is significant and that ―practicing critical thinking changes the learners 
from passive receivers of the new materials in to critical thinkers.‖ (M. Rashtchi, F. 
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Sadraeimanesh 2011) If debate topics consist of environmental and social issues that 
concern the community we shall have citizens who will think critically about raising 
awareness and taking action. 

Pair/Group work The first lesson that pair/group work teaches the learners 
consists in instructing the students that it is much easier to succeed when you are not 
alone. Whether as a class activity or as part of a project or debate preparation, having to 
collaborate with others will lead the learners to get to know, understand and tolerate 
each other, which will eventually result in a more peaceful learning environment. Group 
work is particularly effective with multicultural classes, where language learning and 
practicing in groups plays a crucial role in crossing culture barriers which might lead to 
misunderstandings. If we manage to teach our students how to live harmoniously with 
other cultures, languages and nationalities, then we will have already taught them 
enough about peace. 

Conclusion 
The role foreign language and its instruction play in making and maintaining peace 

has never been underestimated. However, if we take into consideration the fact that it is 
through the language of a country that we learn and familiarize with its culture, then the 
contribution of language instruction to tolerance and eventually to peace should be 
reconsidered. Whatever nationality a child belongs to he will speak the language he 
hears and if we intend to teach the language of peace we should first teach its 
components. A combination of language learning activities incorporating environmental, 
social justice and human rights issues is essential to teaching how to live in harmony 
with diverse cultures and nature as well.   

Including such topics in the instruction of the four basic skills reading, listening, 
speaking and writing, enhances and promotes the learners‘ knowledge of these issues 
and raises their awareness as well thus making learners feel able to cope with complex 
issues of modern age. A more contributive idea would be the integration of peace 
education in foreign language curricula and designation of whole peace education EFL 
textbooks or courses.  

Today‘s teachers are educating the leaders of tomorrow, therefore, preparation of 
effective teachers able to promote peace in the classroom and outside it is another 
significant aspect. If we want to see future generations who appreciate humanistic
values, respect diversity and applaud peace we need to see these features in current 
teachers.  
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Barış İnşasının Temel Bir Dinamiği Olarak
„Müspet Hareket‟ Prensibi; Barış İnşasına 

Duyulan Özlem 

Abstract 
The Principles of Positive Movement 
One of the most important problems of our society today is that having a life style 

without peace and safety. Among the factors that threaten social chosen and peace are 
the violation of universal values that establish social peace or accepting the conduct of 
dispute, conflict and disagreement rather than the culture of dialogue, tolerance and 
compromise. Since the positive language, method and conduct are not prevailed at the 
relationship between people who live in the same society or live in different societies, 
the peaceful society cannot be established. Spending money for military aims or actual 
wars and socio-economic injustices around the world indicate that how the question of 
peace and justice are in under of great threaten. 

In this paper, we will examine the principles of positive movement that we think it 
is a universal value and provides a great contribution to the establishment of peaceful 
society. What is the positive movement and what is its dimension? To what extend can 
the positive movement contribute to the establishment of peaceful relations between 
people and societies? Is it an applicable principle? Are there any examples lived in the 
past and present day? Most importantly, what are the basic principles of this kind of 
movement? In this paper, in light of these questions, we will elaborate the possibility 
and limits of this movement.  

The positive movement is, first of all, the heritage of our culture, sharing common 
values with others and doing best for teaching it for all people. It is also important that 
while striving for this noble aim, we should be far from criticizing, rejecting, regarding 
as a stranger, or disproving the attitudes of others‘ ways and matters. The most 
important base of this movement is to show respect the attitudes of others, not to attack 
on others‘ values, but to agree on common values and work for common good. In 
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addition to these principles, there are also other vales such as showing tolerance about 
living with others in peaceful ways, and their faiths and practices, approaching them in 
an empathetically way, working for basic rights and freedoms, striving for establishing 
socio-economic justice, doing self-sacrificing, and having a goal concerning allowing to 
live; and not blaming anyone, not making people others, far from being selfishness and 
grouping, not being jealous about good and useful work. If these values are thought for 
people and societies at educational settings, it is hoped that it contributes a lot for 
establishing social peace around the world. 

Giriş
Hayatında barıĢ ve huzuru arayan insan, her dönemde korkuların, tehditlerin ve 

Ģiddet eylemlerinin hedefi olmuĢtur. Zira savaĢlar ve çatıĢmalar, tarihin ilk 
dönemlerinden bu güne değin, insanlığın ayrılmaz bir parçasıdır. YaĢadığımız çağın 
geçmiĢe nazaran belirgin bir farklılık arz ettiği görülür. ġöyle ki, asrımızda hem bilfiil 
savaĢ döneminde, hem de ‗sulh‘ dönemi olarak adlandırılan ‗savaĢ hazırlıkları‘ 
döneminde yaĢananlar, geçmiĢle kıyaslanmayacak ölçüde korkunç boyutlara ulaĢmıĢtır. 
Bir araĢtırmaya göre, MÖ. 3 bin yılından bu güne değin yapılan savaĢlarda ölen 
insanların % 73‘ünden daha fazlası, 20. yüzyıldaki savaĢlarda hayatını kaybetmiĢtir.1 Bir 
baĢka araĢtırma sonucuna göre ise, 16-20. yüzyıllar arasındaki 400 yıllık zaman 
diliminde savaĢlar sebebiyle toplam 40 milyon insan öldürülürken, bu sayının sadece 20. 
yüzyılda 108 milyon olduğu belirtilmektedir.2 Dolayısıyla günümüz insanı düne nazaran 
daha az talihlidir diyebiliriz. 

Elbette yaĢananlar sadece savaĢlardaki can kaybı ve yıkıcı tesirlerden ibaret 
değildir. Bununla birlikte savaĢ hazırlıkları için ayrılan ve gün geçtikçe artan kaynak 
sarfiyatı da akıl almaz boyutlara ulaĢmıĢtır. Bu gün sadece ABD‘nin askeri harcamalar 
için yılda ayırdığı kaynak miktarı 300 milyar dolardır. Bu miktar, dünyadaki pek çok 
ülkenin gayri safi milli gelirinden daha yüksek bir rakamdır. Yapılan bir araĢtırmaya 
göre, geliĢmiĢ ülkeler, 1993 yılı itibariyle dünyada yaĢayan 2 milyar insanın bir yıllık 
gelirine eĢit miktarda askeri harcamalar için kaynak ayırmıĢlardır. Dahası bu gün 
ortalama ülkelerin gayri safi milli gelirlerinin % 5-6‘sını askeri harcamalara ayırdıkları 
görülür. Bu demektir ki, hâlihazırda muhtemel savaĢlar için dakikada 1 milyon 900 bin 
dolar para harcanmaktadır.3 ĠĢin daha da düĢündürücü boyutu, bu harcamalardan en çok 
etkilenen ülkelerin baĢında, temel ihtiyaçlarını bile karĢılamakta güçlük çeken geri 
kalmıĢ ülkeler gelmektedir. 

                                                          
1 Mustafa Köylü, “Barış Eğitimi ve İslam”, Din Eğitiminde Çağdaş Konular, Dem Yay., İstanbul, 
2014, s.203. 
2 Köylü, “Barış Eğitimi ve İslam”, s.204. 
3 Köylü, a.y. 
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Bu askeri harcamalar, ülkeler arasındaki sosyo-ekonomik adaletsizlikleri de 
doğrudan etkilemektedir. Ekonomik kaynakların kullanımı itibariyle bu gün düne 
nazaran daha büyük bir adaletsizlik yaĢandığı açıktır. Nitekim bu gün geliĢmiĢ bazı 
ülkelerde kiĢi baĢına düĢen milli gelir 30 bin dolar iken, bu rakam geri kalmıĢ ülkelerde 
sadece 355 dolar seviyesindedir. Daha iki asır öncesine kadar, Endüstri Devrimi 
yaĢanmadan önce hayat standartları dünyanın birçok bölgesinde aĢağı yukarı aynı 
düzeyde iken, bu gün bu oran kıyaslanamayacak boyutlara ulaĢmıĢtır. Dünya ölçeğinde 
bu düzeydeki gelir dağılımı adaletsizliği, insanlığın tabi hayatını tehdit eder hale 
gelmiĢtir. ġöyle ki, bu gün açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı ölen insanların sayısı, 
savaĢlarda ölen insanlardan daha fazladır. Günümüzde açlık ve kötü beslenme sebebiyle 
iki günde ölen çocuk sayısı, HiroĢima‘ya atılan atom bombalarında ölen insan sayısına 
eĢittir. Dolayısıyla yaĢanan savaĢlar ve sosyo-ekonomik adaletsizlik, dünya insanlığının 
hem barıĢ inĢasına, hem de sosyal adaletin tesisine ne denli ihtiyaç hissettiğini 
göstermektedir. O halde bunu sağlamak mümkün müdür, mümkünse bu nasıl 
gerçekleĢecektir?

Bu tebliğimizde, toplumsal barıĢ ve sosyal adaletin tesisine doğrudan katkı 
sağlayacak bir prensipten söz etmek istiyoruz. ‗Müspet hareket‘ diye ifade ettiğimiz bu 
prensip, önce ne manaya gelmektedir? Sosyal barıĢı sağlamada ne ölçüde katkı 
sağlayacaktır? Müspet hareket prensibini uygulama imkânı var mıdır, geçmiĢte ve 
günümüzde uygulanmıĢ mıdır? Müspet hareket prensibi hangi temel dinamikler üzerine 
kuruludur? ĠĢte bu gibi sorular, bu tebliğ çerçevesinde cevaplandırılmaya çalıĢılacaktır.

Müspet Hareket Nedir? 
‗Müspet‘, kelime anlamı itibariyle, faydalı, isabetli ve doğru olduğu ispat edilmiĢ, 

ortaya konulmuĢ, istifadeye sunulmuĢ olan demektir. Dolayısıyla duyguda, düĢüncede, 
sözde, tavır ve davranıĢlarda faydalı olduğu sabit olan her Ģey bu kelimenin kapsamına 
girmektedir. ‗Müspet hareket‘ ise, her halükarda yapıcı, imar edici, eksiklikleri onarıcı 
pozitif bir tavır sergilemek; yıkan, yok eden, tahrip eden iĢlerle meĢgul olmamak 
manasına gelir. Müspet hareketin zıttı ise, menfî harekettir. Menfî, nefyedilmiĢ, sürgün 
edilmiĢ, ortadan kaldırılmıĢ, yok edilmiĢ manalarına gelmektedir. Müspet olan, barıĢ, 
dostluk, kardeĢlik, anlaĢma, uzlaĢma, yardımlaĢma ve imar iken; menfî ise savaĢ, 
düĢmanlık, anlaĢmazlık, kavga, çatıĢma ve tahriptir. Kısaca, bütün hayırlar ve 
güzellikler müspet, bunların zıtları ise menfidir. Müspetler de, menfiler de sayısız 
denilecek kadar çoktur. 

Müspet hareket, düĢünce ve fikirden çok aksiyon ve faaliyete özgü bir terimdir. 
Bunda davranıĢ ve fiilî olana vurgu vardır. Müspet hareket, toplumda asayiĢ, düzen, 
emniyet ve güveni sağlamaya yönelik davranıĢ ve faaliyetlerdir. Aynı Ģeklide insan 
fıtratına uygun olan, kalbe huzur veren, vicdanın onayladığı ve insanların sevip övgüyle 
bahsettikleri davranıĢlar da müspet hareket kapsamındadır. Müspet hareket, bir tepki 
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bu düzeydeki gelir dağılımı adaletsizliği, insanlığın tabi hayatını tehdit eder hale 
gelmiĢtir. ġöyle ki, bu gün açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı ölen insanların sayısı, 
savaĢlarda ölen insanlardan daha fazladır. Günümüzde açlık ve kötü beslenme sebebiyle 
iki günde ölen çocuk sayısı, HiroĢima‘ya atılan atom bombalarında ölen insan sayısına 
eĢittir. Dolayısıyla yaĢanan savaĢlar ve sosyo-ekonomik adaletsizlik, dünya insanlığının 
hem barıĢ inĢasına, hem de sosyal adaletin tesisine ne denli ihtiyaç hissettiğini 
göstermektedir. O halde bunu sağlamak mümkün müdür, mümkünse bu nasıl 
gerçekleĢecektir?

Bu tebliğimizde, toplumsal barıĢ ve sosyal adaletin tesisine doğrudan katkı 
sağlayacak bir prensipten söz etmek istiyoruz. ‗Müspet hareket‘ diye ifade ettiğimiz bu 
prensip, önce ne manaya gelmektedir? Sosyal barıĢı sağlamada ne ölçüde katkı 
sağlayacaktır? Müspet hareket prensibini uygulama imkânı var mıdır, geçmiĢte ve 
günümüzde uygulanmıĢ mıdır? Müspet hareket prensibi hangi temel dinamikler üzerine 
kuruludur? ĠĢte bu gibi sorular, bu tebliğ çerçevesinde cevaplandırılmaya çalıĢılacaktır.

Müspet Hareket Nedir? 
‗Müspet‘, kelime anlamı itibariyle, faydalı, isabetli ve doğru olduğu ispat edilmiĢ, 

ortaya konulmuĢ, istifadeye sunulmuĢ olan demektir. Dolayısıyla duyguda, düĢüncede, 
sözde, tavır ve davranıĢlarda faydalı olduğu sabit olan her Ģey bu kelimenin kapsamına 
girmektedir. ‗Müspet hareket‘ ise, her halükarda yapıcı, imar edici, eksiklikleri onarıcı 
pozitif bir tavır sergilemek; yıkan, yok eden, tahrip eden iĢlerle meĢgul olmamak 
manasına gelir. Müspet hareketin zıttı ise, menfî harekettir. Menfî, nefyedilmiĢ, sürgün 
edilmiĢ, ortadan kaldırılmıĢ, yok edilmiĢ manalarına gelmektedir. Müspet olan, barıĢ, 
dostluk, kardeĢlik, anlaĢma, uzlaĢma, yardımlaĢma ve imar iken; menfî ise savaĢ, 
düĢmanlık, anlaĢmazlık, kavga, çatıĢma ve tahriptir. Kısaca, bütün hayırlar ve 
güzellikler müspet, bunların zıtları ise menfidir. Müspetler de, menfiler de sayısız 
denilecek kadar çoktur. 

Müspet hareket, düĢünce ve fikirden çok aksiyon ve faaliyete özgü bir terimdir. 
Bunda davranıĢ ve fiilî olana vurgu vardır. Müspet hareket, toplumda asayiĢ, düzen, 
emniyet ve güveni sağlamaya yönelik davranıĢ ve faaliyetlerdir. Aynı Ģeklide insan 
fıtratına uygun olan, kalbe huzur veren, vicdanın onayladığı ve insanların sevip övgüyle 
bahsettikleri davranıĢlar da müspet hareket kapsamındadır. Müspet hareket, bir tepki 
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hareketi değildir. BaĢkalarına sözlü veya fiilî olarak cevap vermek, misliyle mukabelede 
bulunmak bu hareketin maksadına uygun değildir. 

‗Müspet hareket‘ kavramı, Bediüzzaman Said Nursî ve M. Fethullah Gülen‘in 
eserlerinde ve düĢünce dünyasında daha özel bir mana kazanmıĢtır. Bediüzzaman bu 
kavramdan bahsederken Ģöyle der: ―Bizim vazifemiz, müspet hareket etmektir. Menfi 
hareket değildir. Hakk‘ın rızasına göre iman hizmeti yapmak, fakat ilahî vazifeye 
karıĢmamaktır. Bizler toplumda asayiĢ ve düzeni sağlayacak olan bu müspet iman 
hizmetinde yaĢayacağımız her bir sıkıntıya karĢı sabır ve Ģükürle mükellef kılındık.‖ O 
bu tavrının toplumda huzur ve güvenin sağlanmasına matuf olduğunu belirterek, bunun 
büyük bir fedakârlık gerektirdiğine de Ģöyle iĢaret eder: ―…Otuz senedir müspet hareket 
edip menfiliğe bulaĢmamak ve kudsî vazifeye karıĢmamak için (hakkım olduğu halde) 
bana karĢı yapılan muamelelere hep sabır ve rıza ile mukabele ettim.‖ 4

Asrın mütefekkirlerinden Fethullah Gülen Hocaefendi de barıĢ ve asayiĢin büyük 
önem taĢıdığı günümüz Ģartlarında, müspet hareket kavramı etrafında inĢa edilecek bir 
barıĢ ortamının her zaman mümkün olacağına vurgu yapmıĢtır. Ona göre ―müspet 
hareket, insanın, ‗Benim yolum, hizmet metodum güzeldir‘ duygu ve düĢüncesiyle 
mesleğinin muhabbetiyle yaĢaması ve asla gönlünde baĢkalarına adavete yer 
vermemesidir.‖ Dolayısıyla kendi takip ettiği yaĢantı tarzına ve benimsediği mesleğine 
bağlılığını canlı tutup, onun sevgisini baĢka gönüllere duyurmak yerine, baĢkalarının 
yolunu tahrip etmekle meĢgul olan bir insan, müspet değil menfi hareket ediyor 
demektir. Bu kimse günah iĢliyor, baĢkalarına düĢmanlıkla yaĢıyor ve haddizatında 
kendi mesleğine zarar veriyor demektir.5

Müspet hareket kavramının banisi ve takipçisi olan bu iki mütefekkir, bu hareket 
tarzının hangi çerçeve ve hedefler etrafında örgülendiğine dair de açıklamalar 
yapmıĢlardır. Üstad Bediüzzaman‘ın kullandığı kavramlar ve tespitleri çerçevesinde 
müspet hareketin kavl-i leyin, sabır, tahammül, müsamaha ve Ģefkat gibi kavramlara 
istinat ettiği görülürken, Gülen‘in bunlara yeni bazı açılımlar kazandırdığı ve bunlara 
ilaveten ‗yaĢatma ideali, beklentisizlik, adanmıĢ ruhlar, mesuliyet ahlakı, konuma saygı, 
vicdan geniĢliği, ilâ-yı kelimetullah, kalplerin sultanlığı, sulh adacığı, muhabbet 
fedaileri, yeryüzü mirasçıları ve cemaat enaniyeti‘ gibi kavramları da bunlara dâhil ettiği 
görülür.  

Müspet Hareketin Temel Dinamikleri 
Ferdî ve toplumsal hayatın barıĢ ekseninde seyredebilmesi için müspet hareket 

tarzının ne kadar elzem olduğu muhakkaktır. Zira bu hareket tarzı, kavga, çatıĢma, 

                                                          
4 Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, Şahdamar yay., İstanbul, 2007, II/221 
(Sadeleştirerek). 
5 M.Fethullah Gülen, Kendi İklimiz (Prizma-5), Nil Yay., İzmir, 2007, s.218. 
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bedbinlik ve toplumu gerginliğe sevk edebilecek her türlü tavır ve davranıĢtan 
kaçınmayı esas alır. Dahiyane vasıf ve kabiliyetleri olan bir insan, toplumla uyumlu bir 
iliĢkiye girmedikçe, ondan istifade etmek mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla müspet 
hareketin en temel esası, toplumla barıĢık bir ideal insan portresine dayalı olmasıdır. 

Müspet hareketi ayakta tutan temel esaslar nelerdir? Kısa ve öz olarak ifade etmek 
gerekirse, fertlerin ve toplumların insanlığın geleceğine dair mefkûrelerini ‗yaratılanı 
Yaratan‘dan ötürü sevme‘ anlayıĢıyla ilmek ilmek dokumaları, muhabbet ve kardeĢlik
hissiyatını iradî boyutuyla hayata taĢımaları, dünyanın cazibesine kapılarak sadece kendi 
yaĢantısını değil baĢkalarını yaĢatarak hakka tercüman olmaya çalıĢmaları ve fedakârlık
hislerini hep canlı tutmaları, yapılan iyilik ve güzellikleri kazandırma giriĢimlerinde 
Hakk‘ın hatırı ve rızasından baĢka bir beklentiye girmemeleri ve adanmıĢlık duygusuyla 
yaĢamaları, baĢkalarıyla birlikte yaĢamanın konuma saygılı ve müsamahalı olmayı 
gerektiğini bilmeleri, meslek ve meĢrebinin muhabbetiyle yaĢarken bunu cemaat 
enaniyeti boyutuna taĢımamayı ve hep empatili olmayı hedeflemeleri, kullandıkları dil 
ve üslubu azamî itina göstererek seçmeleri, kırmamayı, incinse de incitmemeyi ve kavl-i
leyin bir üslubu tercih etmeleri, düĢünce ve aksiyonlarını gerçekleĢtirirken radikallikten 
ve Ģiddet eğilimli olmaktan kaçınmaları müspet hareket adına esas alınması gereken en 
temel ilkelerdir. Bu ilkeleri ana çizgileri etrafında açıklamak istiyoruz.

1) Muhabbet Fedaisi Olmak 
Muhabbet; sevgi, kalbî alâka, herhangi bir Ģeye veya herhangi birine düĢkünlük 

manalarına gelir. Kâinatın mayası ve insan yaratılıĢındaki en büyük hikmet, muhabbettir. 
Muhabbet, kâinatın varlık sebebidir. Ġnsan, kâinat ağacının hem çekirdeği, hem bütün 
özelliklerini kendinde barındıran meyvesi olmakla, kâinatı kuĢatacak bir muhabbet, bu 
meyvenin çekirdeği olan kalbine yerleĢtirilmiĢtir. Haddizatında din de muhabbettir; 
muhabbet temeline kuruludur. Sevgi öyle bir iksirdir ki, Allah, insanları birbirine 
bağlama konusunda sevgiden daha güçlü bir irtibat unsuru, bir zincir yaratmamıĢtır. 
Aslında dünya, köhne bir harabeden ibarettir, onu taptaze ve canlı kılan sevgidir. 
Sevginin otağı sayılan gönül onun sayesinde kıymetler üstü kıymete ulaĢmıĢtır. Tarih 
Ģahittir ki, sevgi ve muhabbet sancağının dalgalandığı kaleler, kan dökülmeden 
fethedilmiĢlerdir.6

BarıĢ inĢasının temelinde de muhabbet ve sevgiyle insanları kucaklamak vardır. 
Dünyaya barıĢ getirmeyi hedefleyenler, öncelikle kendilerini düzeltmeli; içlerini kinden, 
nefretten, kıskançlıktan; dıĢlarını da her türlü uygunsuz davranıĢlardan temiz 
tutmalıdırlar ki çevreye güzel bir örnek teĢkil edebilsinler. Kendi içini kontrol 
edememiĢ, nefsiyle savaĢamamıĢ, duygu âlemini fethedememiĢ kimselerin etraflarına 
gönderecekleri mesajlar, ne kadar parlak olursa olsun, ruhlarda heyecan uyaramayacak, 

                                                          
6 Gülen, Işığın Göründüğü Ufuk (Çağ ve Nesil-7), Nil Yay., İzmir, 2010, s.47. 
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bedbinlik ve toplumu gerginliğe sevk edebilecek her türlü tavır ve davranıĢtan 
kaçınmayı esas alır. Dahiyane vasıf ve kabiliyetleri olan bir insan, toplumla uyumlu bir 
iliĢkiye girmedikçe, ondan istifade etmek mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla müspet 
hareketin en temel esası, toplumla barıĢık bir ideal insan portresine dayalı olmasıdır. 

Müspet hareketi ayakta tutan temel esaslar nelerdir? Kısa ve öz olarak ifade etmek 
gerekirse, fertlerin ve toplumların insanlığın geleceğine dair mefkûrelerini ‗yaratılanı 
Yaratan‘dan ötürü sevme‘ anlayıĢıyla ilmek ilmek dokumaları, muhabbet ve kardeĢlik
hissiyatını iradî boyutuyla hayata taĢımaları, dünyanın cazibesine kapılarak sadece kendi 
yaĢantısını değil baĢkalarını yaĢatarak hakka tercüman olmaya çalıĢmaları ve fedakârlık
hislerini hep canlı tutmaları, yapılan iyilik ve güzellikleri kazandırma giriĢimlerinde 
Hakk‘ın hatırı ve rızasından baĢka bir beklentiye girmemeleri ve adanmıĢlık duygusuyla 
yaĢamaları, baĢkalarıyla birlikte yaĢamanın konuma saygılı ve müsamahalı olmayı 
gerektiğini bilmeleri, meslek ve meĢrebinin muhabbetiyle yaĢarken bunu cemaat 
enaniyeti boyutuna taĢımamayı ve hep empatili olmayı hedeflemeleri, kullandıkları dil 
ve üslubu azamî itina göstererek seçmeleri, kırmamayı, incinse de incitmemeyi ve kavl-i
leyin bir üslubu tercih etmeleri, düĢünce ve aksiyonlarını gerçekleĢtirirken radikallikten 
ve Ģiddet eğilimli olmaktan kaçınmaları müspet hareket adına esas alınması gereken en 
temel ilkelerdir. Bu ilkeleri ana çizgileri etrafında açıklamak istiyoruz.

1) Muhabbet Fedaisi Olmak 
Muhabbet; sevgi, kalbî alâka, herhangi bir Ģeye veya herhangi birine düĢkünlük 

manalarına gelir. Kâinatın mayası ve insan yaratılıĢındaki en büyük hikmet, muhabbettir. 
Muhabbet, kâinatın varlık sebebidir. Ġnsan, kâinat ağacının hem çekirdeği, hem bütün 
özelliklerini kendinde barındıran meyvesi olmakla, kâinatı kuĢatacak bir muhabbet, bu 
meyvenin çekirdeği olan kalbine yerleĢtirilmiĢtir. Haddizatında din de muhabbettir; 
muhabbet temeline kuruludur. Sevgi öyle bir iksirdir ki, Allah, insanları birbirine 
bağlama konusunda sevgiden daha güçlü bir irtibat unsuru, bir zincir yaratmamıĢtır. 
Aslında dünya, köhne bir harabeden ibarettir, onu taptaze ve canlı kılan sevgidir. 
Sevginin otağı sayılan gönül onun sayesinde kıymetler üstü kıymete ulaĢmıĢtır. Tarih 
Ģahittir ki, sevgi ve muhabbet sancağının dalgalandığı kaleler, kan dökülmeden 
fethedilmiĢlerdir.6

BarıĢ inĢasının temelinde de muhabbet ve sevgiyle insanları kucaklamak vardır. 
Dünyaya barıĢ getirmeyi hedefleyenler, öncelikle kendilerini düzeltmeli; içlerini kinden, 
nefretten, kıskançlıktan; dıĢlarını da her türlü uygunsuz davranıĢlardan temiz 
tutmalıdırlar ki çevreye güzel bir örnek teĢkil edebilsinler. Kendi içini kontrol 
edememiĢ, nefsiyle savaĢamamıĢ, duygu âlemini fethedememiĢ kimselerin etraflarına 
gönderecekleri mesajlar, ne kadar parlak olursa olsun, ruhlarda heyecan uyaramayacak, 

                                                          
6 Gülen, Işığın Göründüğü Ufuk (Çağ ve Nesil-7), Nil Yay., İzmir, 2010, s.47. 
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uyarsa da sürekli bir tesir bırakamayacaktır. Dolayısıyla geleceğin aydınlık ve mesut 
dünyalarını ancak muhabbetle ĢahlanmıĢ sevgi kahramanları, muhabbet fedaileri inĢa 
edecektir.7  

Asrın büyük mütefekkiri Üstad Bediüzzaman ―Biz muhabbet fedaileriyiz, 
husumete vaktimiz yoktur‖ der.8 Bu prensip, Ġslam dininin herkes için çok önemli 
gördüğü bir düsturdur. Bugün buna her nekadar farklı kültürler sahip çıkıyor olsa da, 
sevgi ve muhabbetin hakikî sahipleri yine Ġslam‘ın özündeki sevgiyi keĢfedip yaĢayanlar 
ve gösterenlerdir. Ġnsanı sevmenin aĢkın boyutundan bahseden Gülen‘in de haklı olarak 
belirttiği gibi, ‗Gelecek asır, sevgi ve diyaloğun neĢv ü nema bulduğu bir muhabbet asrı 
olacaktır. DüĢmanlıklar büyük ekseriyetle yok edilecek ve her taraf sevgi ve hoĢgörüyle 
tüllenecektir. Hususiyle dünyanın globalleĢtiği bir dönemde bunun gerçekleĢmesi hiç de 
uzak bir ihtimal değildir.‘9

Bu gün binbir fenalığın kol gezdiği savaĢa, kavga ve çatıĢmalara odaklanmıĢ 
dünyamızda, her zaman temiz kalabilmiĢ, güzellik ve cazibesini her daim koruyabilmiĢ 
bir Ģey varsa o da sevgidir. Dünyada hiçbir millet ve hiçbir toplumda ondan daha gerçek 
ve daha kalıcı bir Ģey yoktur. Sevginin kapıları her zaman bütün olumsuzluklara 
kapalıdır. Bugüne kadar, bütünüyle kine, nefrete ve düĢmanlığa kilitlenmiĢ insanlardan 
baĢkası da ona karĢı koymayı, onunla savaĢmayı düĢünmemiĢtir. Esasen bu gibi 
sevgiden mahrum ruhlarla baĢa çıkmanın yegâne iksiri de yine sevgidir. Dünyevî 
zenginliklerin tesir alanının dıĢında nice problemler vardır ki, sevginin büyülü 
anahtarından baĢka hiçbir Ģeyle çözülememiĢtir. ġu bir gerçektir ki, dünyada hiçbir 
değerin, sevgiye karĢı koyması ve onunla rekabet edebilmesi mümkün değildir. Bugüne 
kadar Ģeytanın en tehlikeli oyunlarını boĢa çıkaran bir büyü varsa o da sevgidir. Tarihte 
Peygamberler; firavun ve nemrutların azgınlık ve öfke ateĢlerini hep sevginin o büyülü 
atmosferinde söndürmüĢlerdir.10  

Ġnsanın insanları sevip çevresine alâka duyması, hatta bütün varlığı Ģefkatle 
kucaklayabilmesi, kendisiyle barıĢık olmasına, kendi mahiyetini keĢfedip Yaratıcısıyla 
olan münasebetini duymasına bağlıdır. Peygamber beyanı olarak nakledilen “Mü‟min 
mü‟minin aynasıdır”11 sözünü, daha da geniĢletip ―insan insanın aynasıdır‖ Ģeklindeki 
ifadeyi bu bağlamda değerlendirebiliriz. ĠĢte bu inceliği sezebilen bir insan, tıpkı 
Mevlânâ gibi, ―Gel, gel aramıza katıl; biz Hakk‘a gönül vermiĢ aĢk insanlarıyız! Gel gel 
bize katıl da sevgi kapısından içeriye giriver ve evimizde bizimle beraber otur... Gel 
birbirimizle içten konuĢalım.. (gönüllerimizle sarmaĢ-dolaĢ olalım da) kulaklardan, 
gözlerden gizli konuĢalım… Güller gibi dudaksız ve sessiz gülüĢelim.. Tıpkı düĢünce 

7 Gülen, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, Nil Yay., İzmir, 2007, s.230. 
8 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, Şahdamar Yay., İstanbul, 2007, s.54. 
9 Gülen, Fasıldan Fasıla-2, Nil Yay., İzmir, 2007, s. 157. 
10 Gülen, Kalbin Solukları, Nil Yay., İstanbul, 2009, s. 81. 
11 Ebû Dâvud, Edeb 49; Tirmizî, Birr 18. 
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gibi dudaksız-dilsiz görüĢelim.. Mademki hepimiz biriz, birbirimize dilsiz-dudaksız 
gönülden seslenelim.. Mademki ellerimiz kenetli, gel bu halden bahisler açalım; El-
ayak, gönül hareketlerini daha iyi anlar, öyle ise gel dilimizi tutalım, titreyen 
gönüllerimizle konuĢalım..‖12 der ve bir muhabbet fedaisi gibi gönül dilinden beĢer 
ufkuna nameler sunar. 

2) Yaşatma İdeali (Fedakârlık)
Fedakârlık, insanın nefsi, malı, onuru hatta izzeti adına bir kısım Ģeylerden 

vazgeçmesi, onları daha ulvî ve yüce hakikatlere feda etmesi demektir. Müspet hareket 
de, toplum ve insanlık adına kendi yaĢama zevklerinden fedakârlık yapan, bir anlamda 
baĢkaları için yaĢayan ideal insan modelini esas alır. Ancak böylesi bir insan, her alanda 
müspet hareketi esas alıp geliĢtirebilir. Bu toplumsal modeli temel alan Gülen‘e göre de, 
barıĢa odaklanmıĢ insanlar için fedakârlık ve diğergâmlık vazgeçilmez bir esastır: 
―Ġnsanları aydınlatma yolunda koĢanlar, hep onların saadetleri için çırpınıp duranlar, 
hayatın çeĢitli uçurumlarında onlara el uzatanlar, kendilerini idrak etmiĢ öyle yüce 
ruhlardır ki, bunlar, içinde yaĢadıkları cemiyetin koruyucu melekleri gibi, toplumu saran 
musibetlerle pençeleĢir, fırtınaları göğüsler, yangınların üzerine yürür ve muhtemel 
sarsıntılar karĢısında daima tetikte bekler dururlar.‖13  

Müspet hareketin en önemli unsurlarından biri de, ‗yaĢatma zevkiyle yaĢamaktan 
vazgeçme‘ anlamına gelen diğergâmlıkdır. Fedakârlık, hasbîlik ve diğergâmlık 
duyguları ile gönlü dopdolu olan fertler ve böyle fertlerden oluĢan bir topluluk meydana 
gelmedikçe, bir toplumun ve milletin ciddî manada dirilmesi mümkün değildir. Tarihte 
hayatlarını yaĢatmaya adamıĢ kutsiler, hep bu hasbîlik ve fedakârlık sebebiyle ayakta 
kalmıĢ, dirilik soluklamıĢlardır. Nitekim asr-ı saadette yaĢanan hayatın en diriltici 
yönünün de bu haslet olduğu görülür. Allah Resûlü (sas) dünya malı adına geride bir Ģey 
bırakmadığı gibi, Hz. Ebu Bekir‘in de, vefatında taksim edilecek mirası yoktur. Hz. 
Ömer ise, vefatına sebep olan hançer darbesini aldığı zaman, ‗bakın bakalım, malım 
borcumu ödeyecek mi? Ödemezse Adiyy oğullarından, onlarda da yoksa KureyĢ‘ten 
borç alıp ödeyin‘ vasiyetinde bulunmuĢtu.14  

Dolayısıyla insanın Hakk katındaki yüceliği, mefkûresi uğruna gösterdiği gayret ve 
himmetinin yüceliğiyle ölçülür. Himmet yüceliğinin en bariz emaresi ise, insanın, 
baĢkalarının mutluluğu adına Ģahsî haz ve zevklerinden fedakârlıkta bulunmasıdır. 
Toplumun huzur ve selâmeti uğruna, haysiyet ve Ģerefini ayaklar altına almak, hatta 
haykırması gereken yerlerde dahi öfkesini yutarak dayanmasını bilmek, Ģahsî saadetinin 
konu olduğu her yerde isteklerine mani olmaktan daha büyük bir fedakârlık tasavvur 

                                                          
12 Mevlânâ Celâledin Rûmî, Divân-ı Kebîr,  
13 Gülen, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, s.230. 
14 Gülen, İkindi yağmurları (Kırık Testi-5), Nil Yay., İstanbul, 2010, s. 334. 



169

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                    3rd International Conference on Humanities 

 
163
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12 Mevlânâ Celâledin Rûmî, Divân-ı Kebîr,  
13 Gülen, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, s.230. 
14 Gülen, İkindi yağmurları (Kırık Testi-5), Nil Yay., İstanbul, 2010, s. 334. 

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                    3rd International Conference on Humanities 

 
164

edilemez. Hakkın hatırını âli bilerek Ģahsına ait maddi manevî kazanımlarından
vazgeçip cemiyet hesabına kazanılacak olan neticelere odaklanmak barıĢın ikame 
edilmesi adına muhteĢem bir ruh yüceliğidir.

Fedakârlık ve diğergamlık hissiyatını en yüksek seviyede temsil eden ruhların 
gerçek manada diriltici soluklara sahip olacağı vurgusunu yapan Fethullah Gülen‘e göre 
de, ―Sadece kendini düĢünen, ya hiç insan değildir veya eksik bir varlıktır. Gerçek 
insanlığa giden yol, baĢkalarını düĢünürken gerektiğinde kendini ihmal etmekten geçer. 
Ġnsan, kendi ayıpları karĢısında savcı, baĢkalarının kusurları karĢısında da, onlar 
hesabına avukat olmalıdır. Olgun insan ve gerçek dost, Cehennem‘den çıkıĢta ve 
Cennet‘e giriĢte bile ‗buyurun‘ demesini bilendir. Hakikî insan, Ģartlar ne olursa olsun, 
kendi kovasına süt sağarken, baĢkalarının kovasını da boĢ bırakmaz.‖15

Yüce bir hedefe odaklanmıĢ insan, bu uğurda ne kadar fedakârlık yaparsa yapsın, 
onun yaptığı bu fedakârlıklar akıl ve mantık ölçülerine aykırı değildir. Bu konuda 
ölçünün nasıl olması gerektiğine iĢaret sadedinde saadet asrından  Hasanu‘l-Basrî‘nin 
sahabe hakkında söylediklerine kulak vermek gerekir. O diyor ki: ―Siz ashabı 
görseydiniz onlara ‗deli‘ derdiniz. Onlar da sizi görseydi ‗Bunlar Müslüman mı?‘ diye 
tereddüt yaĢarlardı.‖16 Dolayısıyla bizim düĢünce dünyamıza göre bu fedakârlık 
anlayıĢı gayet tabiidir ve buna göre akıllı insan, hak yolunda her Ģeyini vermeye 
amade olan insandır. 

3) Beklentisizlik ve Adanmışlık
Müspet hareket anlayıĢının bir baĢka temel dinamiği de yapılan faaliyetler ve 

fedakârlıklar karĢısında herhangi bir beklentiye girmemek, bir ücret istememek, 
karĢılığını sadece Allah‘tan beklemektir. Beklentisizlik, Peygamberlik yolunun bir 
Ģiarıdır. Hakkın baĢkalarına da ulaĢtırılması için çok çalıĢma, sürekli koĢturma, sa‘yu 
gayret gösterme, zahmet çekip meĢakkatlere katlanma, hayatı değersiz görüp ötelere 
odaklanma fakat bütün bunlara bedel hiçbir Ģey istememe, Peygamberlik mesleğinin en 
temel hususiyetidir. Kur‘an-ı Kerim‘de bu husustan bahsedilirken, peygamberler tek tek 
sayılarak her birinin hep aynı cümleyi tekrar ettikleri ve aslında bu sözün bütün 
peygamberlere has aynı duygu ve düĢünceyi yansıttığı ifade edilmektedir. Hepsinden 
yükselen ses, “Bu hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi 
verecek olan ancak Rabbülâlemin‟dir”17 sadâsı olmuĢtur. Resûlü Ekrem‘e (sas), “De ki: 
Sizden bu hizmetim için hiçbir ücret istemiyorum, malınız sizin olsun! Benim ücretim 
yalnız Allah‟a aittir ve O, her Ģeye Ģahittir.”18 buyrulurken de, nübüvvetin bu ulvî yönü 
nazara verilmiĢtir.

                                                          
15 Gülen, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, s.136. 
16 Ebu Nuaym, Hilyetü'l-Evliyâ, II/152. 
17 Şuarâ, 26/109,127,145,164,180. 
18 Sebe', 34/47. 
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Dolayısıyla müspet hareket insanı, adanmıĢlık hissiyatıyla yaptığı kudsî vazife 
karĢılığında hiçbir ücret talep etmez. Böylesi bir ücret beklentisine girmek, ister maddî 
isterse manevî olsun, mutlak surette iĢin ihlâs ve samimiyetine gölge düĢürür. 
Samimiyetle yapılmayan iĢin de baĢkaları üzerinde tesir icra etmesi çoğu zaman 
imkânsızdır. Üstad Bediüzzaman, sırf bu sebepten dolayı etrafında kendisine destek olan 
en yakın dostlarından bile hediye kabul etmemiĢ, bunun sebebini açıklarken de 
Peygamber mesleğine vurgu yapmıĢtır. Konuyla alakalı olarak Yâsîn suresinde anlatılan 
ve beklentisizliğe dikkat çekilen hadiseyi yâd eder: Hz. Mesih‘in havarilerinin 
hapsedildiğini duyan Habib-i Neccar adlı bir Ģahıs koĢarak Elçi‘nin yanına gelir ve 
ilgililere hitaben, “Kendileri hidayette olan ve sizden de hiçbir ücret istemeyen bu 
insanlara uyun”19 der. Kur‘ân bu âyetle, kendisini mefkûresine adamıĢ bir temsil 
insanının iki temel özelliğini nazara vermektedir: Birincisi, tebliğcinin önce kendisinin 
doğru yolda olması; ikincisi ise, yaptığı vazife karĢılığında kimseden bir Ģey 
istememesidir.20

Toplumun ıslahı, huzur ve sükûnu gibi yüce bir gayeye odaklanmıĢ müspet hareket 
insanı, peygamberane bir görev yaptığını unutmamalıdır. Bu vazifeyi peygamberler ve 
her devirde onların mesleğini temsil edenler ücretsiz yapmıĢlardır. Öyleyse, bu yolun 
yolcularına da külfet ve hizmet anında öne çıkıp çalıĢmak, ücret ve maddî-manevî 
hazlardan istifade anlarında en geride durup kendini unutturmak icap eder. Zira böylesi 
yüce bir mesleğin esası durumundaki Ģefkat de bunu gerektirir; Ģefkatte hiçbir karĢılık 
beklememek esastır. Üstad Bediüzzaman da, ―Bu dünya, hizmet yurdudur; ücret ve 
mükâfat alma yeri değildir. Buradaki faaliyetlerin ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve 
ahirettedir; onlar ancak orada meyve verir‖ der.21 Öyleyse, ahirette meyve verecek 
amellerin neticelerini dünyada istememek gerektir. Eğer burada verilirse, o zaman da, 
memnun olarak değil, mahzunane ve temkinle kabul edilmelidir. Çünkü Cennetin 
meyvelerini, bu dünyada fâni bir surette yemek, akıl kârı değildir. Hatta keĢif, keramet 
ve ruhanî zevkler de bir çeĢit ücrettir. Bunlar da beklenmemeli, istemeden verilince de 
gizlenmeli; gurur ve kibre değil Ģükür ve ubudiyette derinleĢmeye vesile edilmelidir.22

4) Dil ve Üslup Nezaheti (Kavl-i Leyyin) 
Müspet hareket tarzının en temel prensiplerinden biri de, nezaketli, yumuĢak, 

Ģefkatli, kin ve nefret barındırmayan, ötekileĢtirmeyen, nezih bir dil ve üsluba sahip 
olmaktır. Dil, insana bahĢedilmiĢ hem en büyük nimetlerden, hem de potansiyel olarak 
insanın en büyük kayıp vasıtasıdır. Dil, bazen rahmet, bazen de bela ve musibettir. Ġyiye, 

                                                          
19 Yâsîn, 36/21. 
20 Gülen, İkindi yağmurları (Kırık Testi-5), s.80. 
21 Bediüzzaman, Mektûbât (Yirmi Dokuzuncu Mektup), Şahdamar Yay., İstanbul, 2007, s.507 
(Sadeleştirerek). 
22 Gülen, İkindi yağmurları (Kırık Testi-5), s.85-86. 
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doğruya, barıĢ ve huzura hizmet için kullanıldığı sürece, insanı yücelten, yükselten, 
beĢerî kemâlâta çıkaran bir uzuvdur; ancak Ģerre açık olduğu takdirde de, batıran, 
alçaltan ve sefil bir duruma düĢüren bir organdır. Dilin kullanımı, aynı zamanda üslubu 
da belirleyici bir husustur. DüĢünce, söz, beyan, tavır ve davranıĢta belli disiplinlere 
bağlı olarak takip edilen yol, metod ve tarz demek olan üslûp, meselelerin zamana, 
Ģartlara, muhatap ve konjonktüre göre nasıl ve ne Ģekilde icra ve ifade edilmesi 
gerekiyorsa, ona göre icra ve ifade edilmesidir. Dolayısıyla üslûp, sadece sözle 
maksadı beyan için ortaya konan usûl ve tarz demek değil; aksine insanın her hâl, 
duruĢ ve hareketindeki yaklaĢım tarzı ve eda keyfiyetini ihtiva eden kapsamlı, çok 
boyutlu ve çok yönlü bir mefhumdur.23

Toplumsal barıĢa hizmet edecek bir tavrın ne kadar müspet bir dil ve üsluba 
muhtaç olduğu açıktır. Ġnsanlar, genelde maksadını rahat ifade etmekte, güzel 
konuĢmaktadır. Ancak dil ve üslubun barıĢa katkı sağlayabilmesi için herkesçe kabul 
görecek evrensel bir yaklaĢımı esas alması gerekir. Bu ise belli prensiplerin öne 
çıkartılmasını; münakaĢa konusu olabilecek, yadırganıp yanlıĢ anlaĢılabilecek 
hususların söz konusu edilmemesini lüzumlu kılmaktadır. Elbette ki bu, farklı 
görünüp kendini farklı ifade ederek insanları aldatmak demek değildir. Belki 
baĢkalarının farklılığına değer verme, kendi farklılıkları içinde onları kabullenme ve o 
kabul ve saygı içinde farklılıklara göre davranma, meseleleri öyle bir eda ve üslupla 
ortaya koyma demektir.

Kendi çağında barıĢın sesi ve soluğu olmuĢ, günümüzde de hâlâ yankısı devam 
eden büyük düĢünür Hz. Mevlâna‘nın hayatı ve tavırları konumuz açısından güzel 
misallerle doludur. Asırlardır sinelere hakkın diriltici soluklarını üfleyen Mevlâna, 
kucaklayıcı bir dil ve üslûp insanıdır. Yunus Emre de, aynı yolun yolcusu olarak 
―Dövene elsiz, sövene dilsiz ve kalb kırana karĢı da gönülsüz yaĢama‖ üslûbunu tercih 
etmiĢtir. Asrın mütefekkiri Üstad Bediüzzaman da bu hususa Ģöyle iĢaret eder: 
―Risale-i Nur‘un mesleği, nezihane, nazikâne, kavl-i leyindir.‖24 Bu büyük zatlar, 
böylesi hâl ve tavırların referansını Ġslâmî esas ve disiplinlerden almıĢtır. Zira Ġslâm, 
“kötülükleri iyilikle savmayı”,25 hak ve hakikate davet için firavunun karĢısına 
çıkıldığında dahi kavl-i leyyin (yumuĢak söz ve hal) yolunu emir ve tavsiye 
etmektedir. Allah (c.c.) Hz. Musa‘ya (a.s.) hitaben: ―Ona yumuĢak söz söyle, belki 
düĢünür ve ürperir.‖26 diyor. Bu demektir ki, muhatap, insanlara yıllarca kan kusturan 
zalim Firavun bile olsa, mesajın hedefe ulaĢabilmesi için yumuĢak söz ve tatlı dille ifade 
etmek gerekir. Çünkü maksat, intikam almak değil, insanları doğruya davet etmek, 
kurtuluĢa çağırmaktır. O halde, muhatap kim olursa olsun, müspet hareket için 

                                                          
23 Gülen, Kalp İbresi (Kırık Testi-9), s.174. 
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yumuĢaklık ve müsâmaha vazgeçilmez Ģartlardır. 
Dil ve üslubun itina ile seçilmesi gerektiğine dair bu hakikati Ģahıslar planında ele 

aldığımız gibi, devletler planında da ele alabiliriz. Meselâ Amerika, Ġngiltere ve 
Almanya gibi ülkelerden bahsederken, yeterince özen göstermeden sert bir üslup 
kullanmıĢ olabiliriz. Ancak Ģunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamak gerekir ki, ileride 
oralara kadar gidip Amerikalılarla, Ġngilizlerle, Almanlarla diyalog kurmak veya bazı 
gerçekleri anlatmak, bazen de dinî duygu ve düĢünceleri aktarmak gibi bir müspet 
hareket planı varsa, daha bugünden sertliği bir tarafa bırakıp, kullanılacak üslubu iyi 
tespit etmek gerekir.27 ĠĢte, müspet tavra kilitlenmiĢ bir hakikat eri, kullandığı dil, beyan 
ve üslubun tesirini mutlaka göz önünde bulundurmalı, daima dilin yapıcı ve pozitif 
yanını kullanmalı, sarıcı ve onarıcı tarafında yer almalı, yıkıcı, menfi ve kırıcı yanında 
olmamalıdır. Dolayısıyla müspet hareket için öncelikle bunları temel bir disiplin olarak 
benimsemek ve sonra da iradî olarak öyle davranmaya çalıĢmak gerekir.

5) Konuma Saygı (Müsamaha)
Müspet hareket tarzı, etnik, dinî ve kültürel farklılıkları kavga ve çatıĢma sebebi 

olarak görmeden birlikte yaĢayabilmenin en mümkün yolunun ‗konuma saygı‘ 
prensibinden geçtiğini kabul etmektir. Ġnsanlık âlemine, „Bütün insanlar Âdem‟in 
çocuklarıdır; Âdem de topraktandır‟28 anlayıĢıyla yaklaĢıldığında, farklı dinî ve 
kültürel kimliklerin karĢılıklı hak ve yükümlülüklerine dair müspet ontolojik bir 
tanımlama da yapılmıĢ olmaktadır. Buna göre insanlar, Hz. Ali‘nin deyimiyle, ‗ya 
dinde kardeĢlerimizdir, ya da yaratılıĢtan hem cinslerimizdir.‘ Bu anlayıĢın temelinde, 
‗Allah‘ın (cc) ahlakıyla ahlaklanmak‘29 gibi ilahî bir terbiye ölçüsü vardır. Allah‘ın af 
ve mağfireti o denli engindir ki, kullarının yaptığı bütün nankörlüklere, 
inkârcılıklarına rağmen „Rahmetim her Ģeyi kuĢatmıĢtır‟30 fermanıyla hiçbir ayrım 
yapmadan onları rahmetiyle yaĢatmaya, nimetlerini bahĢetmeye devam etmektedir. 
Aynı anlayıĢla Allah Resûlü‘nün (sas) Medine‘ye hicretten sonra Yahudileri de içine 
alacak Ģekilde Medine halkı arasında yaptığı hukukî ve içtimaî mukavele de, bu 
hususta O‘nun engin müsamahasını gösteren kıymetli bir belgedir. 

Resûlü Ekrem (sas) insanları kendi konumlarında görüp değer atfetmenin ve 
saygıyla yaklaĢmanın en güzel örneklerini sergilemiĢtir. Nitekim O, bir gün Medine‘de 
yoldan bir Yahudi cenazesi geçtiği sırada ayağa kalkar. O esnada yanında bulunan bir 
sahabinin ‗Ey Allah‘ın Resulü, o Yahudi cenazesidir.‘ demesine rağmen, hiç tavrını 
bozmadan, ‗Ama o da bir insan!‘ diye cevap verir.31 Bununla birlikte Allah Resulü, 
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Ġslâm‘a sığınan hemen herkese iyi davranmıĢ, onlara ikramda bulunmuĢ ve zimmet 
akdini kabul edenleri, hukukta Müslümanlarla bir tutmuĢ, her fırsatta, âlemlere rahmet 
olduğunu32 onlara da hissettirmiĢtir. Davet ettiklerinde davetlerine icabet etmiĢ33 ve 
hastalarına ziyarette bulunmuĢtur. Gayr-i Müslimlerden borç para almıĢ, onlara rehin 
vermiĢ34, onlarla ticaret yapmıĢ ve Müslümanların himayesi altında bulunanlar asla zillet 
yaĢatmamıĢtır. “Zimmîye eziyet eden, benden değildir.”35 buyurarak zimmî hukukunu 
en ulaĢılmaz seviyeye çıkarmıĢ ve “Ahd-u zimmetimizde bulunan birisini öldüren, 
Cennet‟in kokusunu duyamaz.”36 fermanıyla hayatını Müslümanların içinde geçiren 
zimmîlere yapılan eziyetin Cennet‘ten mahrumiyete sebep olacağı ikazında 
bulunmuĢtur. O, bu tavrıyla geçmiĢten günümüze hiçbir hukukî sistemin, hiçbir 
hümanist düĢüncenin ulaĢamadığı ve ulaĢamayacağı en yüksek insanî değerler zirvesini 
göstermiĢtir.

Dünden bu güne bu medeniyetin düĢünce kotlarını taĢıyan milletler, kendileri gibi 
inanmayan ve yaĢamayanları ötekileĢtirmemiĢ, hep müsamaha göstermiĢ, hoĢgörü ve 
empatili olmanın eĢsiz örneklerini sergilemiĢlerdir. Kusurlara göz yumma, farklılıklara 
saygı gösterme, affedilebilecek Ģeyleri affetme, hak ihlali karĢısında bile insanî 
değerlere saygılı kalarak ‗ihkâk-ı hak‘ etmeye çalıĢmama, paylaĢılması imkânsız en 
kaba düĢünceler karĢısında dahi kavl-i leyin üslubunu muhafaza etme enginliğinde bir 
müsamaha anlayıĢı önemli bir ruh disiplinidir.37 Burada kastedilen hoĢgörü, baĢkalarının 
tesirine girerek onlara iltihak etmek değil, baĢkalarını kendi konumlarında kabul ederek, 
onlarla sulh ekseninde geçinmesini bilmektir. Bu bir zarurettir, çünkü farklı duygu ve 
düĢüncelere mensup insanlar, ya birbirleriyle uzlaĢarak geçinebilmenin yollarını 
arayacak, ya da birbirlerine girip sürekli kavga edeceklerdir. Oysa her dönemde 
birbirinden farklı düĢünen insanlar olmuĢtur ve olacaktır da. Aslolan bu farklılıklar 
arasında fasl-ı müĢtereklerde buluĢarak uzlaĢma yollarını aramaktır.

Burada Ģunu da belirtmeliyiz ki, insanlardan saygı görmenin ve değer ölçülerinden 
onları da faydalandırmanın tek yolu onların anlayıĢlarına, hissiyatlarına ve değer 
atfettikleri hususlara saygılı olmaktır. Bizler bu saygıyı ortaya koyar ve baĢkalarının 
değerlerine saygılı olursak, onlar da saygıyla mukabelede bulunur ve değerlerimize karĢı 
saygılı davranırlar. ġayet, biz aslı esası olmayan uydurma sözlerle karalamaya kalkar ve 
insanları sürekli zan altında tutarsak, onları hem saygısızlığa zorlamıĢ, hem de kendi 
değerlerimizden mahrum bırakmıĢ oluruz. Biz onlara karĢı belli ölçüde açılmaz, 
muvakkaten dahi olsa kendimizi onların yerine koymaz ve duygularını idrak etmeye 
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çalıĢmazsak, onlara kendimize doğru bir adım dahi attıramayız. Ġnsanî değerler 
çerçevesinde, dünya barıĢı adına birbirimizden istifade etmemiz, birbirinize yardımcı 
olmamız ve yaĢanılır bir dünya kurmamız, muhataplarımıza karĢı anlayıĢ göstermemize 
ve biraz empatili olmamıza bağlıdır. Bu husus, hem birlikte yaĢadığımız insanlarla, hem 
de farklı inanç ve kültürlere mensup insanlarla anlaĢıp uzlaĢabilme zaviyesinden 
fevkalade geçerli ve çok önemlidir.38  

6) Cemaat Enaniyetinden Kaçınma (Empati)
Ġnsanların bir arada barıĢ ve uzlaĢı içerisinde yaĢamalarının bir baĢka temel 

dinamiği de, üstünlük tutkusu ve enaniyet duygularından sıyrılıp kendisini baĢkasının 
yerine koyabilme, empati kurabilme erdemine sahip olabilmektir. Dolayısıyla kendimizi 
baĢkasının yerine koyup, o, nelerden hoĢlanıyorlarsa, aynı Ģeylerden bizim de hoĢnut 
olacağımızı düĢünmek yani empati yaparak muhatabımızı anlamaya çalıĢmak müspet 
hareket tarzı için büyük önem arz eder. Bu yaklaĢımın temelini, Ġslam‘ın engin Ģefkat 
ve muhabbet eksenli ahlak anlayıĢında görmekteyiz. Bu ahlâk anlayıĢında, günümüz 
modern ahlâk anlayıĢlarında olduğu gibi, ‗öteki‘ yoktur; kardeĢlik ve empati vardır. 
Nitekim Kur‘ân-ı Kerim‘de bu anlayıĢ vasıflandırılırken „taĢları birbirine kenetlenmiĢ 
bir bina‟39 benzetmesiyle ifade edilmiĢ, bir hadis-i Ģerifte ise, „tek bir vücudun 
birbirleriyle uyum içindeki uzuvları‟40 olarak değerlendirilmiĢtir. Ayrıca Kur‘an‘da îsâr 
ufkuna iĢaret eden “Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile, (kardeĢlerini) kendilerine 
tercih ederler”41 âyeti de kendisini baĢkasının yerine koymanın bir baĢka buudunu 
beyan etmektedir. Allah Resulünün “Kendin için istediğini, kardeĢin için istemedikçe 
(kâmil) mü‟min olamazsın”42 buyruğu da, bu güzel hasletin herkeste olması gerektiğine 
iĢaret etmektedir. 

Kendini baĢkasının yerine koyabilecek kadar civanmertlik ve diğergamlık 
hasletinin yanında, bir de kendinden baĢka kimseyi düĢünmeyen, sadece kendisi için 
yaĢayan hodbin, egoist ve gurur abidesi Ģahsiyetler de vardır ki, bu kiĢiler müspet 
hareketi hazmedemeyen, baĢkalarıyla sulh içinde yaĢama sorumluluğu taĢımayan bir 
kiĢilik özelliği sergilerler. Bunların taĢıdığı enaniyet hasleti, kendine düĢkünlük, sadece 
kendini düĢünme, her iĢini kendi Ģahsî çıkarlarına bağlı götürme, her faaliyetini bencillik 
mülahazasına bağlama gibi bir ruh hastalığının unvanıdır. Bu tipler, kendi heva ve 
heveslerine öylesine kilitlidirler ki, kendilerinden baĢkasını görmez, kendi hayalleri 
dıĢında hiçbir Ģey bilmez, kimseyi sevmez ve hayırla da yâd etmezler. Kendilerini insanî 
fazilet ve meziyetlerin merkezine oturttukları için her karĢı müdahale hissiyle gergin ve 
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kavgaya hazır bir hâlleri vardır. Ayrıca bunlar arasında kendine âĢık ve taparcasına bağlı 
bir kısım narsisler bulunmaktadır ki, bunlar tıpkı çocuklar gibi, gördükleri her Ģeye sahip 
olmak ve baĢkalarına ait Ģeyleri elde etmek için çok sık kavgaya tutuĢur ve sürekli 
baĢkalarıyla hır-gür çıkarırlar.43

Kendilerini enaniyet sarmalına kaptırmıĢ bencil ruhlarda içtimaî sorumluluk hissi 
hiç geliĢmemiĢtir; onlar her zaman heva ve heveslerine göre davranırlar. Olabildiğine 
kibirli ve gururludurlar; herkesi hafife alır ve hep tepeden bakarlar. Bir de bu hasta 
ruhlar, çevrelerindeki insanlar tarafından alkıĢlanıyor, ferdî bencillikleri herhangi bir 
cemaate mensubiyetle besleniyorsa, bencillikleri daha bir derinleĢir, nemrutlaĢır ve akla-
hayale gelmedik fenalıklara sebebiyet verebilirler. Firavun böyle bir ruh hâletiyle “Ben 
sizin en yüce rabbinizim.”44 sözleriyle haddi aĢmıĢ, bir baĢkası “Ben de ihya eder ve ben 
de öldürürüm.”45 deme hezeyanına kapılmıĢ; bir diğeri ise “Ben bu serveti kendi imkân 
ve kendi bilgimle elde ettim.”46 diyebilme inkârcılığına düĢmüĢtür. Günümüzde ise, 
enaniyet her zamankinden daha fazladır. Bencillik o kadar yaygındır ki, çoğu insanlar, 
Allah‘ın (cc) lütuflarını bile enaniyetleri hesabına kullanmakta ve onları benliği 
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diyerek nimetin hakiki sahibini hatırlamaktır.

7) Radikallik ve Şiddet Karşıtlığı
Dünyada barıĢın sağlanması adına atılması gereken adımlardan biri de, Ģiddet 

karĢıtlığı ve radikal söylem ve eylemlerden uzak durmaktır. YaĢadığımız dünyada Ģiddet 
karĢıtlığı, problemlerin üstesinden gelmede önemli bir araç olarak kabul edilmiĢtir. Bir 

                                                          
43 Gülen, Sükutun Çığlıkları (Çağ ve Nesil-9), s.112. 
44 Nâziât, 79/24. 
45 Bakara, 2/258. 
46 Kasas, 28/78. 
47 Gülen, İkindi Yağmurları (Kırık Testi-5), s.287. 
48 Gülen, a.e., s.288. 
49 Neml, 27/40. 
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tanım çerçevesinde ifade edilecek olursa, Ģiddet karĢıtlığı, taraftarlarının sosyal veya 
siyasi bir amaca ulaĢmada Ģiddetin kullanılmasını reddeden bir dizi ahlakî, dinî ve 
kültürel esaslara sahip çıkmaktır. Batı menĢeli radikallik ise, köktencilik manasına gelir. 
Farklı alanlarda konu edilen bu radikalizme mensup insanların ortak özellikleri, 
yaĢadıkları çağın toplumsal ve siyasal düzeninde köklü değiĢiklikler istemeleridir. 
Dolayısıyla hem radikalizm hem de Ģiddet taraftarlığı, barıĢı tehdit eden temel düĢünce 
ve aksiyon unsurlarını bünyesinde barındırır. Toplumsal huzur ve asayiĢin bozulmasını 
hedef alan bu tür eğilimler, temelde kavga ve diyalektiği esas aldığı için tüm heyecan ve 
enerjisini fert ve toplumu germekten alırlar. Onlara göre, toplumda menfi bir hareket 
tarzı ikame edilmedikçe, adeta toplumun genleriyle oynanmadıkça emel ve eylemlerini 
gerçekleĢtirmiĢ olmazlar. Müspet hareket tarzı ise, hem Ģiddet karĢıtlığını hem de 
radikal eğilimlerden uzak durmayı gerektirir. 

ġiddet karĢıtlığı, bir manası da ‗barıĢ ve esenlik‘ demek olan Ġslam‘ın savunduğu 
ve müntesiplerinden beklediği bir davranıĢ tarzıdır. Kur‘an-ı Kerim, müminlerin 
ahiretteki ebedi yurtlarını ‗dâru‘s-selâm‘ yani ‗barıĢ yurdu‘ olarak tarif eder ve insanları 
oraya çağırır.50 Cennet ehlinin birbirleriyle selamlaĢmasının da „selâm (esenlik) size‟
Ģeklinde olacağından bahseder.51 Kur‘an‘da Allah Resûlü‘ne “BarıĢ elbette daha 
hayırlıdır.”52 ayetiyle hitap edilir. Bu ayet her ne kadar aile içi kavgalara atıfta bulunsa 
da, kullanılan terminoloji, barıĢın hayatın her alanında üstün olduğunu belirtir. Bu 
sebeple Hz. Muhammed (s.a.s.), mümkün olduğu her ortamda barıĢtan yana tavır almayı 
teĢvik etmiĢtir. Hatta savaĢın tam ortasında bile, “düĢman barıĢa yönelik bir meyil 
gösterirse” Efendimiz‘den barıĢı kabul etmesi ve Allah‘a güvenmesi istemiĢtir.53 Benzer 
bir ayette de, “Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruĢursa, onların aralarını 
bulun.”54 denilmiĢtir. 

Resûlüllah‘ın hayatı da Ģiddete karĢı tavır alındığını gösteren örneklerle doludur. O 
(sas), Mekkeli müĢriklerin onca iĢkenceleri ve baskıları karĢısında, güç kullanmaya izin 
vermemiĢ, sabır tavsiyesinde bulunmuĢtur. Onun Ģiddet karĢıtlığı, tüm eziyetlere rağmen 
devam etmiĢ, ne zaman ki, bu saldırılara meĢru müdafaa hakkı tanınmıĢ, iĢte o zaman 
zulme karĢı güç kullanılarak savunma yapılmasına izin verilmiĢtir: “Kendilerine savaĢ 
açılan müminlere, savaĢmaları için izin verildi. Çünkü onlar zulme maruz kaldılar. 
Allah onlara zafer vermeye elbette kadirdir. O müminler ki, tamamen haksız yere, sırf 
“Rabbimiz Allah‟tır!” dedikleri için yerlerinden yurtlarından kovulmuĢlardı.”55

Dolayısıyla bu ayete göre, sadece Ģiddet taraftarı olan ve zulmeden insanlara karĢı, 

                                                          
50 Yunus, 10/25. 
51 Yunus, 10/10. 
52 Nisâ, 4/128. 
53 Enfâl, 8/61. 
54 Hucurât, 49/9. 
55 Hac, 22/39-40. 
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sulhun ve asayiĢin sağlanmasına atfen güç kullanmaya müsaade edilmiĢtir. Burada 
zulme ve haksızlığa sessiz kalmamaya ve ona karĢı meĢru yollarla mücadele etmeye de 
iĢaret edilmiĢtir. Resûlüllah‘ın “Zalim sultan karĢısında hakkın söylenmesini”56 en 
büyük cihad olarak nitelemesi de aktif bir sabır ve direniĢi tavsiye ettiğini 
göstermektedir. Bununla birlikte Allah Resûlü, saldıran ve düĢmanlık edenlere karĢı 
müdafaada bulunmuĢ olsa da, O‘da aslolan affetmek ve bağıĢlamaktı. 

Asrımızda Ģiddet karĢıtlığı ve barıĢ dilini kullanmasıyla müspet hareket tarzına dair 
en önemli mesajı vermiĢ olan düĢünürlerden biri de Üstad Bediüzzaman‘dır. O, ―Biz 
muhabbet fedaileriyiz. Husûmete vaktimiz yoktur.‖ derken, bu çağda gösterilmesi 
gereken tavrın karĢılıklı diyalogdan geçtiğini Ģöyle ifade eder: ―Medeni insanlara galebe 
ikna ile olur, laf anlamayan kaba kimselere yapıldığı gibi icbar ile değil.‖ Bu sebeple 
Bediüzzaman, günümüzü manevi cihad devri olarak tanımlar ve ―manevi yıkıma karĢı 
mücadele fiziksel değil manen olmalıdır‖ der.57 Topluma barıĢ ve huzur getirmeyi 
hedefleyen kimseler bilmelidirler ki, ‗bağırıp çağırmayla, Ģiddet ve hiddetle kimseye bir 
Ģey anlatmak ve hele kabul ettirmek hiç mümkün değildir. Belki, belli bir dönemde yani 
insanlığın bedevîlik döneminde, Ģiddet kullanma bir metod ve bir yoldu, ama zaman 
onun hükmünü ortadan kaldırdı.‘58 diyen Fethullah Gülen de bu hakikatin bir baĢka 
yönüne vurgu yapmıĢtır. Bu gün artık en güçlü dil, Ģiddetten, radikallikten, kabalık ve 
saygısızlıktan arınmıĢ dildir. ġiddeti esas alan hiçbir düĢünce insan fıtratına uygun 
değildir ve muvakkaten bir hâkimiyeti söz konusu olsa da fertler üzerinde kalıcı tesir 
icra etmesi imkânsızdır. ġiddete dayalı hükümranlıklar bir gün sona erdiğinde, hep 
nefret ve lanetle anılacaklardır.

Sonuç 
Günümüz toplumlarının en temel problemi, toplumların barıĢın tesisi için gerekli 

olan evrensel ilkeleri yeterince hayata geçirememiĢ olmaları veya hoĢgörü, diyalog ve 
uzlaĢma kültüründen daha çok çatıĢmacı ve kavgacı bir tavrı benimsemiĢ olmalarıdır. 
Gerek aynı toplumda yaĢayan fertler arasında, gerekse toplumlar arası iliĢkilerde müspet 
bir dil, üslup ve tavrın esas alınmamıĢ olması, beklenen barıĢ ortamının sağlanmasını 
imkânsız hale getirmektedir. Günümüzde toplumların savaĢ hazırlıkları ve askerî 
harcamalara ayırdıkları devasa kaynaklar ve ayrıca sahip oldukları sosyo-ekonomik 
imkânları sosyal adaletsizliklere sebebiyet verecek Ģekilde kullanmaktan çekinmemeleri, 
barıĢ ve huzurun nasıl bir tehdit altında olduğunun önemli iĢaretleridir. Ġnsanlığın 
geleceğini tehdit eden ve barıĢ inĢasını imkânsız hale getiren bu Ģartların giderilmesi, 
hem fikren hem de fiilen olağanüstü bir çabayı gerekli kılmaktadır. Anadolu insanının 

                                                          
56 Ebû Davud, Melâhim 17; Tirmizî, Fiten 13; Nesaî, Bey’a 37. 
57 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s.54. 
58 Gülen, Prizma-1, s.41. 
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düĢünce dünyası ve fikir ıstırabının bir ürünü olan ‗müspet hareket‘ prensibi, bu noktada 
hedefleri, muhtevası, tabiî ve fıtrî oluĢu itibariyle barıĢ inĢası için büyük bir ümit 
kaynağıdır.

Müspet hareket, her Ģeyden önce benimsemiĢ olduğumuz bir mefkûreyi, bir yolu, 
bir düĢünceyi ve mesleği aĢk ve iĢtiyakla yaĢamak, hak olduğuna inandığımız bu yolun 
güzelliklerini baĢkalarıyla paylaĢmak ve onu herkese anlatmak için var gücüyle 
çalıĢmak ve gayret göstermektir. Bu uğurda çaba sarf ederken, baĢkalarına ait yol ve 
mesleklerin kınanması, yadırganması, çürütülmesi ve hedef seçilmesi gibi tavırlardan da 
uzak durmaktır. Müspet hareket tarzının en temel esası, baĢkalarının konumlarına saygı 
göstermek, onların doğrularına düĢmanca bir tavırla hücum etmemek, müĢterek doğrular 
üzerinde ittifaklar kurup insanlığın yararı için çalıĢmaktır. 

Bu hareketin temel dinamikleri arasında ise, ‗yaratılanı Yaratan‘dan ötürü sevme‘ 
anlayıĢını esas alarak muhabbet ve kardeĢlik hissiyatını hayatın esası haline getirmek, 
baĢkalarıyla birlikte yaĢayabilecek enginlikte bir müsamaha kültürüne sahip olmak, 
herkese ve her inanıĢa kendi konumunda saygıyla yaklaĢmak, kendisini baĢkasının 
yerine koyarak empati yapmak, sadece kendini düĢünmek değil baĢkalarını yaĢatma 
idealiyle hareket ederek hakka tercüman olmaya çalıĢmak, hiç kimseyi kınamamak,
ötekileĢtirmemek, doğuĢtan kazanılan hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması için 
çalıĢmak, ihlaline asla göz yummamak, sosyal adaletin gerçekleĢmesi için çaba 
göstermek, gerektiğinde fedakarlık ve diğergamlık göstermek, yapılan iyilikler 
karĢılığında Hakk‘ın hatırı ve rızasından baĢka bir beklentiye girmemek, bencillikten ve 
cemaat enaniyetinden uzak durmak, kullanılan dil ve üsluba azamî itina göstermek, 
kırmamak, incinse de incitmemek ve kavl-i leyin bir üslubu tercih etmek, kötülükleri en 
güzel yolla savmaya çalıĢmak, iyi ve faydalı yapılan iĢlere karĢı kıskançlık ve 
hazımsızlık göstermemek, düĢünce ve aksiyonda radikallikten ve Ģiddet eğilimli 
olmaktan kaçınmak gibi prensipler vardır. Bu prensiplerin belli bir eğitim ve terbiye 
sistemiyle fertlere ve topluma kazandırılması, toplumsal barıĢın inĢasına büyük katkı 
sağlayacaktır.
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Dr. Lavdosh Ahmetaj

Koncepti Uillsonian mbi paqen botërore dhe 
Shqipëria 1918-1920

            
Për të përfunduar traktatet e paqes me vendet që kishin humbur luftën dhe për të 

organizuar më mirë interesat e tyre të pasluftës, të prirura nga këto interesa, pesë fuqitë e 
mëdha fituese bënë të mundur organizimin e Konferencës së Paqes, e cila konsiderohet e 
hapur zyrtarisht  më 18 janar 1919 nѐ Paris1.

Anglia, Franca, SHBA, Japonia dhe Italia u munduan me të gjitha mjetet 
diplomatike dhe politike të ndikonin tek njëra-tjetra për interesat përkatëse. Kështu, 
shtetet kryesorë, të cilëve u dëgjohej më shumë zëri, por dhe me më shumë interesa se të 
tjerët, e trajtuan çështjen shqiptare si një monedhë këmbimi midis tyre për të ruajtur të 
pacënuara interesat përkatëse: ―në bazë të interesave të tyre të përgjithshme‖2.

Me formimin e komitetit për çështjen greke e shqiptare, në shkurt të vitit 1919, 
pretendimet territoriale greke gjetën mbështetjen e plotë të Anglisë dhe Francës, si dhe  

                                                          
 Dr., Universiteti Pavarësia, Vlorë, Shqipëri, Email: lavdosh.ahmetaj@yahoo.it 
1 - Ishte agim i vranёt dhe i ftohtё, me flokё bore qё zbrisnin si ujёvarё e palosen nё gurёt kallkan 
tё kalldrёmit. Pёr ditё me radhё Parisi veçse ka ndier drithmat e pritjes sё kёsaj dite shumё tё 
dёshiruar, kur udhёheqësit e botёs, ose tё paktёn ata tё botёs fitimtare, do tё mblidheshin pёr 
t’ia nisur detyrёs sё hartimit tё njё marrёveshjeje pёr paqen, qё do tu imponohej tё mundurve. 
Nё Ke d`Orse, ndёrtesa e stolisur e Ministrisё sё Jashtme tё Francёs, e cila sheh nga lumi Seine, 
pregatitej pёr mbledhjen e parё plenare tё  bisedimeve tё paqes, kanё filluar qysh para zbardhjes 
sё vonё tё kёsaj dite dimri e kёtij mёngjezi tё akullt . Ndёrtesa e rrethuar me kangjella tё rёnda, 
me majat e praruara nё hekurat e lartё llamburiste nga dritat . Brenda sallёs sё madhe, Salё de la 
Paix me dritaret gjashtё metra tё larta, punёtorёt kishin ngritur njё tryezё gjigande nё trajtё U-je, 
ku çdo delegat do tё gjente vendin e vet. Nё krye do tё zinin vend kryeministri francez Zhorzh 
Klemanso dhe Presidenti Puankare, tё cilёt nё krah do tё kishin Presidentin Udrou Uillson me 
delegacionin e SHBA-sё, nё tё djathtё, dhe kryeministrin britanik Dejvid Llojd Xhorxh me 
delegacionin e tij, nё tё majtё. Njё vёzhgues, korrespondent i agjensisё Associeted Press, Charles 
Thomson vuri re njё veçori delikate, se kishte tё pranishёm dy presidentë - Puankareja dhe 
Uillsoni, nёntё kryeministra. Nё kёtё pikё Konferenca ishte nё kontrast tё madh me Kongresin e 
Vjenёs, ku perandorë mbretёr pёrcaktonin fatet e Europёs. (David A. Andelman “Paqe e Rrёnuar, 
Versajё 1919, dhe çmimi qё paguajmё sot”, Tiranё 2008, f. 28 (Le Debut).   
2 - Historia e Shqipërisë, 1986, f. 193.  
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përkrahjen e pjesshme nga SHBA. Diplomatët francezë dhe anglezë kërkuan të 
ndryshonin kufijtë politikë të Shqipërisë së Jugut duke favorizuar Greqinë. Organi 
drejtues kryesor i Konferencës së Paqes, Këshilli i kryetarëve të Qeverive dhe 
ministrave të Punëve të Jashtme, vendosi në mbledhjen e tij të 4 shkurtit 1919 që të 
caktohej një komision i posaçëm për shqyrtimin e rivendikimeve greke. Komisioni do të 
përbëhej nga përfaqësitë e katër Fuqive: SHBA, Anglia, Franca, Italia.  

Që në fillim të punimeve të Konferencës të bën përshtypje formimi i 
menjëhershëm i komisionit për të shqyrtuar kërkesat greke. Kështu, sipas një ―raporti 
përmbledhës―3, në formën e komisioneve për çështjen greke u zhvilluan punimet nga 12 
shkurti deri më 21 mars 1919, përkatësisht në 12 seanca. Pra, duket se interesat e këtyre 
fuqive të mëdha ishin të predispozuara që të zgjidhnin pretendimet greke. 

Çështjet që kishin të bënin me kufirin jugor të Shqipërisë u diskutuan në debate të 
zgjatura, përkatësisht në 7 seanca të Komisionit, prej 12 shkurtit deri në 6 mars4. Që në 
seancën e parë të 12 shkurtit u përcaktuan dukshëm edhe qëndrimet e përfaqësuesve të 
Fuqive të Mëdha. Ky diskutim nisi me shpjegimet që bëri Venizellosi lidhur me 
pretendimet e vjetra mbi Shqipërinë e Jugut. Kryetari që udhëhiqte seancën, francezi 
Zhyl Kambon, pasi bëri disa vlerësime të përgjithshme mbi çështjen e racave dhe 
përzierjen e tyre në Lindje, vuri theksin në territoret e ish Perandorisë Osmane. Ai, si 
bazë për gjykimin e çështjes mendonte se duhet të merrej përkatësia fetare: ―Kisha ishte 
ajo që karakterizonte kombësinë‖5.

Ndërsa përfaqësuesit e tjerë francezë Gout (Gut) dhe Laroche (Larosh) mbajtën një 
qëndrim të drejtpërdrejtë, pa ndonjë përpunim diplomatik. Ata mbajtën haptazi anën e 
rivendikimeve greke. Në vazhdën e ballafaqimit të pikëpamjeve të ndryshme, 
përfaqësuesit francezë sollën argumente në favor të pikëpamjeve greke, duke u ndalur 
veçanërisht tek formimi i ―autonomisë vorio-epirote―6 të Zografosit si një demonstrim të 
dëshirave të popullit të këtyre trevave për tu bashkuar me Greqinë. 

Por këto trajtime kishin  ndeshur me diskutimet e pjestarëve të tjerë të Komisionit, 
të cilët ishin të mendimit se qeveria epirote nuk përfaqësonte dëshirat e popullit jugor të 
Shqipërisë. Në këto treva, sipas përfaqësuesit italian, ishin bërë masakra nga më 
çnjerëzoret, duke organizuar shpërnguljet me forcë të popullsisë nga trevat e tyre.  

                                                          
3 - Arben Puto - Historia diplomatike e çështjes shqiptare, Tiranë 2003, f. 227.  
4 - AMPJ. Letër e M. Konicës, M. Turtullit e M. Frashërit drejtuar Presidentit të Konferencës së 
Paqes në Paris. Dosja nr. 10, 14 prill 1919, dokumenti 739 (frëngjisht), kopje. 
5 AQSH. Momorandum që iu dërgua Presidentit të Konferencës së Paqes në Paris, Klemansosë, 
më 20 korrik, prej zz. Kristo Dako, M. Grameno: Të drejtat dhe kërkimet e Shqipërisë për 
indipendencë dhe tërësinë e vendit. Fondi Kristo Dako, dosja nr. 7, 18 janar 1919, viti 1918-1920, 
f. 108 (kopje) e daktilografuar. 
6 - Më 2 mars 1914 në Gjirokastër, ish ministri i jashtëm i qeverisë së Athinës, J. Zografos, krijoi 
një qeveri të përkohshme të Vorioepirit si mekanizëm për të rishtruar edhe njëherë në arenën 
ndërkombëtare çështjen e pretendimeve greke në jugun e Shqipërisë. 
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çnjerëzoret, duke organizuar shpërnguljet me forcë të popullsisë nga trevat e tyre.  

                                                          
3 - Arben Puto - Historia diplomatike e çështjes shqiptare, Tiranë 2003, f. 227.  
4 - AMPJ. Letër e M. Konicës, M. Turtullit e M. Frashërit drejtuar Presidentit të Konferencës së 
Paqes në Paris. Dosja nr. 10, 14 prill 1919, dokumenti 739 (frëngjisht), kopje. 
5 AQSH. Momorandum që iu dërgua Presidentit të Konferencës së Paqes në Paris, Klemansosë, 
më 20 korrik, prej zz. Kristo Dako, M. Grameno: Të drejtat dhe kërkimet e Shqipërisë për 
indipendencë dhe tërësinë e vendit. Fondi Kristo Dako, dosja nr. 7, 18 janar 1919, viti 1918-1920, 
f. 108 (kopje) e daktilografuar. 
6 - Më 2 mars 1914 në Gjirokastër, ish ministri i jashtëm i qeverisë së Athinës, J. Zografos, krijoi 
një qeveri të përkohshme të Vorioepirit si mekanizëm për të rishtruar edhe njëherë në arenën 
ndërkombëtare çështjen e pretendimeve greke në jugun e Shqipërisë. 
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Në këtë seancë dallon qëndrimi disi i tërhequr i përfaqësuesit anglez, Sir Eyre 
Crowe (Eir Krou). Ai foli mbas një heshtje të gjatë, duke thënë se do të prononcohej 
pasi të priste rezultatet që do të dilnin pas një trajtimi të hollësishëm të çështjes. Por ai 
shtoi se ―krijohet përshtypja se në këto krahina ka një ndjenjë simpatie fare të qartë, 
sidomos në bregdet, në favor të Greqisë‖7.

Në këtë mbledhje u shfaqën në përgjithësi një këmbim paraprak idesh dhe 
pikëpamjesh, por, në të vërtetë, u dalluan dy grupime: njëri i përfaqësuar nga delegatët 
francezë dhe anglezë, të cilët dukeshin qartas në mbështetje të interesave greke, tjetri 
kundër këtyre qëndrimeve e që u shpreh hapur nga përfaqësuesi amerikan Day (Dej). Ai 
deklaroi se e kishte të vështirë të pranonte mundësinë e zgjedhjes sipas variantit të 
propozuar nga Venizellosi për çështjen e kufijve, sepse, sipas mendimit të tij, kufijtë 
politike nuk përkojnë me kufijtë etnikë.  

De Martino, përfaqësuesi i Italisë, u paraqit si njohës i mirë i problemit, duke sjellë 
një sërë argumentesh që kundërshtonin kërkesat greke. Ai duket se ishte më afër 
trajtimit real të çështjes kur, ndër të tjera, mendonte se kombësia shqiptare nuk mund të 
përcaktohej lehtë, dhe feja në Shqipëri nuk ishte një element përcaktues: ―Në veri ka 
katolikë që janë shqiptarë, - vinte ai në dukje - sikurse në jug të fesë ortodokse. Lidhur 
me statistikën, ne vëmë në dispozicion të komisionit disa punime të kryera tani së 
fundmi nga autoritetet italiane që okupojnë krahinën e cila kërkohet nga grekët. 
Bashkohem me vërejtjen e bërë nga delegacionet amerikane dhe angleze; duhet së pari 
të dëgjojmë jo vetëm të interesuarit, por edhe personat që kanë udhëtuar në këto vise dhe 
që janë në gjendje të shprehin një opinion serioz dhe të pranueshëm‖8.

Trajtimi i çështjes mori karakter më të dukshëm për faktin se në Komision bënte 
pjesë edhe Kastoldi, i cili mbrojti pikpamjen se, duhej përjashtuar kriteri fetar si element 
bazë të kombësisë, duke ngarkuar Komisionin të bazohej para së gjithash tek gjuha. 
Procesverbalet dhe hartat u përcaktuan mbi këtë bazë, në shpjegimin e tendencave, të 
cilat tregonin ndryshimin e raporteve midis popullsisë me besim ortodoks dhe asaj me 
besim musliman.  

Ndërsa në seancën e dytë, më 18 shkurt 1919, delegacioni amerikan iu referua ―një 
vije të hequr në një hartë të veçantë‖9. Kjo vijë kishte si fillesë dy parime:

- Parimi i parë kishte për synim të ruante rrugët e komunikimit për shqiptarët dhe 
grekët. Të parët kishin si drejtim Vlorën, ndërsa të dytët rrugën drejt Janinës.  

- Parimi i dytë kishte për qëllim të ndante kufijtë e dy popujve sipas përbërjes së 
popullsisë.  

                                                          
7 - Po aty. 
8 - Arben Puto - Çështja shqiptare në aktet ndërkombëtare pas Luftës së Parë Botërore. Vëll. III 
(1919-1926), Tiranë 2001, f. 116. 
9 - AQSH. Fondi Kristo Dako, dosja nr. 7, viti 1918-1920, f. 1. Studim i Nikolla Ivanajt: Mandati mbi 
Shqipërinë.  
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Por delegacioni amerikan duket se, nëpërmjet disa argumenteve të shprehur me anë 
shifrash, dilte në konkluzionin se popullsia e veriut shqiptar ishte tërësisht shqiptare, 
ndërsa pjesën jugore ai ia njihte Greqisë, e këtu është fjala për Gjirokastrën. Por 
delegatët e SHBA e kishin të vështirë të ishin kategorikë. Pra, ishte e nevojshme, sipas 
delegacionit, që edhe për interesa më të përgjithshme të mos i jepet asgjë Greqisë pa e 
studiuar problemin në tërësinë e vet. 

Delegacioni anglez ishte i mendimit se Himara, Gjirokastra, Delvina, Saranda ishin 
plotësisht greke nga gjuha dhe ndjenjat, dhe Protokolli i Firences kishte shkaktuar 
kundërshtime nga propaganda greke, dhe popullsia jugore shqiptare dëshironte 
bashkimin me Greqinë. Por, nga ana tjetër, anglezët mendonin se në rrethet e 
Leskovikut, Kolonjës dhe Korçës etnia shqiptare përbënte shumicën.  

Duke rezervuar opinionin  se, do të ishte e pamundur të mbahej përsëri kufiri i 
Protokollit të Firences. Kjo thjeshtë për shkak të kundërshtimit që kishte gjetur ky kufi 
nga propaganda greke jashtë Shqipërisë. Për rrjedhojë, ata bazoheshin në argumentin se 
kishte një pjesë të rëndësishme të Shqipërisë së Jugut që dëshironte bashkimin me 
Greqinë. Vija që ata dëshironin ishte një kombinim i dëshirave dhe interesave të 
popullsisë shqiptare dhe të asaj greke. 

Delegatët e Italisë sollën në komision argumente që lidheshin me përbërjen e 
popullsisë së krahinave që diskutoheshin. Për këtë ata iu referuan statistikave të hartuara 
nga konsullata austro-hungareze në Janinë, por edhe statistikave më të freskëta, atyre 
italiane të vitit 1918. Nga krahasimet e dokumenteve përkatës dilte se pakësimi i 
elementit musliman ―shpjegohet me persekutimet e regjimit epirot‖10 që, nëpërmjet 
ndryshimit të fizionomisë fetare, synonte të ndryshonte përbërjen e vetë strukturës 
etnike. Duket se delegacioni italian ishte afër të vërtetës. Ja si e konceptonte këtë çështje 
atasheu teknik i delegacionit italian në Paris: ―Unë nuk mohoj që në distriktin e 
Gjirokastrës ka një popullsi greke prej 15.000 frymësh; por ajo gjendet e lidhur me një 
masë prej 152.497 shqiptarësh‖11. Këtu shqetësimi qëndron në lakueshmërinë e një 
dëshire për të ndryshuar dhe për të ―ngatërruar cilësinë greke me atë të ortodoksisë‖12.

Por, sipas Kastoldit, ishte e pamundur të ndryshohej fizionomia etnike,  
sepse të gjithë muslimanët ishin në mënyrë të padiskutueshme shqiptarë, dhe 
të krishterët nuk ishin pa diskutim grekë. Delegacioni italian mbronte kufijtë 
politikë të vendosur në vitin 1913 dhe që i afroheshin më shumë një ndarjeje të 
drejtë midis Shqipërisë dhe Greqisë. Kjo vijë kufitare i përgjigjej arsyeve etnike 
dhe vetëm ajo mund të siguronte një paqe të qëndrueshme. Ndërsa 
delegacioni francez e konsideronte një “ogur të mirë” krijimin e një shumice në 

                                                          
10  - Po aty. 
11 - AMJ. Viti 1919, dosja nr. 5, fleta 28 (frëngjisht). 
12 - AMJ. Viti 1919, dosja nr. 5, fleta 30 (frëngjisht). 
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masë prej 152.497 shqiptarësh‖11. Këtu shqetësimi qëndron në lakueshmërinë e një 
dëshire për të ndryshuar dhe për të ―ngatërruar cilësinë greke me atë të ortodoksisë‖12.

Por, sipas Kastoldit, ishte e pamundur të ndryshohej fizionomia etnike,  
sepse të gjithë muslimanët ishin në mënyrë të padiskutueshme shqiptarë, dhe 
të krishterët nuk ishin pa diskutim grekë. Delegacioni italian mbronte kufijtë 
politikë të vendosur në vitin 1913 dhe që i afroheshin më shumë një ndarjeje të 
drejtë midis Shqipërisë dhe Greqisë. Kjo vijë kufitare i përgjigjej arsyeve etnike 
dhe vetëm ajo mund të siguronte një paqe të qëndrueshme. Ndërsa 
delegacioni francez e konsideronte një “ogur të mirë” krijimin e një shumice në 

                                                          
10  - Po aty. 
11 - AMJ. Viti 1919, dosja nr. 5, fleta 28 (frëngjisht). 
12 - AMJ. Viti 1919, dosja nr. 5, fleta 30 (frëngjisht). 
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përbërjen e Komisionit, për të bërë të mundur përcaktimin e një prej krahinave 
më të rëndësishme, siç ishte ajo e “Epirit të veriut”, gjithnjë në favor të 
Greqisë.  

Sipas diplomacisë franceze, kriteri bazë në zgjidhjen e çështjes duhet të ishte 
vetëm elementi fetar13, megjithëse konfliktet fetare – po sipas saj - nuk kishin qenë në 
natyrën e trevës epirote, gjë që nuk do të thoshte që propaganda fetare të mos nxitej nga 
jashtë. Prandaj, zgjidhjen e problemit e shikonin në ndarjen fetare. Ata që ishin 
muslimanë duhej të ishin në anën e Shqipërisë, ndërsa ata që ishin të krishterë të kalonin 
në anën e Greqisë. Po sipas këtij delegacioni, një problem esencial të cilit i duhej 
kushtuar vëmendja e duhur ishte ―rruga e Sarandës‖14.

Në seancën e 26 shkurtit 1919 denigrimi i çështjes shqiptare ishte edhe më i rëndë. 
Kryetari shtroi çështjen nëse duhej dëgjuar delegacioni shqiptar, me të cilin barazonte 
dhe përfaqësuesit e ―qeverisë vorio-epiriote‖ . Ndërsa francezët gjykuan se nuk kishte 
një delegacion zyrtar shqiptar, përderisa nuk ekzistonte një qeveri shqiptare e njohur. 
Kishte, sipas tij, vetëm një qeveri fakti, ―e cila nuk mund të vihet në pozita të barabarta 
me qeverinë greke‖15. Pas kundërshtimit të delegacionit amerikan, i cili kërkoi që të 
dëgjohej edhe delegacioni shqiptar 

Ishte me rëndësi fakti që përfaqësuesit e Fuqive të Mëdha dëgjuan edhe zërin e 
shqiptarëve. Ky është një moment historik që duhet vlerësuar , seçse ky është një ndër
hapat e parë në angazhimin diplomatik të faktorit shqiptar për rimëkëmbjen e shtetit pas 
Luftës së Parë Botërore. Pikërisht kjo është fillesa e një beteje diplomatike për shpëtimin 
e Shqipërisë nga copëtimi i mundshëm.  

Në seancën e 4 marsit  1919  delegacioni amerikan për krahinën që shtrihej midis 
Drinos dhe Vjosës bënte lëshime, me qëllim që vija e sugjeruar nga Amerika të takohej 
me vijën e propozuar nga Franca dhe Anglia. Ishte fjala për Gjirokastrën, që delegacioni 
amerikan kishte pranuar t‘i lihej Greqisë. Ndërsa për vijën kufitare drejt veriut ishte 
kategorik, duke mos pranuar vijën e propozuar nga delegacioni francez për të përfshirë 
qytetin e Korçës16.

Kurse delegacioni anglez pranonte që në trevat e diskutueshme kishte elementë 
shumë të rëndësishëm shqiptarë nga pikëpamja e numrit. Ai mendonte se duhet të 
adaptohej një politikë në përshtatje me interesat e këtyre trojeve, në mënyrë që ―të 
mbështesim kërkesat greke‖17 edhe nëse ndodhte që popullsia të mos kishte dëshirën e 

                                                          
13 - Arben Puto - Historia e diplomacisë shqiptare. Tiranë 1986, f. 218.  
14 - Arben Puto - Historia e diplomacisë shqiptare - Tiranë 1986, f. 283.  
15 - Po aty. 
16 - Arben Puto - Historia e diplomacisë shqiptare. Tiranë 1986, f. 292. 
17 - Albania, Worcerster, janar 1920, f. 2. 
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bashkimit me Greqinë. Sepse, pavarësisht arsyeve të tjera, ―nuk duhet të harrohet - 
vazhdonte delegacioni anglez - aftësia e madhe asimiluese e popullit grek‖18.

Delegacioni italian, duke përsëritur se Proklamata e Gjirokastrës kishte të bënte me 
një mbrojtje në kushtet e luftës, e konsideroi atë një akt të çastit të një autoriteti 
ushtarak. Por delegacioni italian gjeti mundësinë të shpaloste programin e vet për 
Shqipërinë në rrethana të reja në një kohë të re, lidhur me kujdesin e një fuqie tjetër mbi 
Shqipërinë, vetëm e vetëm përsa i përket marrëdhënieve të jashtme. Në këtë fokusim 
politika italiane i referohej Traktatit të fshehtë të Londrës, i cili e ngarkonte Italinë me 
përfaqësimin e Shqipërisë në marrëdhëniet e jashtme19.

Ndѐrsa seanca e 6 marsit 1919 kishte ballafaquar pikëpamjet e Fuqive tѐ Mѐdha 
pѐr problematikѐn qѐ kishte mbartur çѐshtja e ―Epirit tѐ Veriut‖. Delegacioni italian 
krahasonte popullsinѐ e kѐsaj treve midis muslimanѐve dhe të krishterѐve, e cila ishte nѐ
favor tѐ muslimanѐve dhe njѐherësh, s`mungonte ndjenja kombѐtare shqiptare e pjesѐs
mѐ tѐ madhe tѐ popullsisѐ sѐ krishterë. Dhe se shqiptarѐt e kishin ―treguar mѐse njѐ herѐ
lidhjet e tyre me idenѐ kombѐtare dhe me gjuhѐn‖20. Ndѐrsa, sipas delegacionit britanik 
dhe francez, statistikat qѐ ishin bѐrѐ nuk jepnin ―njѐ kriter tѐ besueshѐm pѐr dѐshirat e 
popullsive qѐ trajtojnѐ‖21, ato, sipas tyre, ishin bazuar vetѐm nѐ tѐ dhѐnat e  fesѐ dhe tѐ
gjuhѐs, tѐ parat ishin tѐ pafavorshme pѐr shqiptarѐt, kurse tѐ dytat nuk ishin tѐ drejta pѐr
grekѐt. Dhe kishin treguar impresion ndaj shpjegimeve tѐ Venizellosit dhe Karapanos. 
Delegacioni i Shteteve tѐ Bashkuara tѐ Amerikѐs mendonte se nuk mund tѐ pranonte si 
njѐ provѐ tѐ mjaftueshme historinѐ e trazirave tѐ shtetit shqiptar, tѐ cilat ishin nxitur nga 
tѐ huajt. Pѐrkundrazi i kishte bazuar konkluzionet mbi raportet e vѐzhguesve dhe tѐ
statistikave  qѐ ata dispononin.

Ishte një seancë konkluduese përsa i përket kufirit midis Shqipërisë dhe Greqisë. 
Nëpërmjet raportit përmbledhës, duket se kishte të bënte me një trajtim tendencioz të 
çështjes së kufirit shqiptaro-grek, trajtuar sipas formulimit që ishte futur në modë nga 
Fuqitë e Mëdha, ―Epiri i Veriut‖, gjë që favorizonte interesat e politikѐs greke. 

Në fund të seancës, kryetari theksoi se Këshilli i Lartë fillimisht e kishte ngarkuar 
Komisionin me shqyrtimin e çështjes shqiptare. Në këtë kuadër, delegati britanik Krou 
rekomandoi që Komisioni duhet të ndërpriste punimet përsa i përket Shqipërisë së 

                                                          
18  - Arben Puto - Historia e diplomacisë shqiptare. Tiranë 1986, f. 298. 
19 - Arben Puto - Historia e diplomacisë shqiptare. Tiranë 2003, f. 300. 
20 - Arben Puto, Çёshtja shqiptare nё Aktet Ndёrkombёtare pas Luftёs sё Parё Botёrore,  III, 
Tiranё 2001, f. 202 - Nё mbёshtetje tё kёtyre argumenteve, Delegacioni italian sjell edhe njё 
botim francez. Ministria e Luftёs (Komisioni i gjeografisё pranё Shёrbimit gjeografik tё Ushtrisё) 
ka botuar nё 1915, njё broshurё me titull “Shёnime pёr Shqipёrinё dhe Malin e Zi”, qё konfirmon 
pikëpamjen italiane. Broshurёs i bashkangjitet edhe njё hartё, e cila bёn fjalё pёr racat dhe fenё 
dhe sipas saj banorёt grekë formojnё vetёm dy grupe tё vogla nё rrethet e Gjirokastёr e tё 
Delvinёs dhe kjo i pёrgjigjej krejt sё vёrtetёs” (Delegacioni italian lidhur me Epirin e Veriut). 
Shtojca II. Po aty, f. 203. 
21 - Po aty, f. 197.  
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bashkimit me Greqinë. Sepse, pavarësisht arsyeve të tjera, ―nuk duhet të harrohet - 
vazhdonte delegacioni anglez - aftësia e madhe asimiluese e popullit grek‖18.

Delegacioni italian, duke përsëritur se Proklamata e Gjirokastrës kishte të bënte me 
një mbrojtje në kushtet e luftës, e konsideroi atë një akt të çastit të një autoriteti 
ushtarak. Por delegacioni italian gjeti mundësinë të shpaloste programin e vet për 
Shqipërinë në rrethana të reja në një kohë të re, lidhur me kujdesin e një fuqie tjetër mbi 
Shqipërinë, vetëm e vetëm përsa i përket marrëdhënieve të jashtme. Në këtë fokusim 
politika italiane i referohej Traktatit të fshehtë të Londrës, i cili e ngarkonte Italinë me 
përfaqësimin e Shqipërisë në marrëdhëniet e jashtme19.

Ndѐrsa seanca e 6 marsit 1919 kishte ballafaquar pikëpamjet e Fuqive tѐ Mѐdha 
pѐr problematikѐn qѐ kishte mbartur çѐshtja e ―Epirit tѐ Veriut‖. Delegacioni italian 
krahasonte popullsinѐ e kѐsaj treve midis muslimanѐve dhe të krishterѐve, e cila ishte nѐ
favor tѐ muslimanѐve dhe njѐherësh, s`mungonte ndjenja kombѐtare shqiptare e pjesѐs
mѐ tѐ madhe tѐ popullsisѐ sѐ krishterë. Dhe se shqiptarѐt e kishin ―treguar mѐse njѐ herѐ
lidhjet e tyre me idenѐ kombѐtare dhe me gjuhѐn‖20. Ndѐrsa, sipas delegacionit britanik 
dhe francez, statistikat qѐ ishin bѐrѐ nuk jepnin ―njѐ kriter tѐ besueshѐm pѐr dѐshirat e 
popullsive qѐ trajtojnѐ‖21, ato, sipas tyre, ishin bazuar vetѐm nѐ tѐ dhѐnat e  fesѐ dhe tѐ
gjuhѐs, tѐ parat ishin tѐ pafavorshme pѐr shqiptarѐt, kurse tѐ dytat nuk ishin tѐ drejta pѐr
grekѐt. Dhe kishin treguar impresion ndaj shpjegimeve tѐ Venizellosit dhe Karapanos. 
Delegacioni i Shteteve tѐ Bashkuara tѐ Amerikѐs mendonte se nuk mund tѐ pranonte si 
njѐ provѐ tѐ mjaftueshme historinѐ e trazirave tѐ shtetit shqiptar, tѐ cilat ishin nxitur nga 
tѐ huajt. Pѐrkundrazi i kishte bazuar konkluzionet mbi raportet e vѐzhguesve dhe tѐ
statistikave  qѐ ata dispononin.

Ishte një seancë konkluduese përsa i përket kufirit midis Shqipërisë dhe Greqisë. 
Nëpërmjet raportit përmbledhës, duket se kishte të bënte me një trajtim tendencioz të 
çështjes së kufirit shqiptaro-grek, trajtuar sipas formulimit që ishte futur në modë nga 
Fuqitë e Mëdha, ―Epiri i Veriut‖, gjë që favorizonte interesat e politikѐs greke. 

Në fund të seancës, kryetari theksoi se Këshilli i Lartë fillimisht e kishte ngarkuar 
Komisionin me shqyrtimin e çështjes shqiptare. Në këtë kuadër, delegati britanik Krou 
rekomandoi që Komisioni duhet të ndërpriste punimet përsa i përket Shqipërisë së 

                                                          
18  - Arben Puto - Historia e diplomacisë shqiptare. Tiranë 1986, f. 298. 
19 - Arben Puto - Historia e diplomacisë shqiptare. Tiranë 2003, f. 300. 
20 - Arben Puto, Çёshtja shqiptare nё Aktet Ndёrkombёtare pas Luftёs sё Parё Botёrore,  III, 
Tiranё 2001, f. 202 - Nё mbёshtetje tё kёtyre argumenteve, Delegacioni italian sjell edhe njё 
botim francez. Ministria e Luftёs (Komisioni i gjeografisё pranё Shёrbimit gjeografik tё Ushtrisё) 
ka botuar nё 1915, njё broshurё me titull “Shёnime pёr Shqipёrinё dhe Malin e Zi”, qё konfirmon 
pikëpamjen italiane. Broshurёs i bashkangjitet edhe njё hartё, e cila bёn fjalё pёr racat dhe fenё 
dhe sipas saj banorёt grekë formojnё vetёm dy grupe tё vogla nё rrethet e Gjirokastёr e tё 
Delvinёs dhe kjo i pёrgjigjej krejt sё vёrtetёs” (Delegacioni italian lidhur me Epirin e Veriut). 
Shtojca II. Po aty, f. 203. 
21 - Po aty, f. 197.  
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Veriut. Ai e gjeti të udhës t‘i referohej Traktatit të fshehtë të Londrës, i cili parashikonte 
kontrollin italian, por ―linte të hapur problemin nëse kjo pjesë e Shqipërisë do t‘i jepej 
Jugosllavisë apo Italisë‖22. Për rrjedhojë, trajtimi i delegacionit anglez ishte një çështje 
që kishte të bënte me kufijtë e ardhshëm të Italisë, dhe për pasojë duhet t‘i kalonte për 
vendim Këshillit të Lartë. 

Një tjetër çështje ishte ajo e statusin tѐ Shqipërisë pas lufte. Ajo u prek tërthorazi jo 
më pak se një herë në kohën e debatit mbi kufirin jugor, ku të tërheq vëmendjen fakti se 
Fuqive të Mëdha u vinte për shtat përpunimi i një koncepti paragjykues, duke bërë fjalë 
për paaftësinë e shqiptarëve për vetëqeverisje. Për pasojë, u fol për vendosjen e saj nën 
kujdesin e një fuqie. Mendohej se për këtë do të ishte më e përshtatshme Italia. Këtij 
problemi nuk iu shmang edhe delegacioni zyrtar, duke e konsideruar vendosjen e 
kujdesit ―si një mjet për t‘i shpëtuar një cungimi të ri të tokave shqiptare në dobi të 
shteteve fqinjë‖23. Pra ishte duke u përcaktuar më qartë koncepti i mandatit, si një formë 
e kontrollit që Fuqitë e Mëdha do të vendosnin mbi disa prej ish kolonive në Afrikë. Kjo 
ishte një gjë e papranueshme për shqiptarët. Në mënyrë të menjëhershme, ata iu 
përgjigjën ―se Shqipëria do të pranonte vetëm një kujdestar që do ta ndihmonte atë të 
hidhte hapat e parë në rrugën e mëvetësisë―24.

Ndѐrsa Uillsoni nѐ Memorandumin e 14 prill 1919, kѐrkonte autonomi pѐr shtete 
tѐ ndryshme qѐ kishin qenѐ dikur pjesѐ pѐrbѐrѐse tѐ Perandorisѐ Austro-Hungareze dhe 
―vѐshtrimi im ѐshte se tani u duhej lѐnѐ popujve tѐ ndryshѐm tѐ kѐtyre rajoneve qѐ tѐ 
vendosin se si do tѐ jetѐ fati i tyre dhe raportet e tyre politike. Dhe ata duke gѐzuar 
simpatinѐ e mbarѐ botѐs, zgjodhѐn tѐ drejtohen si shtete tѐ pavarura―25. Dhe mѐ poshtѐ 
vazhdonte se do tѐ bihej dakort qѐ fortifikimet e ndritura pѐr motive ushtarake nѐ ishujt
e ―bregdetit lindor tѐ Adriatikut do tѐ shkatѐrrohen pѐrfundimisht duke pasur garanci 
ndѐrkombѐtare, se çarmatimi do tѐ kryhet nѐ mbikqyrjen e Lidhjes sѐ Kombeve―26.
Nѐpѐrmjet kѐtyre konkluzioneve Italia siguronte rregullimin e padrejtѐsive historike qѐ 
kishte hequr nga Austro-Hungaria dhe nga njѐ varg transaksionesh tѐ padrejta.

Memorandumi rekomandonte njѐ politikѐ tѐ re nѐ arkipelagun e Adriatikut dhe nѐ 
bregun lindor tѐ kѐtij deti ku ―gjendeshin grupime qѐ pѐrmbanin elementѐ tѐ 
konsiderueshѐm tѐ popullsisѐ italiane, por zotimet me tѐ cilat shtetet e reja po futeshin 
nѐ familjen e kombeve, do tѐ sigurojnë fortas lirinѐ, zhvillimin dhe tѐ gjitha tѐ drejtat e 
arsyeshme tѐ pakicave kombѐtare ose racore―27. Dhe nѐ sigurinѐ e kѐtyre rregullimeve 

                                                          
22 - Po aty. 
23 - AMJ. Viti 1919, dosja 10, f. 48-49. 
24 - Muin Çami - Lufta e popullit shqiptar 1918-1920, v. II, f. 219-220. 
25 - La Question Adriatique - Recueil de documents officiels - Paris 1920 – Imprimerie 
Typographique 3, rue de pondichery, 3(xve), f. 44. 
26 - vepёr e pёrmendur, f. 46 (memorandum de President Willson a la Delegation italiane, du 14 
avril 1919). 
27 - Po aty, f. 46. 
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do tѐ qѐndronte autoriteti i Lidhjes sѐ Kombeve, kѐshtu do tѐ evitohej gabimi qѐ do tѐ 
konsistonte nѐ krijimin nѐ lindje tѐ Italisѐ ―tѐ fqinjѐve armiq dhe do tѐ ushqente frymѐn 
e padrejtѐsisѐ―28 qѐ kishte trazuar paqen nѐ Europѐ dhe provokimin e konflikteve. 
Ndѐrsa nѐ takimin e Pashiçit me Uillsonin nѐ 17 prill 1919, jugosllavѐt e shprehѐn hapur 
politikѐn e tyre nѐpѐrmjet slloganit ―Ballkani pѐr ballkanasit―, sepse sipas tyre, do tѐ 
bѐnin tѐ mundur largimin e interesave italiane nga Shqipѐria. Duke e parѐ nѐ kѐtѐ fokus, 
politika jugosllave ishte munduar tѐ fitonte mbѐshtetjen e Uillsonit lidhur me bashkimin 
doganor, politik dhe ushtarak tѐ Jugosllavisѐ me Shqipѐrinѐ. Por, duke parѐ pozitat e 
Italisѐ dhe tѐ Jugosllavisѐ, mund tѐ thuhet se Italia ishte e njohur si faktor politik mѐ me 
influencѐ nѐ Ballkan dhe me interesa mѐ tѐ gjera, ndѐrsa shteti jugosllav nuk mund tѐ 
ishte i njѐjtѐ me rolin si Italia.

Nѐ kѐto kushte, mѐ 23 prill 1919 Uillsoni deklaronte themelimin e njѐ paqeje tѐ 
definuar qartѐ, nѐ funksion tѐ njѐ ―rendi tѐ ri tѐ sѐ drejtѐs dhe drejtѐsisѐ―, pѐr mѐ tepѐr 
qѐ Konferenca nѐ Paris kishte vendosur paqen me Austrinѐ. Uillsoni shtonte se ―nuk 
mund t‘i kѐrkojmѐ asaj tѐ vendosë mbi parime tѐ tjera, njѐ bazѐ tѐ re pѐr pavarësinѐ e tѐ 
drejtѐn e shteteve qѐ fillimisht  pѐrbѐnin Perandorinѐ Austro-Hungareze, dhe njѐ tjetѐr 
pѐr grupin e shteteve ballkanike―29, dhe vija qѐ shѐnohej nga Traktati i Londrѐs ndiqte 
nѐ mѐnyrѐ tѐ parregullt njѐ numѐr tѐ madh ishujsh tѐ bregdetit lindor tѐ Adriatikut, nuk 
ishte pѐr faktin se nѐ kѐta ishuj dhe bregdet ndodheshin grupime popullatash me gjak 
italian. Por ishte e nevojshme qѐ Italia duhej tѐ kishte njѐ pikѐ mbѐshtetje nѐ mesin e 
kanalave tѐ Adriatikut lindor pѐr tѐ siguruar kufijtѐ e bregdetit tѐ vet lindor nga ndonjѐ 
agresion i mundshѐm austro-hungarez. Atëhere nѐ kushtet e mbasluftѐs, kur kjo fuqi 
ushtarake nuk ekzistonte mѐ,  sipas Uillsonit, plani i ri qѐ kishte pѐr qѐllim tѐ vendoste 
―rendin e ri nѐ Europѐ dhe ka pѐr qendѐr Lidhjen e Kombeve―30 nѐnkuptonte se shtetet e 
reja qѐ do tѐ formoheshin nѐ kѐtѐ rajon do tѐ pranonin kufizimin e armatimit, qѐ do tѐ 
evitonte dhe do ta bѐnte tѐ pamundur agresionin. 

Megjithatѐ atmosfera nѐ Konferencѐn e Paqes ishte tensionuar midis Italisѐ dhe 
SHBA pѐr shkak se Italisѐ ishin duke iu cѐnuar interesat e saj nѐ Adriatik. Nѐ kѐtѐ 
angazhim tѐ SHBA pѐr zgjidhjen e problemeve qѐ kishin nѐ Konferencѐ, duke u 
munduar tѐ pѐrjashtonte rregullat e vjetra diplomatike, ajo i kishte bѐrѐ thirrje Italisѐ qѐ 
―ajo (Italia) tѐ vendoste tѐ rrethohej tani e tutje nga vende miq, t`u tregonte popujve tѐ 
çliruar sѐrish ndenjat me fisnike tѐ shpirtmadhѐsisѐ bujare e miqѐsore dhe parapѐlqimin 
pѐr drejtѐsi nѐ vend tѐ interesit tѐ ngushtѐ―31. Ndѐrsa Franca dhe Anglia, tѐ prirura tѐ 
mbѐshtesnin shtetin e Jugosllavisѐ dhe pastaj ta pѐrdornin atѐ si kundѐrpeshѐ ndaj 
Italisѐ, nuk u dhanѐ pѐrkrahje tѐ plotѐ pretendimeve italiane nѐ Adriatikun Lindor. 

                                                          
28 - Po aty, f. 47. 
29 - Po aty, f. 48 (Declarations du President Willson sur la questin de Adriatique , du 23 avril 
1919). 
30 - Po aty, f. 50. 
31 - Po aty, f. 50. 
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28 - Po aty, f. 47. 
29 - Po aty, f. 48 (Declarations du President Willson sur la questin de Adriatique , du 23 avril 
1919). 
30 - Po aty, f. 50. 
31 - Po aty, f. 50. 
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Sikurse i shkruante Forin Ofisit anѐtari i delegacionit anglez nѐ Konferencѐ, Krou, 
Jugosllavia do tѐ pѐrdorte Shqipѐrinѐ si një levѐ ―nѐ mѐnyrѐ krejt legjitime pѐr tѐ 
shkѐputur konçesione nga Italia―32. Jugosllavia pѐr tѐ nxjerrѐ pѐrfitime nga njѐ copѐtim i 
mundshѐm i Shqipѐrisѐ, nѐ maj-qershor 1919 i kishte paraqitur Fuqive tѐ Mѐdha notѐn 
ku kѐrkonte qѐ kufiri shqiptaro-jugosllav tѐ kalonte nѐ Drinin e Zi deri nѐ bashkimin e 
tij me Drinin e Bardhѐ dhe qѐ andej tѐ ndiqte rrjedhѐn e tij deri nѐ Adriatik. Kurse dy 
notat e tjera, tѐ 27 majit dhe 10 qershorit, pѐrsѐrisnin alternativѐn ―nѐ rast se Italia do tѐ 
ishte e pranishme nѐ Shqipѐri, Jugosllavia do tѐ ushtronte tѐ drejtѐn e saj pѐr tѐ aneksuar 
territoret shqiptare nѐ anѐn e djathtѐ tѐ Drinit―33.

Nѐ 30 maj 1919 koloneli Hauz e ftoi delegacionin serbo-kroato-slloven nѐ njѐ 
takim, ku morѐn pjesѐ anѐtarѐt e delegacionit amerikan, me pѐrjashtim tѐ Presidentit 
Uillson. Me kѐtѐ rast delegacioni amerikan komunikoi njѐ projekt pѐr zgjidhjen e 
çѐshtjes sѐ Adriatikut. Pika kryesore e kѐtij projekti qѐndronte nѐ krijimin e njѐ shteti tѐ 
pѐrkohshѐm tѐ pavarur, qѐ do tѐ ishte njѐ shtet tampon midis Mbretѐrisѐ së Serbѐve, 
Kroatѐve e Sllovenѐve dhe Mbretѐrisѐ Italiane. Fati pѐrfundimtar i kѐtyre territoreve do 
tѐ zgjidhej me plebishit pas pesѐmbѐdhjetѐ vjetѐsh. Nѐ shtyp ky projekt u quajt ―Projekti 
Tardie―34. Koloneli Hauz i deklaroi shprehimisht delegacionit serbo-kroato-slloven se 
projekti nuk vinte nga Presidenti Uillson. Por nëqoftѐse shteti serbo-kroato-slloven dhe 
Italia do tѐ binin dakort mbi bazѐn e kѐtij projekti, Presidenti nuk do ta kundѐrshtonte. 

Nѐ fund tѐ qershorit 1919 kishte mbaruar faza e parѐ e Konferencѐs sѐ Paqes, nѐ tѐ 
cilѐn u trajtua çѐshtja e Adriatikut Verior qѐ kishte rezultuar nѐ konfliktin italo-jugosllav 
dhe Konferencë35. Nѐ fakt, nѐ zonѐn e Adriatikut Jugor çѐshtja shqiptare shfaqet pѐrsѐri 
nѐ skenѐ. Ministri i jashtѐm Tomaso Titoni, i cili sa kishte zѐnѐ postin, hyri pѐrnjѐherѐ 
nѐ marrѐveshje me kryeministrin grek Venizellos dhe arriti tѐ nѐnshkruante njѐ traktat 
mѐ 29 korrik 1919. Ky traktat bѐnte tѐ mundur qѐ Italia të hiqte dorѐ nga kundѐrshtimi i 
pretendimeve tѐ hershme greke mbi Shqipѐrinѐ Jugore, dhe Greqia të ishte e lirѐ nѐ 
pretendimet e saj. Tѐ dy shtetet angazhoheshin tѐ pѐrkrahnin njѐri-tjetrin nѐ 
Konferencѐn e Paqes qѐ Italia tѐ siguronte mandatin mbi shtetin shqiptar dhe Greqia 
―Vorio Epirin―. Por kjo lѐvizje midis dy shteteve fqinje tѐ Shqipѐrisѐ, nѐ dukje e veçuar,  
e kishte bѐrѐ efektin e saj. Anglia dhe Franca, tѐ shqetësuara pѐr çѐshtjen e  jugut tѐ 
Adriatikut, qѐ mund t‘u dilte nga influenca, i shtuan presionet kundrejt SHBA dhe pѐr 
rrjedhojѐ ishte arritur memorandumi i pѐrbashkѐt anglo-franko-amerikan nѐ 9 dhjetor 
1919. Fuqitë e Mëdha përcaktuan një formulë të re të përbashkët anglo-franko-

                                                          
32 - Historia e Shqipёrisё  III –Tiranё 1986, f. 199. 
33 - Arben Puto - Çёshtja shqiptare nё aktet ndёrkombёtare V, III, Tiranё 2001, f. 239. 
34  - vepёr e pёrmendur, f. 52, (Le project Tardieu). 
35 - I vazhdoi punimet nё nivel mё tё ulёt, nё rangun e ministrave tё jashtёm pёr Anglinё, 
Francёn, ndёrsa SHBA u mjaftua me njё pёrfaqësues. Çёshtjet diskutoheshin por duhet tё 
merrnin miratimin e eprorёve nё Londёr, Romё, Uashington. (Arben Puto ”Shqipёria Politike”, 
Tiranё 2009, f. 200).  
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amerikane36. Aty i kushtohej një vëmendje e veçantë problemit shqiptar dhe Italia bënte 
të mundur realizimin e planit të saj për Shqipërinë. 

Sipas këtij memorandumi, Italia do të merrte mandatin mbi Shqipërinë nëpërmjet 
Lidhjes së Kombeve. Fuqitë nënshkruese ―njihnin pavarësinë e shtetit shqiptar‖37, por 
nga ana tjetër shtohej se Shqipëria duhej të kishte nevojë për këshillat dhe ndihmën 
administrative të Fuqive të Mëdha. Për pasojë, sipas tyre, vetë pozita gjeografike dhe 
kapacitetet ekonomike të Shqipërisë e përcaktonin Italinë në pozicionin e fuqisë 
kujdestare. Kurse, në mënyrë më të drejtpërdrejtë, memorandumi shprehej hapur që 
Italia të merrte në sovranitet të plotë Vlorën dhe hinterlandin e saj. 

Favor shumë i madh i bëhej Greqisë, duke parashikuar që çështja e kufijve jugorë 
të lihej e hapur dhe të ishte objekt i diskutimeve të mëtejshme, duke e quajtur këtë një 

                                                          
36 - I njohur si Memorandumi anglo-franko-amerikan, Paris 9 dhjetor 1919, në lidhje me 
përcaktimin e shtetit të ardhshëm shqiptar. Shkëpusim nga ky memorandum pjesët që lidhen me 
kufijtë dhe mandatin italian: 
―...5. Italisë do t‘i jepet nga Lidhja e Kombeve mandati për administrimin e shtetit të pavarur të 
Shqipërisë. Këtij memorandumi i bashkangjitet një projekt mbi formën e këtij mandati, ashtu siç 
mendojnë tre përfaqësuesit e poshtëshënuar. Kufijtë e Shqipërisë në veri dhe në lindje do të jenë 
ata që janë përcaktuar nga Konferenca e Londrës më 1913. Kufiri i jugut do të vendoset me anë 
bisedimesh. Megjithatë, për të mos e vonuar rregullimin e përgjithshëm të këtij problemi me anë 
bisedimesh, mund të zbatohet përkohësisht kjo marrëveshje e hollësishme: 
- Greqia do të pushtojë tokat që shtrihen në perëndim dhe në jug të vijës së demarkacionit që 
kalon pikat vijuese (jepen hartat e shtatmadhorisë austriake): Nga mali Tomba, që ndodhet në 
kufirin lindor të Greqisë, në drejtim të veriperëndimit, gjatë majës së malit Nëmërçkë deri në 
Vjosë. Së këndejmi duke ndjekur rrjedhën e këtij lumi nëpër Tepelenë dhe Mirë, deri në kuotën 
98; së këndejmi në drejtim të jugut, duke kaluar nëpër fshatrat Lopës-Martalloz dhe Dhëmblan; së 
këndejmi, duke kaluar nëpër kuotat 1840 dhe 1225, deri në pikën e vendosur rreth 3 kilometra në 
juglindje të kuotës 1225; së këndejmi në drejtim të veriperëndimit, duke kaluar menjëherë në veri 
të Poljanit; së këndejmi në drejtim të juglindjes deri në kuotën 1669; së këndejmi në drejtim të 
perëndimit dhe të veriperëndimit deri në kuotën 2025; së këndejmi në drejtim të jugperëndimit, 
deri në kuotën që ndodhet menjëherë në jug të Aspri Rugës. 

- Trekëndëshi i përfshirë midis vijës që shkon nga kuota 98 mbi lumin Vjosë (midis Babës dhe 
Sinanajt) deri në liqenin e Maliqit, në verilindje; vija që shkon nga veriu në jug të liqenit të 
Maliqit deri në kufirin grek dhe vija e demarkacionit e përmendur më sipër do të përcaktohen 
përfundimisht mbas bisedimeve të mëtejshme që do të zhvillojnë midis tyre nga njëra anë tre 
përfaqësuesit aleatë të poshtëshënuar, dhe Italia e Greqia nga ana tjetër; tre përfaqësuesit aleatë do 
të veprojnë në emër dhe për llogari të Shqipërisë. 
- Qyteti i Vlorës së bashku me hinterlandin me të vërtetë të domosdoshëm për mbrojtjen dhe 
zhvillimin e tij, do të kalojnë në sovranitetin e plotë të Italisë...  
Nënshkruar Zh. Klemanso, Frank Polk dhe Ejr A. Krou. (Lufta e popullit shqiptar për çlirimin 
kombëtar 1918-1920, përmbledhje dokumentesh). 
37 - La Postione Adriatika 1919-1920, Milano, f. 14. 
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37 - La Postione Adriatika 1919-1920, Milano, f. 14. 
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rregullim të përkohshëm. Por disa koncesione i njiheshin edhe shtetit serbo-kroato-
slloven, të cilit i liheshin mundësi për të ndërtuar dhe shfrytëzuar rrugën hekurudhore në 
veri të Shqipërisë, shoqëruar me një kontroll në lumin e Bunës. Pra, në thelb, ky 
memorandum nuk ndryshonte shumë nga traktatet e para luftѐs sѐ Parѐ Botѐrore. Ai 
duket se ka një zhvillim të papritur sepse mbante edhe firmën e Uillsonit dhe shija më e 
hidhur e tij ishte se rikthehej edhe një herë teza e papjekurisë së shqiptarëve për të 
formuar shtet, gjë që, për pasojë, legjitimonte ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar. 
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38 - Protektorati ёshtё njё lidhje vartёsie mё e qёndrueshme sesa mandati, ai vendoset me 
marrёveshje dypalёshe midis fuqive tё mёdha (protektore) dhe shtetit tё vogёl (i protektuar). 
Arben Puto, E drejta ndёrkombёtare publike, f. 124-127. 
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qeverie vendase pa ndѐrhyrjen e njѐ fuqie tѐ huaj―39. Megjithatѐ, Beogradi jepte dhe 
alternativѐn tjetѐr ―nѐqoftѐse kjo zgjidhje nuk do tѐ pranohej dhe, pѐr pasojѐ, do tѐ 
vendosej pѐrsѐri copëtimi i tokave shqiptare, Jugosllavia do tѐ kѐrkonte pjesѐn e saj nѐ 
kufirin verior―40.

Qeveria amerikane nѐpѐrmjet memorandumit tѐ 20 janar 1920, drejtuar Llojd 
Xhorxhit dhe Klemansosë, bѐnte vѐrejtje se nuk do tѐ njihte asnjѐ vendim qѐ do tѐ binte 
ndesh me politikѐn amerikane dhe problemet e krijuara duhej tѐ rregulloheshin 
nѐpѐrmjet rregullimit diplomatik. Ndѐrsa kryeministrat e Francѐs dhe Anglisѐ u 
pѐrgjigjѐn mѐ 22 janar, përgjigje e cila konsistonte nѐ justifikimin e tyre nѐ lidhje me 
administrimin e Italisѐ, Jugosllavisѐ dhe Greqisѐ, se nuk ishin hartuar ende, por mѐ me 
interes ishte fakti se pѐrgjigjia theksonte që nuk do tѐ liheshin pa u marrѐ parasysh edhe 
ndjenjat dhe interesat e ardhshme tѐ popullit shqiptar41.

Ndѐrsa Uillsoni nѐ 10 shkurt 1920 i drejtohej kryeministrave tѐ Francѐs dhe 
Anglisѐ, duke iu kujtuar edhe njѐ herѐ qѐndrimin e tij nѐ Konferencѐn e Paqes dhe 
ndalej nѐ akordin e 14 janarit, i cili e vlerѐsonte si njѐ rikthim tek Traktati i Fshehtѐ i 
Londrѐs dhe nѐ mѐnyrѐ tѐ hapur nuk respektonte elementѐt e drejtѐsisѐ, dhe 
konsideronte se parimi themelor pѐr tѐ cilin SHBA kishte luftuar, ishte qѐ asnjѐ qeveri 
nuk kishte tѐ drejtѐ tѐ vendoste pѐrkatѐsinѐ politike tѐ njѐ populli tѐ caktuar. Ndѐrsa 
Qeveritѐ e Francѐs dhe Anglisѐ ishin munduar tѐ justifikoheshin me paaftѐsinѐ e 
shqiptarѐve pѐr t‘u vetëqeverisur dhe pѐrgjegjѐsia duhet t‘u jepej Jugosllavisѐ dhe 
Italisѐ. Uillsoni, nѐpѐrmjet notѐs sѐ 25 shkurtit 1920, kishte hedhur njѐ qëndrim edhe mѐ 
tѐ fortѐ pѐr mbrojtjen e Shqipѐrisѐ, duke sqaruar se ndarja e Shqipѐrisѐ nѐ tri pjesѐ, 
ashtu si ishte parashikuar nga marrѐveshja franko-angleze, mund tѐ pranohej nga 
Jugosllavia. Por qeveria amerikane kundѐrshtonte „njѐ zgjidhje qѐ mund tѐ dѐmtojѐ 
shqiptarѐt pѐr t‘iu bѐrѐ qejfin jugosllavѐve, sa dhe njѐ zgjidhje qѐ mund tѐ cѐnonte 
interesat e Jugosllavisѐ nѐ pѐrfitim tѐ Italisѐ―42.

Mѐ 26 shkurt 1920 kryeministrat e Francѐs dhe Anglisѐ vinin nѐ dijeni Presidentin 
Uillson se hiqnin dorѐ nga formulat e mѐparѐshme dhe kѐrkonin ndihmѐn e Presidentit 
qѐ tѐ merrte pjesѐ nѐ pѐrpilimin e njѐ propozimi zyrtar, nѐ mѐnyrѐ qѐ tѐ detyronin 
qeveritѐ e Italisѐ dhe Jugosllavisѐ tѐ afroheshin nѐ marrѐveshje mbi konceptin e mohimit 
tѐ tѐ gjithave propozimeve tѐ mѐparshme. Ndѐrsa mѐ 6 mars 1920, Uillsoni 
rekomandonte qѐ tu lihej qeverive jugosllave dhe italiane qѐ të zgjidhnin vetѐ kufirin 
midis tyre, por nuk anashkalohej çѐshtja shqiptare. Duke deklaruar se nuk mund tѐ 
pranonte asnjѐ plan, nѐpѐrmjet tѐ cilit mund t‘i jepej Jugosllavisѐ njѐ kompensim 

                                                          
39 - Arben Puto, “Shqipёria Politike”, Tiranё 2009 , f. 204. 
40 - Po aty, f. 204. 
41 - La Question -Recueil de documents officiels- Paris 1920 ,Imprimerie Tipographique , 3,rue de 
pondichery, (3 (xve) , f.118 
42 - Çёshtja shqiptare nё aktet ndёrkombёtare, v. III, 1919-1926, Tiranё 2001, f. 249. 
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39 - Arben Puto, “Shqipёria Politike”, Tiranё 2009 , f. 204. 
40 - Po aty, f. 204. 
41 - La Question -Recueil de documents officiels- Paris 1920 ,Imprimerie Tipographique , 3,rue de 
pondichery, (3 (xve) , f.118 
42 - Çёshtja shqiptare nё aktet ndёrkombёtare, v. III, 1919-1926, Tiranё 2001, f. 249. 
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territorial nѐ pjesѐn veriore tѐ Shqipѐrisѐ pѐr tѐ zѐvѐndѐsuar ndonjѐ pjesѐ qѐ mund t`i 
shkѐputej asaj gjetkѐ43. 

Pra, Shqipѐria ishte vendi ku u nyjѐzuan dhe u diferencuan nga njѐri-tjetri dy 
sisteme tѐ kundѐrt dhe pѐr kѐtѐ po i referohemi Henri Kisinger qѐ, sipas tij, filozofia e 
liderit politik europian nuk kishte kategori mendimi pѐr tѐ kuptuar pikëpamje tѐ tilla44.
As institucionet e  brendshme europiane dhe as rendi i tyre ndѐrkombѐtar nuk 
bazoheshin nѐ teori politike qѐ niseshin nga mirѐsia thelbѐsore e njeriut. Ato mѐ tepѐr 
ishin krijuar pѐr tѐ vѐnѐ egoizmin e shprehur tѐ njeriut nѐ shѐrbim tѐ njѐ tѐ mire mѐ tѐ 
lartѐ. Diplomacia europiane nuk predikonte natyrѐn paqѐsore tѐ shteteve, por prirjen e 
tyre pѐr luftѐ, e cila ose duhet tѐ dekurajohej ose tѐ ekuilibrohej.  

                                                          
43 - L Question Adriatique –Recuil de documents officiels- Paris 1920 , 3, rue de Pondichery , 
3(xve) f , 1552-155 
44 - 1. Rregulli pёrfundimtar duhet tё mbёshtetet mbi atё çka pёrbёn drejtёsinё e vёrtetё pёr çdo 
rast tё veçantё dhe ndreqjet tё jenё shumё tё sakta, nё mёnyrё qё tё pёrfitohet njё paqe 
pёrfundimtare. 2. Popujt dhe provincat nuk duhet tё kёmbehen mё midis qeverive sikur tё jenё 
kope ose figura shahu, madje edhe kur bёhet fjalё pёr kёtё skakierё tё diskutuar pёrgjithmonё 
qё quhet ekuilibёr forcash. 3. Pёrkundrazi çdo rregullim territorial qё ndodh pёr shkak tё kёsaj 
lufte, duhet tё kryhet nё interes dhe pёr dobinё e madhe tё kёtyre popujve nё fjalё. Jo si 
klauzolё e thjeshtё e rregullimit apo kompromisit ndёrmjet ambicieve tё shteteve rivalё. 4. 
Duhet tё kёnaqen sa mё mirё tё gjitha aspiratat kombёtare tё mirёpёrcaktuara, duhet tё 
shmanget futja e elementёve tё rinj pёrçarёs dhe antagonistё apo tё pёrjetësohet ajo qё 
ekzistonte dhe qё nuk do ta linte pa dёmtuar njё ditё paqen e Europёs dhe tё botёs nё 
pёrgjithёsi (La Question Adriatique – recueil de dokuments official - Paris 1920, Imprimmerie 
Typographique 3, rue de pondichery, 3 (xve), f. 49 (Woodrow Willson). 
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Ndikimi i lajthitjeve leksiko-semantike në 
përkapjen e mesazhit 

Abstract 
According to N. Chomsky, each language can be regarded as a particular relation 

between sound and meaning. This very close relation of the two sides restricts the 
choice by the speaker of synonyms, antonyms and polisemous words, confining his play 
with words of his language. If the addresser wants the content of his message to be 
captured by the addressee, he is obliged to respect these confinements. Nevertheless, in 
everyday usual speech there are many language errors, among them semantic faults, like 
the use of a word instead of another, the use of words not with their real meaning etc. 
These mistakes are more typical in oral speech, but not rare even in written speech, 
especially in written media and in translations under the influence of foreign languages. 
The reason for such semantic errors is the wrong idea that words are simple labels of the 
concepts, i.e. that the meaning of a word in one language is equal with the meaning of 
its respective word in another language. To avoid such mistakes that weaken the content 
of the message and make difficult its perception by the listener or reader, a minimal 
language education is required, which includes the knowledge of the grammar and of the 
vocabulary of the language. To this end, the role of the school is primary, but also the 
individual work of the speaker or writer, especially of those engaged in public discourse. 
The daily consultation with dictionaries and reading of the best models of written 
literature, is the number one precondition to avoid semantic faults. Those engaged in 
public discourse must be conscious of the need of language culture, understood as a kind 
of speech hygiene. 

Keywords: message, semantic faults, public discource, vocabulary, language 
culture. 
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1. Për njerëzit e fushës së komunikimit, gjuha përbën lëndën e parë me të cilën 
ndërtojnë ligjërimin e tyre, të folur apo të shkruar. Dhe, ashtu si ai mjeshtri i mirë, edhe 
gazetari i mirë, i shtypit të shkruar dhe të folur, është shumë i kujdesshëm në zgjedhjen e 
fjalëve dhe në ndërtimin e fjalive. ―Gjuha, në funksionet e saj të zhvilluara letrare dhe 
shkencore,– thotë antropologu Bronislav Malinovski,– është një instrument i mendimit 
dhe i komunikimit të tij‖1. Pikërisht, thelbi i komunikimit me anë të gjuhës është 
shkëmbimi i informacionit midis anëtarëve të një bashkësie njerëzore. Por që të 
kuptohesh nga ata të cilëve u drejtohesh, duhet t‘i përdorësh si duhet mjetet gjuhësore, të 
zgjedhësh fjalët e duhura dhe t‘i futësh ato në fjali në pozicionin e duhur. Fjalitë janë 
mjeti universal i ndërtimit të mesazheve gjuhësore. Por që një mesazh të përkapet pa 
vështirësi nga folësit, nuk mjafton vetëm që fjalitë të jenë ndërtuar sipas rregullave 
sintaksore të një gjuhe. Duhet edhe që semantika e fjalëve të tyre të jetë e njohur jo 
vetëm prej dhënësit të mesazhit, po edhe marrësit a marrësve të tij, përndryshe mesazhi 
nuk do të përkapet. Në këtë kumtim do të ndalemi pikërisht në këtë aspekt të dytë, në 
anën semantike të fjalëve, duke i lënë mënjanë vështirësitë që krijohen në komunikim 
për shkak të gabimeve sintaksore në ndërtimin e fjalive. 

Dihet se fjala ka dy anë, formën dhe kuptimin, të cilat kanë të dyja për seli trurin. 
Forma e fjalës përshfaqet në trajtën e komplekseve tingullore në të folur ose në formën e 
komplekseve të grafemave në të shkruar, ndërsa kuptimi është ideal. Që një fjalë të 
kuptohet, duhet që në trurin tonë të vendoset lidhja midis këtyre dy anëve, përndryshe 
mesazhi i përcjellë me anë të fjalisë nuk do të përkapet nga marrësi. Prandaj qysh nga 
koha e Dekartit e deri te Noam Çomski gjuha shihet si lidhje e tingullit me kuptimin. 
Ndërsa përmbajtje e konceptit ―formë e fjalës‖ nuk paraqet vështirësi për t‘u 
përkufizuar, me kuptimin nuk ndodh kështu. Çështja e përkufizimit të kuptimit mbetet 
deri sot e pazgjidhur nga gjuhësia, logjika dhe filozofia, prandaj edhe nuk do të ndalemi 
në këtë pikë.  

Një pjesë e fjalëve të leksikut tonë mendor, ashtu si në fjalorët e shtypur apo 
elektronikë të ditëve tona, kanë shumë kuptime. Por në çdo moment që shkëmbejmë 
mesazhe gjuhësore, këto fjalë përdoren vetëm në njërin nga kuptimet e tyre. Që 
përmbajtja e mesazhit të përkapet si duhet nga marrësi, këtij i vjen në ndihmë konteksti, 
lidhjet që vendos në fjali një fjalë e shumëkuptimshme me fjalët me të cilat hyn në lidhje 
sintagmatike. Nëse këto lidhje janë në përputhje me rregullat sintaksore dhe semantike 
të gjuhës, atëherë kuptimi i fjalës bëhet i qartë dhe përmbajtja e mesazhit përkapet pa 
vështirësi. Po, në qoftë se në ndërtimin e sintagmave nuk do t‘u përmbahemi rregullave 
gjuhësore, do të kemi ndërtime të gabuara, që, më së paku, do ta vështirësojnë rrokjen e 
përmbajtjes së mesazhit. Të zbatosh rregullat sintaksore do të thotë të respektosh 
rregullat e përshtatjes së fjalëve; të zbatosh rregullat semantike, do të thotë që valencat e 

                                                          
1 B. Malinovski, The problem of meaning in primitive languages në C. K. Ogden and I. A. Richards 
(1923), “The meaning of meaning” HBJ, San Diego . New York . London, 1989, f. 297. 
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fjalëve që shërbejnë si koka leksikore të sintagmave të shkarkohen mbi gjymtyrët e 
varura prej tyre apo të mos u shtosh fjalëve valenca që nuk i kanë. Kur nuk përmbushet 
as njëra kërkesë semantike, as tjetra, kemi lajthitje semantike.  

Më shumë se tre çerek shekulli më parë, Konica i lutej Zotit: ―Shpëtona nga 
grackat e gramatikës, nga shtrembërimet e gjuhës dhe nga lajthimet e shtypit.‖ Duke 
folur për këto lajthime në gjuhën e shkruar, Mithat Frashëri vërente: ―Këto lajthime, 
duke u vendosur në shkrime, u japin një shembull të lig atyre që s‘i kanë; edhe kështu 
shohim një gjë të vështirë: shkrimi në vend që të na pastrojë dhe thjeshtojë gjuhën, po na 
nxjerr në shesh dhe na shton lajthimet. Ky rrezik është një gjë për të vërejtur se ―bukuria 
e gjuhës është fuqia dhe begatia e kombit‖2. 

2. Për të karakterizuar lajthitjet semantike, po japim një hierarkizim të tyre duke u 
mbështetur në konceptin gjenerativist të gjuhës. Sipas gramatikës gjenerative, çdo folës 
ka një gramatikë të brendshme, që mund të kuptohet si njëfarë kompjuteri, dhe një 
rezervë njësish leksikore, të cilat ruhen në tru si tufa tiparesh semantike. Këto tipare janë 
tri llojesh: (a) kategoriale, p.sh.: vogëlush [+E], i vogël [+M] etj.; (b) tipare të 
nënkategorizimit, p.sh.: lind ―dal nga barku i nënës‖ është folje jokalimtare, pra ka 
vetëm formë veprore; dhe (c) tipare të përzgjedhjes, p.sh. lexoj do një kryefjalë që ka 
tiparin [+E, +H] ((H)uman = qenie njerëzore), dmth. një emër njeriu (nuk mund të themi 
kali këndon)3. Fjalët nuk mund të futen në skemën strukturore të fjalisë, në qoftë se 
tiparet e tyre nuk zgjidhen në përshtatje me pozicionin që do të zënë në pemën 
sintaksore të fjalisë. Por nëse kjo kërkesë themelore nuk respektohet, atëherë do të kemi 
lajthitje semantike. 

Në varësi nga lloji i tiparit që shkelet, lajthitjet semantike mund të jenë: 
Shkelje në përdorimin e kategorive leksikore, dmth. përdorimi pa vend në një 

sintagmë i një pjese të ligjëratës në vend të një pjese tjetër të ligjëratës. P.sh., shprehja 
sponsor gjeneral për sponsorin e një programi a shfaqjeje artistike, është e gabuar, sepse 
gjeneral ka tiparin [+E], dmth. është emër, kurse pozicioni i përcaktorit në këtë 
sintagmë me kokë emrin sponsor kërkon një mbiemër, pra, duhet thënë ―sponsor 
kryesor‖. Në fjalinë ―Nexhmije Pagarusha u shpreh falënderuese për nderin që iu bë‖
(Klan Kosova)4, folja vetvetore shprehem, me kuptimin ―shpreh mendimet, ndjenjat a 
pikëpamjet e mia‖ mund të marrë një ndajfolje, një emër me parafjalë ose një folje, por 
jo një mbiemër. Ndërtime të pranueshme do të ishin: ―Nexhmije Pagarusha shprehu 
mirënjohjen (ose u shpreh mirënjohëse) për nderin që iu bë.‖ 

                                                          
2 L. Skendo, Të vëmë re kur shkrojmë, Diturija, e përkohëshme shqip literate dhe diturake, mot i 
parë, 1 janar 1909, No. 1, f. 52. 
3 L. Guilbert, Peut-on définir un concept de norme lexicale, p. 39. 
4 Një pjesë e shembujve janë marrë nga vepra dorëshkrim “Nga shqipja standarde te kafazet e 
vjetra gjuhësore-krahinore” e Q. Muratit. 
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2 L. Skendo, Të vëmë re kur shkrojmë, Diturija, e përkohëshme shqip literate dhe diturake, mot i 
parë, 1 janar 1909, No. 1, f. 52. 
3 L. Guilbert, Peut-on définir un concept de norme lexicale, p. 39. 
4 Një pjesë e shembujve janë marrë nga vepra dorëshkrim “Nga shqipja standarde te kafazet e 
vjetra gjuhësore-krahinore” e Q. Muratit. 
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Mosrespektimi i tipareve të nënkategorizimit, dmth. i tipareve të tilla që lidhen me 
valencat e foljeve, të parafjalëve etj., është një lloj tjetër lajthitjesh semantike. Ndarjet 
që u bën gramatika tradicionale foljeve në veprore, pësore e vetvetore, në kalimtare e 
jokalimtare, në pavetore e njëvetore, bazohen pikërisht në aftësinë e tyre për të marrë 
ose jo kundrinë ose kryefjalë. Valenca është një koncept më i thjeshtë, po më i gjerë, që 
duhet kuptuar si aftësi e gjymtyrës drejtuese të një sintagme për të marrë gjymtyrë të 
tjera. Gabimi më i shpeshtë në këto raste është se fjala që shërben si kokë e një 
sintagme, nuk përdoret me valencat e pranuara në gjuhën shqipe, po me valenca të tjera 
të cilat përbëjnë shkelje të normës në gjuhën tonë. Më tipiket janë ndërtimet e gabuara 
me foljet telefonoj, bëj, lind, kontaktoj, rrezikoj etj.

Nga këto, folja telefonoj ka dy valenca, të kryefjalës (që, kur është përemër vetor, 
mund të mos shprehet) dhe të kundrinës së zhdrejtë. Prandaj në shqipe janë normale 
frazat: Më telefonoi nga Italia; Telefonoji Agimit. Por në ligjërimin e përditshëm kjo 
folje po përdoret me valencën e dytë të ndryshuar, dmth. jo me kundrinë të zhdrejtë, po 
me kundrinë të drejtë: Telefono Agimin; Telefono të tjerët. Ndërrimi i valencës së kësaj 
foljeje është nën ndikimin e gjuhëve të huaja, pas gjase të anglishtes, në të cilën kjo folje 
merr kundrinë të drejtë: Call me; Call him.

Folja lind e shqipes si në kuptimin ―sjell në jetë‖, edhe në kuptimin ―vij në jetë‖ 
përdoret vetëm në formën veprore, ndryshe nga mjaft gjuhë të tjera, në të cilat, kur ka 
kuptimin ―vij në jetë‖, përdoret në formën pësore: angl. He was born; ital. Io sono nato; 
rus. On rodilsja etj. Po nën ndikimin e këtyre gjuhëve apo të gjuhëve sllave fqinje, 
nëpërmjet gjuhës së shkruar ky përdorim ka hyrë edhe në shqipe: Adem Jashari u lind
në Drenicë; Eqrem Çabej u lind më 6 gusht të vitit 1908 në Gjirokastër në vend të Adem 
Jashari lindi në Drenicë; Eqrem Çabej lindi më 6 gusht të vitit 1908 në Gjirokastër.  

Përdorimi pësor i foljes bëj në ndërtime, si: bëj të sëmurin; bëj aktorin, bëj 
infermierin; Mos bëj burrin e mirë; Tani që zoti Basha po bënë “trimin” etj., që 
ndeshen dendur, sidomos në gjuhën e folur, ndonëse jo pak edhe në të shkruar, siç 
tregojnë dy shembujt e fundit, është një ndikim nga italishtja, në të cilën një nga 
kuptimet e foljes polisemantike fare ―bëj‖ është ―ushtroj një profesion, një art etj.‖: fare 
l'avvocato; fare il pittore. Po në shqipe folja bëj do si kundrinë një emër jofrymori 
kryesisht në trajtë të pashquar: bëj bukë, bëj një vjershë, bëj mësim, jo një emër frymori. 
Ndërtimet e mësipërme tingëllojnë keq në veshin e shqiptarit, sepse janë shkelur 
rregullat semantike. Shqip themi shtirem si i sëmurë ose bëj si i sëmurë; shtirem si aktor 
ose bëj si aktor; shërbej si infermier apo vihem në rolin e infermierit; hiqem si burrë i 
mirë a shtirem si burrë i mirë; hiqem si trim. 

Ndërsa folja kontaktoj ka kuptimin ―takoj, lidhem me dikë‖, pra është folje 
kalimtare që kërkon një kundrinë të drejtë me tiparin [+frymor]. Por në Kontaktoni
shërbimin e ndihmës së shpejtë kundrina shërbimin ka tiparin [–frymor], gjë që e bën 
këtë ndërtim të gabuar.  
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Përdorime të tilla në të cilat preken kuptimet e këtyre foljeve: valenca në rastin e 
parë dhe kuptimi i diatezës në rastin e dytë, janë kundër natyrës së shqipes dhe duhen 
mënjanuar, nëse duam që dëgjuesi a lexuesi të na dëgjojë me respekt e të na lexojë më 
tej me interes.  

Kategoria e tretë e gabimeve të natyrës semantike, ka të bëjë me shkeljen e 
rregullave në përzgjedhjen e njësive leksikore që shërbejnë si koka të sintagmave apo si 
plotësorë të tyre. Gabime të këtij lloji janë të shumta dhe i takojnë kryesisht ligjërimit të 
shkruar. Më shpesh ato ndodhin si rrjedhim i ndikimit të gjuhëve të huaja dhe e ka 
burimin tek ideja se fjalët janë etiketa, dmth. se kuptimet e fjalëve janë të njëjta në të 
gjitha gjuhët. ―Sikur fjalët të ngarkoheshin të përfaqësonin koncepte të paracaktuara,–
thotë F. dë Sosyri,– ato do të kishin secila, duke kaluar nga një gjuhë tek tjetra, 
përgjegjës të saktë për kuptimet; por kështu nuk ndodh.‖5 Në të vërtetë, në kultura të 
ndryshme përmbajtja e shenjave gjuhësore është e ndryshme, për shkak të veçantive të 
një bashkësie gjuhësore në konceptimin e botës reale dhe të formimit të saj shpirtëror. 
Prandaj është normale që kuptimet e fjalëve të një gjuhe të mos jenë të njëjta me 
kuptimet e fjalëve të një gjuhe tjetër, p.sh. kuptimet e fjalëve të shqipes jo gjithnjë 
përputhen me kuptimet e fjalëve gjegjëse të italishtes apo të anglishtes. Si një gjuhë me 
traditë letrare shumë më të vonë se gjuhë të tjera me të cilat ka pasur kontakte historike 
ose kulturore, shqipja ka marrë hua fjalë prej tyre për ato sende a koncepte për të cilat 
nuk ka pasur, po shumë herë i ka specializuar fjalët e huaja për nevojat e shprehjes së 
mendimit abstrakt. 

Kështu, fushën konceptore ―ngjarje e papritur dhe me pasoja‖ shqipja e mbulon me 
dy fjalë të huazuara: aksident dhe incident, nga të cilat aksident në kuptimin konkret 
―ndodhi e rastit me pasoja fizike‖, kurse incident në kuptimin më abstrakt ―ndodhi që 
pengon a dëmton gjendjen e rregullt të punëve; ndodhi me pasoja të rënda politike‖. Por 
në gazeta lexojmë: incident ajror; incidenti i Shumakerit; një incident ka ndodhur në 
spitalin X (ka rënë suvaja e tavanit të një salle); kali me karrocën shkakton incident, në 
vend të aksident ajror, aksidenti i Shumakerit; kali me karrocën shkakton një aksident; 
në spitalin X ka ndodhur një aksident etj. Dhe po e shohim gjithnjë e më rrallë fjalën 
aksident, e cila shërben si strumbullar edhe i një çerdheje të pasur fjalëformuese 
(aksident, aksidental, aksidentalisht, aksidentoj, i aksidentuar), ndërkohë që incident ka 
mbetur e vetme në shqipe. Këtu shihet qartë ndikimi i italishtes, në të cilën kjo fjalë 
mbulon kuptimet e dy fjalëve të shqipes: incidente aereo, incidente gondola a Venezia
etj., po dhe incidente diplomatico, incidente della Freedom Flotilla (midis Turqisë dhe 
Izraelit) etj. Ky përdorim i gabuar në shqipe i fjalës incident për të dyja situatat nuk 
është pa pasoja për marrëveshjen, pasi, kur dëgjojmë që një kalë ka shkaktuar incident, 
qeshim; ndërsa kur dëgjojmë për një incident në spital, na shkon mendja te ndonjë 

                                                          
5 F. de Saussure (1916), Cours de linguistique générale, Éditions Payot & Rivages, Paris, 1995, f. 
161. 
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Përdorime të tilla në të cilat preken kuptimet e këtyre foljeve: valenca në rastin e 
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një bashkësie gjuhësore në konceptimin e botës reale dhe të formimit të saj shpirtëror. 
Prandaj është normale që kuptimet e fjalëve të një gjuhe të mos jenë të njëjta me 
kuptimet e fjalëve të një gjuhe tjetër, p.sh. kuptimet e fjalëve të shqipes jo gjithnjë 
përputhen me kuptimet e fjalëve gjegjëse të italishtes apo të anglishtes. Si një gjuhë me 
traditë letrare shumë më të vonë se gjuhë të tjera me të cilat ka pasur kontakte historike 
ose kulturore, shqipja ka marrë hua fjalë prej tyre për ato sende a koncepte për të cilat 
nuk ka pasur, po shumë herë i ka specializuar fjalët e huaja për nevojat e shprehjes së 
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Kështu, fushën konceptore ―ngjarje e papritur dhe me pasoja‖ shqipja e mbulon me 
dy fjalë të huazuara: aksident dhe incident, nga të cilat aksident në kuptimin konkret 
―ndodhi e rastit me pasoja fizike‖, kurse incident në kuptimin më abstrakt ―ndodhi që 
pengon a dëmton gjendjen e rregullt të punëve; ndodhi me pasoja të rënda politike‖. Por 
në gazeta lexojmë: incident ajror; incidenti i Shumakerit; një incident ka ndodhur në 
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aksident, e cila shërben si strumbullar edhe i një çerdheje të pasur fjalëformuese 
(aksident, aksidental, aksidentalisht, aksidentoj, i aksidentuar), ndërkohë që incident ka 
mbetur e vetme në shqipe. Këtu shihet qartë ndikimi i italishtes, në të cilën kjo fjalë 
mbulon kuptimet e dy fjalëve të shqipes: incidente aereo, incidente gondola a Venezia
etj., po dhe incidente diplomatico, incidente della Freedom Flotilla (midis Turqisë dhe 
Izraelit) etj. Ky përdorim i gabuar në shqipe i fjalës incident për të dyja situatat nuk 
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5 F. de Saussure (1916), Cours de linguistique générale, Éditions Payot & Rivages, Paris, 1995, f. 
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përplasje mes personelit të spitalit me ndonjë pacient. Sikur ky fakt i ligjërimit të bëhej 
edhe fakt i gjuhës, dmth. normë semantike, atëherë do të nxirrte jashtë përdorimit fjalën 
aksident, duke shkaktuar një varfërim të leksikut të shqipes, në të cilin këto dy fjalë janë 
specializuar kuptimisht. Gabime të tilla shpjegohen me mosnjohjen e pasurisë leksikore 
të gjuhës sonë, pasojë e një rënieje të kulturës gjuhësore, për shkak të së cilës folës me 
formimin të mangët kulturor nuk arrijnë të përkapin qartësinë dhe finesën e shprehjes që 
mundëson leksiku i gjuhës sonë. 

Një tjetër rast i ngjashëm, është edhe zgjerimi i kuptimit të fjalës argument, që, nën 
ndikimin e italishtes, në mediet përdoret edhe me kuptimin e fjalës temë dhe jo me 
kuptimet që ka në gjuhën shqipe. Argument në shqipe ka vetëm kuptimin ―arsyetim; 
provë‖: argument bindës, jap argumente. Po, nën ndikimin e italishtes, ku përgjegjësja e 
saj argomento do të thotë edhe temë (cambiamo argomento), edhe provë (non avere 
argomenti), folësit televizivë, në vend të ndërrojmë temë apo kalojmë në një temë tjetër, 
thonë ndërrojmë argument; kalojmë në një argument tjetër. Mund të ndërrojmë temë; në 
mbrojtje të një teze, mund të shtojmë argumente, po nuk mund t‘i ndërrojmë ato. 

Rastet e përzgjedhjes së gabuar të njësive leksikore në sintagma foljore dhe 
emërore janë të shumta në gjuhën e shtypit, por këtu do të ndalemi në disa syresh që 
hasen në shtypin e Kosovës e të Maqedonisë, të qëmtuara prej studiuesit Q. Murati, si 
p.sh.: Iu nënshtrua plagëve; …ai kishte dhënë rezistencë gjatë arrestimit (Lajm, Shkup); 
Dy personat e tjerë…, fituan dënime me burg në kohëzgjatje prej tri viteve (Makfaks, 
Lajm, Shkup, 10.12.2008); Viktima identifikoi veten; Terroristët arritën të ikin përmes
një veture; Llatasi në dentist, i ikën gjyqit‖! (―Koha‖, Shkup); Petulla të përkryera
(reklamë në televizion); gjashtë taksa që rrezikojnë të rriten etj.  

Duket qartë se këto ndërtime nuk janë ndërtuar në përputhje me rregullat 
semantike të shqipes, të cilat përcaktojnë lidhjet e lejueshme të fjalëve në sintagma. 
Njeriu mund t‘i nënshtrohet një operacioni, por s‘ka si t‘u nënshtrohet plagëve. Emri 
rezistencë lidhet me foljen bëj (bëj rezistencë), po jo me foljen jap, e cila mund të marrë 
si kundrinë të drejtë një emër konkret apo abstrakt (jep qumësht, jap fjalën, jap besën 
etj.), por nuk mund ta ketë si kundrinë emrin rezistencë. Ndërtimi jap rezistencë është 
një përkthim i gabuar i shprehjes së maqedonishtes daval otpor. Emri dënim do si 
kallëzues folje si jap, marr (dhanë dënime me burg, morën dënime me burg), por jo me 
foljen fitoj, sepse me këtë folje lidhet ideja e përfitimit të diçkaje, kurse të dënohesh me 
burg nuk është përfitim, po humbje. Në fjalinë viktima identifikoi veten, folja identifikoj
është përdorur me kuptimin ―njoh, zbuloj dikë që ka kryer një akt‖ dhe këtë e bën një 
frymor që ka tiparin [+i gjallë]. Nëse viktima është një i vdekur, atëherë nuk ka si ta 
kryejë këtë veprim; po nëse viktima e një sulmi ka mbetur gjallë, atëherë folja identifikoj
do si kundrinë një përemër të ndryshëm nga përemri anaforik veten, sepse del që viktima 
identifikoi viktimën. Pra, duhet të ishte thënë ose Viktima u identifikua nga dikush (kur 
ka ndërruar jetë), ose Viktima identifikoi atë (agresorin), në rast se ka mbetur gjallë. Në 
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dy shembujt e parafundit të paragrafit të mësipërm, sintagmat parafjalore nuk janë 
normale. Parafjala përmes kërkon një emër që emërton një hapësirë ose diçka që ka një 
hapësirë (përmes pyllit, lumit, dritares etj.); po kështu, edhe parafjala në kërkon një 
emër që emërton vend (në shkollë, në studio); në rastet kur përdoret emri i mjeshtrit, 
specialistit për të treguar vendin ku ai ushtron mjeshtërinë e vet, përdoret parafjala te
(Llatasi te dentisti). Ky ndërtim i fundit, vëren studiuesi Q. Murati, është ―me fjalë 
shqipe po me strukturë të maqedonishtes‖6. Po kështu reklama Petulla të përkryera
është një përkthim fjalë për fjalë i ang. perfect pancake. Vërtet që mbiemri perfect i
anglishtes mund të jepet në shqipe me mbiemrat i përkryer, i përsosur etj., por asnjeri 
prej tyre nuk mund të përdoret si përcaktor i emrit petulla, sepse sintagmat petulla të 
përkryera apo petulla të përsosura nuk të tingëllojnë mirë në vesh. Këtu duhet një 
atribut tjetër, mbiemri i mrekullueshëm: petulla të mrekullueshme. Këto nuanca të holla 
të fjalëve ose parapëlqime të tyre për t‘u lidhur me disa nga sinonimet e një vargu dhe jo 
me të gjitha, përbëjnë ato që Konica i quante ―gracka të gramatikës‖. Ato nuk është e 
mundur të shpjegohen në gramatika e fjalorë, ato mësohen gjatë përpjekjeve për të 
përsosur mjeshtërinë e të shkruarit. 

Një tjetër dukuri e ligjërimit politik e gazetaresk është edhe përdorimi i fjalëve të 
formuara me parashtesën për- jo me kuptimin e duhur. Numri i fjalëve të formuara me 
këtë parashtesë këto vitet e fundit ka ardhur duke u shtuar me shpejtësi, por janë shtuar 
edhe përdorimet e gabuara të saj, si pasojë e njohjes së pamjaftueshme të leksikut dhe e 
moskonsultimit me fjalorët e shqipes. P.sh.: Karvanë tregtarësh vinin këtu nga krahina 
të përafërta; përqasje robinhudiane ndaj biznesit; LSI ka një përqasje për sa i përket 
çështjes së mjedisit, është një përqasje që e konsideron mjedisin, ruajtjen e tij, si një 
element dhe vlerë të shtuar… etj. Në fjalinë e parë duhet …nga krahina të afërta, pasi 
mbiemri i përafërt ka kuptimet ―i papërcaktuar mirë‖ dhe ―i ngjashëm me diçka tjetër‖ 
(të dhëna të përafërta, tipare të përafërta etj.), ndërsa këtu flitet për krahina që janë afër.  

Në dy fjalitë e tjera, fjala përqasje, sinonim i ―krahasim, ballafaqim‖ është 
përdorur gabim në vend të qasje, fjalë që ka kuptimin abstrakt ―vështrim, trajtim 
ndryshe i një çështjeje, sjellje ndryshe ndaj një çështjeje‖. Në përqasje robinhudiane,
autori i shkrimit e ka fjalën për qasje robinhudiane ndaj biznesit, dmth. për sjellje 
arbitrare ndaj tij. Po kështu, LSI-ja nuk do të bëjë përqasje, krahasim të mjedisit me 
diçka tjetër, po të ofrojë një qasje të re, një zgjidhje ndryshe të çështjes së mjedisit.  

Folja rrezikoj, që ka kuptimin ―vë dikë a diçka në rrezik; bëhem shkaktar për një 
fatkeqësi a për një dëm të madh‖ dhe mund të jetë dy-ose trivalentëshe, në varësi të 
kontekstit. Por në një shkrim me titull 6 taksa që rrezikojnë të ngrihen (shtypi), kjo folje 
përdoret me kuptimin e kundërt. Autori i shkrimit do të thotë që ka rrezik që taksat të 
ngrihen dhe taksat e rritura rrezikojnë ekonominë, dmth. diçka të ndryshme nga vetja, po 
nuk mund të rrezikojnë vetveten. Por, kështu si është ndërtuar ky titull, ka kuptimin 

                                                          
6 Q. Murati, Nga shqipja standarde te kafazet…, vep. e cit. 
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dy shembujt e parafundit të paragrafit të mësipërm, sintagmat parafjalore nuk janë 
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është një përkthim fjalë për fjalë i ang. perfect pancake. Vërtet që mbiemri perfect i
anglishtes mund të jepet në shqipe me mbiemrat i përkryer, i përsosur etj., por asnjeri 
prej tyre nuk mund të përdoret si përcaktor i emrit petulla, sepse sintagmat petulla të 
përkryera apo petulla të përsosura nuk të tingëllojnë mirë në vesh. Këtu duhet një 
atribut tjetër, mbiemri i mrekullueshëm: petulla të mrekullueshme. Këto nuanca të holla 
të fjalëve ose parapëlqime të tyre për t‘u lidhur me disa nga sinonimet e një vargu dhe jo 
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mbiemri i përafërt ka kuptimet ―i papërcaktuar mirë‖ dhe ―i ngjashëm me diçka tjetër‖ 
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diçka tjetër, po të ofrojë një qasje të re, një zgjidhje ndryshe të çështjes së mjedisit.  

Folja rrezikoj, që ka kuptimin ―vë dikë a diçka në rrezik; bëhem shkaktar për një 
fatkeqësi a për një dëm të madh‖ dhe mund të jetë dy-ose trivalentëshe, në varësi të 
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rrezikohet ngritja e 6 taksave, kur ne duam që ato të ngrihen! Shqip, titulli i shkrimit 
duhet të ishte: 6 taksa që mund të ngrihen. 

Pra, autorët duan të thonë tjetër gjë, por nuk arrijnë ta shprehin dhe kështu e 
çorientojnë lexuesin, të cilit i duhet t‘i kthehet dhe një herë frazës për të nxjerrë 
domethënien e saj. Kjo parashtesë i modifikon thellësisht kuptimet e temave me të cilat 
bashkohet, duke dhënë fjalë të prejardhura me kuptime abstrakte, zakonisht me kuptimin 
e intensitetit të veprimit të shprehur nga tema bazë, por edhe me kuptime të tjera. 
Formime të këtij lloji, që i përkasin sferës së leksikut abstrakt të shqipes së sotme, 
mungojnë në leksikun e folësve të kësaj kategorie dhe kjo i bën të paaftë të shprehin 
ngjyresa të holla kuptimore.  

3. Në ligjërimin e shkruar hasen edhe një mori epitetesh sinonime si gjymtyrë 
sintagmash me bashkërenditje e nënrenditje, p.sh.: trim dhe luan, i qartë dhe 
transparent, furnizimi me ujë të pijshëm të bollshëm e të freskët etj. Këto shprehje klishe 
përdoren për të mbuluar varfërinë e ideve apo për të fshehur mungesën e mjeteve 
materiale ose pamundësinë për përmbushjen e një premtimi. Shprehje të tilla, shumë 
prej tyre tipike për propagandën, imitohen jo vetëm nga folësit e thjeshtë, po edhe nga 
ata që punojnë në fushën e ligjërimit të folur e të shkruar, duke e shterpëzuar gjuhën e 
tyre. 

Të ngjashme me shprehjet e mësipërme janë edhe një numër i madh ndërtimesh 
tautologjike, në të cilat e njëjta gjë thuhet dy herë ose me fjalë të së njëjtës rrënjë, ose 
me fjalë rrënjësh të ndryshme, si: risi të reja; vogëlushi i vogël; Fillimisht e fillova
terapinë me vetveten (Top Channel); Fillimisht në fillim do të flas për… (mediet); 
Fillojmë fillimisht (KTV); Do të rikthehemi sërish. ―Për ne është me rëndësi vazhdimi i 
kontinuitetit‖; Mendoj se këtë mendim e ndajnë edhe të tjerët; Drafti i 
projektkushtetutës; Forma kualitativisht më cilësore; Legal dhe legjitim; Projekt drafti i 
Partisë Socialiste; Pushtuesit dhe okupatorët serbë në Kosovë etj. 

Dhe, si forma më të skajshme të lajthitjeve semantike, janë fjali e ndërtime, 
përmbajtja e të cilave është e vështirë në mos e pamundur të rroket: As të afërmit nuk 
kanë pasur qasje të burgosurve; Prej sot fshati do të ketë ujësjellës të pijshëm në çdo 
shtëpi; Kosova ka një kulturë të lashtë të një lashtësie të moçme! Ky problem ka qenë 
dhe vazhdon të mbetet një problem me rëndësi si gjithë problemet aq delikate (Shtypi).
Gjykuar sipas këtyre gjykimeve mund të konkludohet (=mbështetur në këto gjykime…)
Në këtë përmbledhje punimesh studimore objekt studimi është; ilaritet argumentues etj. 
Këto ndërtime, që i gjejmë me shumicë sidomos te fillestarët në fushën e kërkimit 
shkencor dhe të gazetarisë, ne i shohim si një lloj skizofrenie gjuhësore, një shfaqje 
shumë shqetësuese që i ka rrënjët në varfërinë e mendimit. Në të vërtetë, në literaturën 
përkatëse skizofrenia gjuhësore përkufizohet si ―një sëmundje në thelb semiotike, një 
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çrregullim i njohjes dhe i përdorimit të shenjave‖ 7. Sigurisht, skizofrenia gjuhësore për 
të cilin po flasim nuk është një sëmundje psikike dhe as e pashërueshme, po një 
mangësi, nga njëra anë, në formimin e përgjithshëm kulturor e profesional dhe, nga ana 
tjetër, në zotërimin e pamjaftueshëm të leksikut e të gramatikës së shqipes, që mund të 
kapërcehet me punë këmbëngulëse dhe duke lexuar autorë që janë të njohur për stilin e 
tyre të të shkruarit. 

4. Ndryshimi i tipareve semantike të kuptimeve leksikore të fjalëve nën ndikimin e 
gjedheve të fjalëve të huaja prek atë çfarë e bën shqipen të veçantë nga gjuhët e tjera në 
fushën e semantikës. E gjithë kjo trysni e gjuhëve të huaja mbi leksikun dhe mbi 
gramatikën e shqipes, ashtu si dhe risitë e ligjërimit që lindin brenda shqipes në 
praktikën ligjërimore të folësve të saj, nuk duhen shpërfillur nga gjuhëtarët. Pikëpamja 
që mohon ekzistencën e normës leksikore, që shohim të nyjëtohet edhe nga gjuhëtarë, 
është e gabuar. Teorikisht, sepse edhe norma ka edhe në fushën e leksikut dhe të 
semantikës. Për leksikun kjo duket në atë që në fjalorin shpjegues nuk janë përfshirë të 
gjitha fjalët e shqipes, po vetëm ato që njihen nga shumica e folësve të gjuhës; sa i 
përket normës semantike, kjo duket në tiparet semantike (semat) që i njihen fjalës në 
fjalorët shpjegues dhe që pasqyrojnë atë që është e përbashkët dhe e përgjithshme në 
leksikun mendor të folësve të shqipes. Praktikisht, mohimi i normës leksikore i hap 
rrugën depërtimit pa asnjë pengesë të fjalëve dhe të strukturave të huaja të panevojshme, 
të cilat, po të mos vihet një doganë gjuhësore, vjen një kohë që ia prishin origjinalitetin 
gjuhës.  

Ato duhen vlerësuar për të përcaktuar se cilat prej tyre janë bërë fakte të gjuhës 
dhe cilat kanë mbetur fakte të ligjërimit, që nuk janë në përdorim të përgjithshëm. 
Vetëm pas këtij vlerësimi nga këndvështrimi normativ, duhen përjashtuar ato dukuri të 
ligjërimit që përbëjnë thyerje të normës semantike dhe që për këtë arsye vështirësojnë 
rrokjen e përmbajtjes së mesazhit prej dëgjuesit a lexuesit duke u bërë burim 
keqkuptimesh ose moskuptimesh. Duke pranuar ato risi që janë në natyrën e gjuhës 
sonë, të cilat, si të thuash mbushin ―qelizat‖ e zbrazëta të hojeve të leksikut dhe të 
gramatikës së shqipes, shqipja i zgjeron mjetet dhe mundësitë e saj shprehëse. Këto të 
fundit duhen pasqyruar edhe në botimet e reja të gramatikës dhe të fjalorit normativ të 
shqipes, në mënyrë që të bëhen pronë e të gjithë folësve të shqipes. 

Lajthitjet semantike dhe varfëria e leksikut abstrakt dëshmojnë për mungesën e 
formimit gjuhësor të folësve të përfshirë në sferën e ligjërimit publik, të cilët me anë të 
medies së shtypur dhe elektronike kanë mundësinë që me ligjërimin e tyre të ndikojnë 
negativisht edhe te folësit e thjeshtë, duke u ofruar gjedhe të gabuara ndërtimesh. 
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Shkaku i lajthitjeve gjuhësore është puna e dobët e shkollës, e cila nuk po arrin t‘i pajisë 
me kulturë gjuhësore dhe as t‘i bëjë të vetëdijshëm për nevojën e kësaj kulture brezat që 
ulen në bankat e saj. Natyrisht, kur themi shkolla, me këtë kemi parasysh nivelin e 
pakënaqshëm të kurrikulës shkollore, të teksteve mësimore dhe nivelin e ulët të 
formimit gjuhësor të mësuesve të gjuhës shqipe. Një shkak tjetër është edhe niveli i ulët 
kulturor i familjes shqiptare, si pasojë e tranzicionit të tejzgjatur të shoqërisë shqiptare, 
të shoqëruar me probleme sociale, ekonomike e politike. Trevat shqiptare po jetojnë 
periudhën e një urbanizimi të vrullshëm dhe të pakontrolluar, që ka ndryshuar raportet 
demografike, duke bërë që ardhësit nga zonat rurale të përbëjnë shumicën në qendrat 
tona kryesore të kulturës. Prej kësaj popullate që po dyndet në qytete, po dalin ata që 
zënë vend në administratë, në institucionet arsimore e kulturore. Niveli i ulët kulturor i 
tyre nuk ka si të mos pasqyrohet në të gjitha aspektet e jetës shoqërore, përfshirë edhe 
ligjërimin. Derisa të qytetërohet, sepse nuk mund të flitet për asimilim të kësaj shumice 
nga pakica urbane, që, për shkak të shpërpjesëtimit, nuk mund ta integrojë shumicën, 
dukuri të tilla do të vijojnë të jenë të pranishme edhe për një kohë të gjatë.  

Këtu dalim te një aspekt i rëndësishëm i planifikimit gjuhësor që është puna për 
zotërimin e normës gjuhësore dhe përdorimin e saj në ligjërim. Pas vlerësimit të fakteve 
të reja gjuhësore nga specialistët e gjuhës, i vjen radha edukimit gjuhësor, që duhet të 
synojë jo vetëm njohjen e normës nga folësit, po edhe mënjanimin e përdorimeve që 
prekin natyrën e gjuhës shqipe. Kjo punë u takon të gjithë faktorëve: shkollës, shtypit të 
shkruar, televizionit e radios. Ndër këta faktorë, shkolla, si vendi ku gjuha amtare është 
një nga lëndët mësimore kryesore, doemos që luan rolin kryesor; pastaj vijnë shtypi i 
shkruar dhe televizionet, të cilat, me modelet e ligjërimit që u ofrojnë folësve, mund të 
plotësojnë punën që bën shkolla. Por sot roli i këtyre faktorëve është zbehur. Nuk kemi 
një ligj gjuhësor sikundër e kanë edhe vende fqinje dhe, si pasojë, nuk ekziston detyrimi 
ligjor për redaktim e korrektim gjuhësor dhe për monitorues në televizione e radio; nuk 
kemi as polici gjuhësore, as sektorë të kulturës së gjuhës dhe as agjenci të këshillimit 
gjuhësor, të cilat do të ndikonin në shtimin e kujdesit për gjuhën dhe në ruajtjen pastër të 
saj. Ndërkaq, merret vesh se Ministria e Kulturës financon projekte për ruajtjen e 
dialekteve, në vend që këto fonde të shkojnë për kujdesin ndaj gjuhës standarde. Sepse 
dialektet janë degëzime të natyrshme të gjuhës, ato fëmija i nxë që në lindje dhe do të 
ruhen sa kohë që të ketë fshat dhe bashkësi të mbyllura; ndërsa gjuha standarde nuk 
është e lindur, atë fëmija e mëson në shkollë. Prandaj gjuha standarde ka nevojë për 
mbrojtje me ligj dhe për kujdes të shtetit dhe të shoqërisë. Aq më tepër ka nevojë për 
këtë mbrojtje, prej të dy shteteve shqiptare, gjuha jonë standarde, që është e re në moshë 
dhe që flitet edhe në treva jashtë kufijve shtetërorë. 
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PhD Cand.Belfjore Qose

The Fantastic as an escape from the reality and the 
chaos of values, as shown in Trebeshina‟s 

short stories 

Abstrakt 
Trebeshina is an important writer of the Albanian Literature, not only for his works, 

but also in his human dimension. As a dissident during the period of the dictatorship, he 
may be prevented by the censorship to be published, but at the same time this gave him the 
freedom a real writer needs to express himself in Literature. In his short stories is often 
present a main structure of narration, when the characters disappointed by the reality of the 
war or by the chaotic concepts of values, escapes to the fantastic world.  

The Fantastic in Trebeshina‘s short stories is not only a subject of entertainment as 
often happens in the works of the writers that created in the free world, but in his work the 
fantastic becomes much more important from the reality itself; by being the only place 
when the characters could express themselves and the truth. Reality is overthrown by 
Fantasy, in a world when the absurdity rules each person‘s lives. In the so called new world 
of the period of dictatorship in Albania, the concept of values was destroyed, a new but 
unnatural system of values would fill artificially the emptiness; we can find this shown 
artistically in Trebeshina‘s works. 

The survival of the values is one of the main concerns in his short stories. His 
metaphysical dilemmas are based in real causes. What would become with Albanians and 
their nation, if the values are overthrown by the superficiality and artificiality; even more 
by the anti value of this dark period? His concerns are actual even nowadays, because the 
chaos of values, according to the author; created an anti moral heritage in Albanian society.   

The methodology used will be based in the structuralism theories of Literature, the 
biographic approach and of course this study will be interdisciplinary, because it will be 
based in Literature as well as in the Humanities. Comparative methodology will be helpful 
too.  

Key words: value, chaos, morality, fantastic, allegory  
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Fantastika si arratisje nga realiteti dhe kaosi i vlerave në tregimtarinë e 
Trebeshinës.  

Periudhat e rëndësishme historike lënë gjurmët e tyre jo vetëm në historinë e një 
kombi apo shteti, por mbi të gjitha në prodhimin shpirtëror të tij, çka është edhe më e 
rëndësishme. Historia mund të dokumentojë, interpretojë apo analizojë periudha të caktuata 
apo ngjarje të caktuara historike, por asgjë nuk e zëvendëson dot rëndësinë që ka letërsia 
dhe krijimtaria artistike në përgjithësi në ndërtimin e kujtesës shpirtërore, kujtesës më të 
rëndësishme për njësinë e shoqërisë dhe që sjell patjetër katarsimin dhe vetëdijësimin e saj 
së brendshmi. Asnjë mesazh nuk vjen dot tek njeriu si diçka e mësuar dhe jo e përjetuar, 
pasi përjetimi i thellë është i vetmi që bën te mundur shërimin e individit dhe shkallë 
shkallë dhe të shoqërisë. Ashtu sikurse po të shohim të shkuarën jo të largët të Evropës, 
shkencat e ndryshme shoqërore, nuk mund ta jepnin kurrsesi me atë forcë dhe përjetim 
mesazhin kundër luftës, ashtu siç e dhanë shkrimtarët e brezit të humbur, Hemniguej, 
Remarku dhe të tjerë. Pasojat morale të luftës, u bënë qendra e veprave të tyre, pasojat 
shpirtërore të luftës, u bënë shpirti i veprave të tyre; nga këto njerëzimi kuptoi se e keqja më 
e madhe që vinte prej luftës qëndronte jo tek të vdekurit, aq sesa tek të gjallët. Vërtetësia e 
thellë e shprehur nëpërmjet personazheve në letërsi, ka vlerën e veçantë të përjetimit, 
lexuesi jeton me pesonazhet, dashurohet me to, vuan me to; dhe kësisoj ai përjeton tmerrin 
e luftës, si të keqen më të madhe që njeriu i bën vetes. Letërsia moderne nuk e vë fokusin te 
epizmi i luftës, por tek kotësia e saj. Tmerri i panevojshëm i saj kthehet në absurdin e 
ekzistencës, tek disa shkrimtarë.  

Ashtu sikurse letërsia botërore njeh dokumentuesit shpirtërorë të së kaluarës së saj, 
edhe letërsia shqipe ka të vetët. Kemi zgjedhur të ndalemi te Trebeshina, pasi vepra e tij 
dëshmon së brendshmi tmerrin e luftës, prej një pjesëmarrësi dhe protagonisti të saj, siç 
është vetë autori. Sublimimi i këtyre përjetimeve në art, në romanet apo tregimet e 
Trebeshinës, e bën edhe më të fortë përjetimin mbi luftën, duke e kthyer kësisoj në diçka që 
na takon të gjithëve, duke tejkaluar përmasën e kujtimeve personale të autorit. Vështrimi në 
këtë punim nuk do të jetë biografik, përkundrazi do ndalemi në estetikën me të cilën 
ndërtohet problematika dhe jepet mesazhi kundër luftës në një mënyrë që na duket tejet 
interesante, duke dhënë pikërisht të kundërtën, dëshirën e personazheve për t‘u arratisur në 
botën e fantastikes, në kushtet kur realiteti, tashmë letrar-artistik, është i tmerrshëm dhe i 
padurueshëm për botën shpirtërore të njeriut. Tregimet e Trebeshinës kanë zakonisht një 
ndërtim tipik të rrëfimit, ku papritur në një moment kulmor dhe njëherësh tronditës, të 
pafuqishëm për të ndryshuar realitetin, ata përfshihen në botën e fantastikes. Si bëhet ky 
kalim nga pikëpamja e procedimeve letrare dhe çfare mesazhi jep për lexuesin, do jenë disa 
pika që do t‘i trajtojmë gjatë punimit. 

Kaosi i vlerave të një shoqërie që vjen nga periudha e saj tradicionale e organizimit si 
shtetëror dhe njëherësh shoqëror, drejt shoqërisë urbane moderne me organizimin e ri 
shoqëror dhe atë shtetëror (të pas sistemit otoman), në Shqipëri ndodhi në kushte krejt jo të 
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Fantastika si arratisje nga realiteti dhe kaosi i vlerave në tregimtarinë e 
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favorshme, pikërisht gjatë luftës, shtresat filluan të lëviznin dhe njëherësh po instalohej dhe 
sistemi i ri komunist. Natyrisht që historianët mund t‘i studjojnë shumë më mirë këto 
procese, por ajo çka ne shohim nga pikëpamja letrare, është mënyra sesi e përballoi 
psikologjikisht dhe shpirtërisht njeriu i kohës këtë kalim. Në tregimet e Trebeshinës, 
shohim po ashtu se ndryshimet shoqërore, nënkuptojnë dhe një sistem të ri vlerash, i cili në 
proceset e ndryshimit është krejt kaotik; shohim tragjizmin e një shoqërie të pavetëdijshme 
për ngjarjet e mëdha shpirtërore që i ndodhin etnisë, gjë që u bë shkaku kryesor i vendosjes 
së komunizmit si sistemi i ardhshëm politik dhe shoqëror. Njeriu i Trebeshinës është i 
vendosur midis këtyre dilemave, zakonisht heronjtë e tij, duke qenë dëshmitarë të luftës, 
kuptojnë dallimin mes propagandës së udhëheqësve në rritje dhe veprimeve të tyre reale; ai 
pëson zhgënjime të pazakonshme në lidhje me diçka në të cilën ka besuar. Ky kaos i 
papërballueshëm i vlerave, bëhet shkak që personazhet njëherësh dhe rrëfimtarë, të kalojnë 
në botën e imagjinatës dhe fantastikes, si mjeti i vetëm i shpëtimit. Në të njeriu mund të jetë 
i vërtetë dhe t‘i përmbahet parimeve të tij etike dhe shpirtërore. 

Studiuesi Anton Berisha është një nga të parët që ka analizuar dhe kuptuar sesi vepron 
procesi i ndërgjegjësimit në krijimtarinë e Trebeshinës. Për novelën ―Mekami‖, ai pohon:

―Brerja e ndërgjegjes për veprimin e bërë, për aktin barbar të rrënimit të Mekamit të 
Shenjtë, e trondit vepruesin (rrëfimtar në fillim të veprës) në atë shkallë sa e vetëdijëson 
dhe e detyron t‘i kthehet e të mirret më thellësisht me vetveten dhe me identifikimin e 
qenies së vet. Me fjalë të tjera, Mekami i Shenjtë i rrënuar, e vë atë përballë gjithë asaj që e 
ngërthen në shpirt ose përballë natës shqiptarë (metaforikë e autorit), e cila ia zgjon e ia nxit 
zërin e brendshëm – zërin më dramatik të ndërgjegjes së tij.‖1

Theksi i studiuesit bije në aspektin që ka rëndësinë më të madhe, dhe që nuk është 
ndërtimi i subjektit të veprës si veprime, si aksion; por si ndërgjegjësim mbi qenien 
njerëzore dhe atë shqiptare në një periudhë të shkatërrimit te vlerave, për të krijuar një 
model të ri në një mënyrë krejt artificiale dhe larg etnicitetit tonë. Në rastin e novelës 
―Mekami‖ rrëfimtari nuk ndalet në aktin e prishjes së këtij tempulli të shenjtë në vetvete, 
por në mënyrë simbolike, e trajton këtë prishje si shkatërrimin e së vjetrës, trashëgimisë dhe 
mbi të gjitha shpirtërores. 

Kriza e thellë e shoqërisë dhe e vlerave, është shqetësimi i vazhdueshëm i tërë 
krijimtarisë së Trebeshinës. Shkrimtari si ndërgjegje e gjallë e kombit, përputhet me 
konceptin romantik për shkrimtarin, që letërsia gjermane e njeh më së miri dhe e quan 
dichter, shkrimtari në rolin e udhëheqësit shpirtëror të pop,mmmmmmullit të tij. Natyrisht 
Trebeshina nuk mund të ishte indiferent kundrejt problemeve të shoqërisë dhe frika që ai 
kishte në lidhje me të ardhmen shpirtërore dhe sistemin e vlerave në vendin tonë, natyrisht 
që dëshmoi se ishte me vend, për arsye që mund t‘i vemë re edhe sot. 

                                                          
1 Trebeshiniana (përmbledhje studimesh), Anton Nikë Berisha, Zëri dramatik i ndërgjegjes, Faik 
Konica, Prishtinë, 2001, f. 68.  
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Fantastikja në tregimin ―Kohë pa fund – Tregim i një të panjohuri‖ bota 
fantastike bëhet një mënyrë për t‘i shpëtuar një realiteti që e ka tronditur deri në thelb 
besimin te njëriu. Personazhi, njëherësh dhe rrëfimtar bëhet dëshmitar i një pushkatimi të 
urdhëruar nga instanca të Partisë, ku ndër të pushkatuarit, gjendet dhe një djalë i mitur. 
Gjendjen mizore e rëndon shumë më tepër e ëma e djalit, e cila edhe pse e vetëdijshme për 
dënimin që e pret të birin, e nis atë me fjalët ―Mos u tremb, bir, se po shkon në kuvend me 
burra!‖2 Rrefimtari largohet i shqetësuar deri në trazim fizik dhe në pamundësi për t‘u 
orientuar qartazi në hapësirë dhe kohë dhe pikërisht gjatë kësaj kohë ai futet në një pyll, ku 
hyn në kontakt me fantastiken. Kriza e madhe e përsonazhit është motivuar në një ngjarje të 
vërtetë, pra nuk kemi të bëjmë me fantastiken e krijuar për kënaqësi leximi argëtues, siç 
ndodh së shumti në një sërë autorësh të masës, që i gjejmë edhe sot në treg. Nëse rrëfimtari 
nuk është njëherësh edhe personazh, është pothuaj krejt e pamundur që fantastikja të mund 
të konceptohet dhe ndërtohet në tregim. Siç vëren Todorovi në ―Fantastikja, një studim mbi 
zhanrin e Letërsisë Fantastike‖:

―Ky hezitim mund edhe të përjetohet prej personazhit, kështu që roli i lexuesit është 
që të bësojë rrëfimin e personazhit dhe njëherësh hezitimi është prezantuar, duke u bërë 
tema kryesore e tekstit.‖3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pas tronditjes së thellë personazhi largohet për të gjetur qetësinë e nevojshme që i 
duhet për të reflektuar mbi gjithçka ndodhi dhe e cila është kaq tronditëse sa nuk i duket se 
mund të ketë ndodhur. Për të kaluar në botën fantastike, në të cilën personazhi rrëfimtar 
mendon se mund të gjejë qetësinë, kemi pasazhe tranzitore në tekst të cilat bëjnë të mundur 
ambiguitetin dhe hezitimin që duhet për të ndërtuar fantastiken.  

―Në atë kohë e flaka automatikun, duket ngaqë po më bezdiste dhe vrapova nëpër pyll 
sa më hanin këmbët!... Nuk e di sa kohë kishte kaluar dhe po mundohesha të kujtoja ku 
kisha qenë, ç‘kisha bërë... Nuk mund të kujtoja gjë! Atje ishin... Po!... Krushq pa nuse dhe 
pastaj e gjithë bota ishte shurdhuar, kurse ata kishin ikur diku!... Aty duhej kaluar ai lumë i 
vogël dhe atje përtej, në errësirën e degëve të rrepeve mund të gjeja se në ç‘anë do të lindte
përsëri dielli!...‖4

Siç mund të shihet nga fragmenti, koha dhe vendi fillojnë dhe turbullohen për shkak të 
tronditjes së thellë të psikës së tij, nuk bëhet fjalë pra për fantastiken si pjesë të dëshirës për 
t‘u larguar nga realiteti; në tregimin e mësipërm fantastikja bëhet mënyrë shpëtimi, 
domosdoshmëri për të mbijetuar humanen brenda njeriut në një botë ku ajo vjen duke 
humbur fizilogjinë e saj. Tjetërsimi i koncepteve të zakonshme të realitetit tonë, si koha dhe 
vendi, bëjnë të mundur që të kalohet në fantastiken, si një realitet i ri, ku perceptimi ynë 
është krejtësisht i ndryshuar. Kërkimi i fantastikes, si domosdoshmëri për të reflektuar mbi 

                                                          
2 Trebeshina, Kasëm, Kohë pa fund, Arbëria, Tiranë, 1993, f. 5.  
3 Todorov, Tzvetan, The Fantastic, a structural approach to a literary genre, Translated in English 
Richard Howard, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1975, pg. 33.   
4 Trebeshina, Kasëm, Koha tani vendi këtu, Arbëria, Tiranë, 1993, f. 8.  
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vendi, bëjnë të mundur që të kalohet në fantastiken, si një realitet i ri, ku perceptimi ynë 
është krejtësisht i ndryshuar. Kërkimi i fantastikes, si domosdoshmëri për të reflektuar mbi 

                                                          
2 Trebeshina, Kasëm, Kohë pa fund, Arbëria, Tiranë, 1993, f. 5.  
3 Todorov, Tzvetan, The Fantastic, a structural approach to a literary genre, Translated in English 
Richard Howard, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1975, pg. 33.   
4 Trebeshina, Kasëm, Koha tani vendi këtu, Arbëria, Tiranë, 1993, f. 8.  
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realitetin dhe tronditjen e sistemit të vlerave që ka ndodhur në të, bëhet mënyrë katarsimi, 
pastrimi shpirtëror. Mund ta vemë re më së miri në metaforën ―aty mund të gjeja në ç‘anë 
do të lindte përsëri dielli‖, si një mënyrë për të thënë se drita nuk do ishte më e njëjta, bota 
dhe natyrisht njeriu, vlerat dhe humanizmi i tij, do të ndryshonin katërcipisht. Në botën 
fantastike, rrëfimtari i brendshëm do të përjetojë disa takime me ―pleqtë e pyllit‖, të cilët 
tregojnë histori të largëta, të kohës së Ali Pashë Tepelenës apo të Skëndërbeut. Largësia 
kohore e bën botën të vështrohet në një pamje universale. Rrëfimet e futura brenda rrëfimit, 
të treguara në një mënyrë pothuaj magjike nga pleqtë e pyllit, dalin përkundër pritshmërive 
të personazhit, fillojnë e bëhen të përngjashme me ngjarjen që e ka bërë atë të kërkojë 
arratinë në fantastike. Rrëfimet tregojnë ngjarje të ngjashme nga e shkuara, kur këto qenie 
që tashmë i takojnë një bote tjetër, ishin pjesë e botës sonë. Në këto ngjarje, rrëfehet po 
ashtu, për një të mitur, i cili vritet prej një Silahdari të Pashait, për shkakun absurd se e pa 
duke u rrëzuar nga kali dhe u bë kësisoj dëshmitar rastësor në bërjen e figurës së tij 
qesharake. Pasi kjo histori rrëfehet, gjendja psikike e personazhit që njëherësh ka qenë dhe 
rrëfimtar i nivelit të parë, kthehet edhe me keq se më parë, natyrisht duke u shtyrë drejt 
katarsisit shpirtëror. E pason rrëfimin e plakut të moçëm me këto fjalë ―Në ke Perëndi, mos 
e shty për më tej tregimin tënd! Ti e kupton, unë nuk kam nevojë për tregime të tilla, për 
fëmijë që i nisin në kuvend me burra!...‖

Çfarë është duke përjetuar personazhi në këtë tregim, gjatë tre situatave, njëra e jetuar 
dhe dy të tjerat të dëgjuara, por jo më pak të përjetuara; është një krizë etike dhe vlerash e 
cila bëhet burim tronditjeje të thellë, çka nënkupton mospranim të padiskutueshëm të këtij 
moraliteti të ri, ku dhuna dhe kundërnjerëzorja zenë vend. Atë çka në teoritë e etikës dhe 
moralitetit mund ta gjejmë të shprehur nëpërmjet pohimeve abstrakte, personazhi këtu e 
ndjen në një mënyrë brendësore dhe madje as nuk e sheh të nevojshme t‘ia brendësojë 
vetes, kaq e pakonceptueshëm si i drejtë dhe human, i duket ky rend i ri vlerash. Çfarë e 
bën personazhin të ndjejë dhe kuptojë se ky rend i ri nuk është i duhuri dhe të mos i duket i 
moralshëm? Është keqardhja, mëshira për djalin e pushkatuar, një episod ky i së tashmes, 
përforcuar edhe nga rrëfimet që vijnë në botën fantastike, për të treguar se ai nuk ka hyrë në 
fantastikë, për të shpëtuar, për të krijuar një realitet të bukur, por për të reflektuar dhe 
kuptuar, pse jo dhe për t‘u spastruar nga e keqja. Zimermani, autori i ―Epistemologjisë së 
moralit‖, shprehet në këtë libër se:

―Në veçanti, ndoshta duhet kjo keqardhje që njeriu të dijë detyrimet e tij morale dhe 
njëherësh që të vlerësojë përse duhet t‘i zbatojë këto detyrime morale. Ose mundet që 
humanizmi ose ndjeshmëria për tjetrin është e nevojshme, në momentin që duam të lëvizim 
nga vlerësimi abstrakt i këtyre detyrimeve dhe shkaqeve, drejt një perspektive në të cilën 
ato mund të luajnë një rol aktiv në shqyrtimet dhe vendimet tona.‖5

Ndjeshmëria e lartë për tjetrin, nuk vjen si rezultat vetëm i urdhëresave të religjioneve 
të ndryshme, ajo është e nevojshme për ndërtimin e çdo shoqërie njerëzore. Kanti do ta 

                                                          
5 Zimmerman, Aaron, Moral Epistemology, Routledge Editions, London and New York, 2010, p. 68.  
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mbronte me imperativin e dytë kategorik këtë qëndrim, duke pohuar se në shoqëri çdo 
veprim duhet parë në një plan universal, pra nëse ne nuk do bënim një veprim të caktuar, do 
duhet të njeherësh të përfytyrojmë një shoqëri ku të gjithë individët veprojnë si ne. Nëse një 
botë plot me veprime të tilla do na pëlqente, atëherë sipas këtij imperativi, do veprimi do 
ishte i moralshëm. Personazhi i Trebeshinës natyrisht që nuk mendon sipas ‗arsyes së 
kulluar‘ kantiane, por ai ndjen se nuk do të jetojë, siç e thotë edhe në tekst ―në një vend ku 
djemtë i çojnë në kuvend me burrat‖, duke e bërë atë të kërkojë shpëtim në botën e
fantastikës. Refuzimi i një realiteti të tillë, nënkupton se për personazhin, i cili është 
njëherësh dhe optikë e vetë autorit, se edhe në totalitet, pra në konceptin univeral një botë e 
tillë është e pamoralshme.  

Duke vijuar me tregime të tjera të Trebeshinës, elementi fantastik bëhet një mundësi 
reflektimi për çështjet e besimit, duke u ndalur në marrëdhëniet komplekse midis të shenjtës 
dhe profanes, në kushtet e një shoqërie ateiste, si ajo e sistemit komunist. Nëse do 
ndaleshim në tregimin ―Koka e Artemidës‖ me nëntitull ―Tregimi i Murgut të Zi‖, në të 
fantastikja realizohet nëpërmjet një rrëfimi që na vjen prej një qenieje fantastike të përfshirë 
brenda rrëfimit kryesor. Siç shohim, kemi po të njëjtin model me tregimin e parë, për sa i 
takon rrëfimit dhe procedimit estetik letrar, por që ndryshon nga mënyra sesi shihet kriza e 
vlerave. Personazhi, ndryshe nga modeli tjetër i tregimeve të Trebeshinës, përfaqësuar nga 
tregimi që shqyrtuam më sipër, nuk është i vetëdijshëm për shprishjen shpirtërore që po
ndodh njëherësh me krizën e vlerave të shoqërisë; vetëm gjatë rrëfimit të personazhit 
fantastik, ai kupton ferrin në të cilin po shkon shoqëria. Tregimi zhvillohet në dy linja 
rrëfimi, njëri është rrëfimi mbi botën e njëmendtë dhe tjetri është rrëfimi i Murgut të Zi, i 
cili vjen nga e kaluara. Kriza e vlerave vihet në dukje përmes prishjes simbolike të kokës së 
një skulpture, e cila vjen që nga periudha antike. Prishja e saj bëhet simbol i profanes që 
sundon mbi të shenjtën, i të shëmtuarës që del mbi të bukurën dhe i mosrespektimit të 
vdekjes si gjëja më e shenjtë; në momentin kur realizohet paralelizmi mes kësaj skulpture 
dhe një vajze, e cila është pjesë e rrëfimit në realitetin e së tashmes dhe të njëmendësisë. Në 
kapitullin e tretë të rrëfimit, tregohet për prishjen e varrit të një vajze, e cila për shkak të 
bukurisë quhej edhe ajo, si skulptura ―Koka e Artemidës‖, përdhosja e varrit të saj është një 
akt që reflekton krizën e vlerave në një shoqëri, ku konceptet mbi të shenjtën apo qoftë 
edhe të bukurën, janë duke u zhdukur.  

―Dhe duhej patjetër që ajo njerëzi të gjendej ballë për ballë me shëmtimin më të 
tmerrshëm që jeta dhe vdekja na shtyjnë ta fshehim sa më mirë?!... Përse të mos e ruanin 
kujtimin e asaj bukurie që ishte zhdukur pa lënë asnjë shenjë?!...‖6

Ngjashmëria e kokës së skulpturës me vajzën e vdekur dhe njëherësh shprishja e varrit 
të së parës dhe e skulpturës të së dytës, reflektojnë mizorinë dhe stadin çnjerëzor në të cilin 
ka përfunduar kjo shoqëri. Rimarrja e mitit të Pigmalionit nëpërmjet figurës së Murgut të 
Zi, i cili njëmijë e gjashtëqind vjet më parë ka bërë një skulpturë aq të bukur sa më pas ka 

                                                          
6 Trebeshina, Kasëm, Ku bie Iliria, Toena, Tiranë, 2000, f. 219. 
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mbronte me imperativin e dytë kategorik këtë qëndrim, duke pohuar se në shoqëri çdo 
veprim duhet parë në një plan universal, pra nëse ne nuk do bënim një veprim të caktuar, do 
duhet të njeherësh të përfytyrojmë një shoqëri ku të gjithë individët veprojnë si ne. Nëse një 
botë plot me veprime të tilla do na pëlqente, atëherë sipas këtij imperativi, do veprimi do 
ishte i moralshëm. Personazhi i Trebeshinës natyrisht që nuk mendon sipas ‗arsyes së 
kulluar‘ kantiane, por ai ndjen se nuk do të jetojë, siç e thotë edhe në tekst ―në një vend ku 
djemtë i çojnë në kuvend me burrat‖, duke e bërë atë të kërkojë shpëtim në botën e
fantastikës. Refuzimi i një realiteti të tillë, nënkupton se për personazhin, i cili është 
njëherësh dhe optikë e vetë autorit, se edhe në totalitet, pra në konceptin univeral një botë e 
tillë është e pamoralshme.  

Duke vijuar me tregime të tjera të Trebeshinës, elementi fantastik bëhet një mundësi 
reflektimi për çështjet e besimit, duke u ndalur në marrëdhëniet komplekse midis të shenjtës 
dhe profanes, në kushtet e një shoqërie ateiste, si ajo e sistemit komunist. Nëse do 
ndaleshim në tregimin ―Koka e Artemidës‖ me nëntitull ―Tregimi i Murgut të Zi‖, në të 
fantastikja realizohet nëpërmjet një rrëfimi që na vjen prej një qenieje fantastike të përfshirë 
brenda rrëfimit kryesor. Siç shohim, kemi po të njëjtin model me tregimin e parë, për sa i 
takon rrëfimit dhe procedimit estetik letrar, por që ndryshon nga mënyra sesi shihet kriza e 
vlerave. Personazhi, ndryshe nga modeli tjetër i tregimeve të Trebeshinës, përfaqësuar nga 
tregimi që shqyrtuam më sipër, nuk është i vetëdijshëm për shprishjen shpirtërore që po
ndodh njëherësh me krizën e vlerave të shoqërisë; vetëm gjatë rrëfimit të personazhit 
fantastik, ai kupton ferrin në të cilin po shkon shoqëria. Tregimi zhvillohet në dy linja 
rrëfimi, njëri është rrëfimi mbi botën e njëmendtë dhe tjetri është rrëfimi i Murgut të Zi, i 
cili vjen nga e kaluara. Kriza e vlerave vihet në dukje përmes prishjes simbolike të kokës së 
një skulpture, e cila vjen që nga periudha antike. Prishja e saj bëhet simbol i profanes që 
sundon mbi të shenjtën, i të shëmtuarës që del mbi të bukurën dhe i mosrespektimit të 
vdekjes si gjëja më e shenjtë; në momentin kur realizohet paralelizmi mes kësaj skulpture 
dhe një vajze, e cila është pjesë e rrëfimit në realitetin e së tashmes dhe të njëmendësisë. Në 
kapitullin e tretë të rrëfimit, tregohet për prishjen e varrit të një vajze, e cila për shkak të 
bukurisë quhej edhe ajo, si skulptura ―Koka e Artemidës‖, përdhosja e varrit të saj është një 
akt që reflekton krizën e vlerave në një shoqëri, ku konceptet mbi të shenjtën apo qoftë 
edhe të bukurën, janë duke u zhdukur.  

―Dhe duhej patjetër që ajo njerëzi të gjendej ballë për ballë me shëmtimin më të 
tmerrshëm që jeta dhe vdekja na shtyjnë ta fshehim sa më mirë?!... Përse të mos e ruanin 
kujtimin e asaj bukurie që ishte zhdukur pa lënë asnjë shenjë?!...‖6

Ngjashmëria e kokës së skulpturës me vajzën e vdekur dhe njëherësh shprishja e varrit 
të së parës dhe e skulpturës të së dytës, reflektojnë mizorinë dhe stadin çnjerëzor në të cilin 
ka përfunduar kjo shoqëri. Rimarrja e mitit të Pigmalionit nëpërmjet figurës së Murgut të 
Zi, i cili njëmijë e gjashtëqind vjet më parë ka bërë një skulpturë aq të bukur sa më pas ka 

                                                          
6 Trebeshina, Kasëm, Ku bie Iliria, Toena, Tiranë, 2000, f. 219. 

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                    3rd International Conference on Humanities 

 
206

rënë në dashuri me të, e bën edhe më të prekshme dhe konkrete figurën e femrës, pra jo të 
skulpturës në vetvete, duke e përshkallëzuar të keqen dhe të shëmtuarën. Zakonisht në 
letërsinë fantastike, bota irreale bëhet burim absurdi dhe përthyerje e koncepteve morale 
dhe religjioze, duke qenë se në të kemi të bëjmë me një realitet krejt të ri dhe të 
padëmshëm, njëherësh edhe formë sublimimi e pjesës së errët të njeriut, e cila nuk mund të 
vihet në jetë për shumë arsye. Fantastikja mund të mbushet me imagjinatën më devijante, 
dhunën që nuk e shkarkojmë dot në jetën tonë; pra konceptet etike nuk kanë kuptim brenda 
saj, përkundrazi prirja është për të rrëfyer krejt çfarë ndalohet.  

―Zhorzh Bataj shkruan, ―Ata artistë që mbajnë të gjallë ankthin dhe shërimin prej tij 
brenda nesh, janë trashëgimtarët e religjionit.‖ Fantastikja tradhëton moskënaqësinë e asaj 
që është, por që frustrimi prej përpjekjeve të realizimit të një ideali, e shndërron në 
variantin negativ të mitit fetar. Fantastikja është sovrane vetëm sa i takon dëshirësn për 
objektin, jo për posedimin e tij. Pa një kozmologji të parajsës dhe ferrit, mendja përballet 
me teprinë: kozmosi bëhet një hapësirë plot kërcënime, kuptimi i së cilës rritet dhe 
brendësohet, si zona e mos-kuptimit.‖7

Ndërsa në këtë tregim të Trebeshinës, ashtu sikundërse edhe në të tjera tregime të tij, 
duke qenë se realiteti është krejt i përmbysur në vlerat e tij, është bota fantastike ajo që 
katarson personazhin, duke sjellë një rend të qëndrueshëm dhe human të vlerave dhe 
shpirtërores. Në rastin e Trebeshinës, kemi të bëjmë me të njëjtin absurd që e shohim aq 
shkoqur te ―Odin Mondvalsen‖, ku realiteti është i çmendur dhe vetë çmendina, duke qenë 
e lirë brenda justifikimit të marrëzisë, mund të jetë e shendetshme mendërisht, si e lirë që 
është. Është historia e botës së përmbysur shqiptare, të vlerave të përmbysura dhe njeriut që 
e ka humbur vetëdijen për të dalluar të mirën nga e keqja. Në rastin e tregimit, duhet 
ndërfutja e fantastikes, për të ndërgjegjësuar personazhin dhe nëpërmjet tij lexuesin, për 
çfarë po ndodh. Bota e pritshme e fantastikes, në kuptimin e ―variantit negativ të mitit fetar, 
siç e quan R. Jackson, është një realitet në Shqipërinë komuniste, natyrisht që kjo nuk 
shprehet në tekst, por po i shmangemi për një moment analizës tekstuale, për të shfrytëzuar 
njohuritë tona jashtëletrare në ndihmë të kuptimit të tekstit. Përdhosja e heshtjes së vdekjes, 
shëmtimi i zbulimit të trupit gjysmë të dekompozuar, pa lënë natyrën të bëjë punën e saj; 
janë një nga kulmet e veprës së Trebeshinës, si përpjekje për të pasqyruar si po 
transformohej në përbinshmëri bota shpirtërore shqiptare. Në tregim thuhet: ―Çfarë vlere do
t‘i mbetej jetës, kur edhe vdekjen nuk donin ta respektonin në heshtjen e saj?‖8

Rrëfimi i ndërtuar nëpërmjet linjës kryesore, ku ngjarjet zhvillohen në bashkëkohësi 
dhe nga ana tjëtër, nga rrëfimi brenda rrëfimit të parë, ku ngjarjet zhvillohen në periudhën e 
fundit të antikitetit. Të dyja kohët i bashkon të qenit në kapërcyell të një sistemi vlerash dhe 
ardhja e një sistemi të ri, bazuar kryesisht në ndërrimin e formave të religjionit. Në rrëfimin 
mbi antikitetin, periudha e ardhjes së krishtërimit, pas epokës pagane, shënon dhe luftën 

                                                          
7 Jackson, Rosemary, Fantasy, The Literature of Subversion, Publisher: Routledge, 2003, pg. 18.    
8 Trebeshina, Kasëm, Ku bie Iliria, Toena, Tiranë, 2000, f. 222. 
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mbi besimin pararendës, që solli dhe shkatërrimin e shumë prej veprave të artit dhe të 
trashëgimisë që do i takonte sot tërë njerëzimit, pikërisht në këtë rrëfim të tregimit të 
Trebeshinës, tregohet sesi u shkatërrua shtatorja e Artemidës si simbol idhujtarie, që 
kërcënonte besimin e ri monoteist. Gjithsesi, shtatorja shkatërrohet, por koka e saj mbetet. 
Në realitetin bashkëkohës, po kështu kemi të bëjmë me një periudhë tranzicioni të vlerave 
drejt një sistemi të ri, është fjala për komunizmin, i cili ndërtoi ideologjinë ateiste dhe 
natyrisht filloi një fushatë e egër për të shkatërruar objektet e kultit dhe tërë trashëgiminë 
materiale të kulturës dhe besimit që ato përfaqësonin. Një fakt i tillë, pothuaj në tërë 
tregimet e Trebeshinës, paraqitet si apokaliptik; mjafton të kujtojmë novelën ―Mekami‖. 

Të dy këto rrëfime, veç krizës së vlerave, bashkohen edhe nëpërmjet simbolit të kokës 
së Artemidës, si nëntekst i së bukurës dhe sublimes. ―Isha i bindur se ai që nuk donte 
mermerin, nuk donte as njeriun.‖, shprehet në rrëfimin e tij fantastik prej së shkuarës së 
largët personazhi i Murgut të Zi. I vetmi dallim është se nëse në rrëfimin e njëmendtë 
personazhi as nuk ka ndjeshmërinë për të vënë re krizën dhe shprishjen, në atë fantastik, por 
që njëherësh është shprehës i së vërtetës, thuhet: 

―Por mos vallë Zoti i ri u kishte kërkuar besimtarëve të rinj që të vrisnin dhe të digjnin 
ata që nuk besonin në atë që kishte folur ai?!... Po në ç‘vend kishte folur për vrasje dhe 
prerje?!... Pse duhet që çdo besim i ri të mbysë në gjak çdo besim të vjetër?!...‖9

Shtresëzimi i pashmangshëm i besimeve dhe kulturave, ka dëshmuar se lufta ndaj së 
vjetrës nuk ka rezultuar kurrë e suksesshme, gjithnjë besimet kanë mbivendosur elemente 
pararendëse, të rifunksionalizuara në besimin e ri. Ndaj në këtë tregim mëshohet tek 
absurditeti i konfliktit, të lufta e panevojshme dhe e kotë, në një botë ku kalimet mund te 
jenë të natyrshme dhe për këtë arsye, më të lira. E shkuara duhej të ishte bërë mësim për të 
tashmen, por përkundrazi, ajo çfarë shohim në rrëfimin mbi bashkëkohësinë, është edhe më 
tragjike; identifikuar në mënyrë simbolike prej asaj që koka e Artemidës nuk prishet në 
antikitet, por në bashkëkohësi. Aq më e tmerrshme është bota shpirtërore që po përvijohet, 
për shkak se nuk kemi të bëjmë me një besim të vjetër, që zëvendësohet me një të ri, por me 
një ideologji që tenton të marrë terrenin e interpretimit të gjithçkaje, qoftë edhe të së 
mbinatyrshmes. Kur autorët e ―Dialektikës së ndriçimit‖ analizojnë mendimin niçean në 
lidhje më moralitetin, shprehen se: 

―Ndërsa arsyeja, për shkak të formalizmit të saj, është e paaftë për të dhënë çfarëdo 
modeli të nevojshëm, por ka avantazhin e të qenit aktuale, krahasimisht me ideologjinë e 
rreme.‖10

Bota e mbështetur në një moral ideologjik dhe jo të bazuar mbi religjionet, rezultoi të 
ishte një manipulim i mirëfilltë i masave; për të zëvendësuar ndjenjat e njeriut për të 
mbinatyrshmen me figurën e një ―besimi‖ të ri, atij për diktatorin. Tregimi në fjalë, 

                                                          
9 Trebeshina, Kasëm, Ku bie Iliria, Toena, Tiranë, 2000, f. 245. 
10  Horkheimer, Max and Adorno, Theodor, Dialectic of Enlightenment, Translated in English by E. 
Jephcott, Stanford University Press, Stanford, California, 2001, p. 78.  



213

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                    3rd International Conference on Humanities 

 
207

mbi besimin pararendës, që solli dhe shkatërrimin e shumë prej veprave të artit dhe të 
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për shkak se nuk kemi të bëjmë me një besim të vjetër, që zëvendësohet me një të ri, por me 
një ideologji që tenton të marrë terrenin e interpretimit të gjithçkaje, qoftë edhe të së 
mbinatyrshmes. Kur autorët e ―Dialektikës së ndriçimit‖ analizojnë mendimin niçean në 
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9 Trebeshina, Kasëm, Ku bie Iliria, Toena, Tiranë, 2000, f. 245. 
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përfundon me aludime, vetë autori nuk ka dashur ta japë të drejtpërdrejtë lidhjen mes dy 
kohëve, si një paralajmërim për të shprishjen shpirtërore të njeriut shqiptar në të ardhmen. 
Por, nëse jemi të vëmendshëm, gjtihçka bëhet e lexueshme, pasi në rrëfimin fantastik, hija i 
kërkon dëgjuesit të tij, siç ndodh shpesh në tregimet fantastike, që të rrëfejë historinë e tij. 
Ai nuk do që të ndryshohet gjë, pasi tashmë është tepër vonë për gjithçka, por natyrisht që 
rrëfimi mund të bëjë të mundur që njerëzimi të përfitojë nga përvoja dhe katarsisi i së 
shkuarës. Rrëfimi e lehtëson hijen, që nuk ka gjetur prehje që prej kohërave të largëta dhe 
njëherësh jep një kumt për të ardhmen.  

―E di!... Ti nuk mund ta gjesh kokën e bërë copa, por askush nuk mund të të ndalë që 
t‘ia tregosh botës historinë e një truporeje të mermertë!... As feja e re dhe as mjeshtrat e rinj 
të terrorit!... Do t‘i durosh mundimet dhe burgjet e tyre, gjersa të tregosh një histori të gjatë 
sa shekujt dhe të rëndë sa humbja në jetën e njeriut.‖11

Në tregimin ―Shtriganët‖ Zoti shfaqet vetëm atëherë kur kemi kriza shoqërore, morale 
dhe të sistemeve të vlerave. I rrëfyer nëpërmjet një loje komplekse narracioni, në të 
dallojmë tri referentë kohorë në tekst: a. Rrëfimi në bashkëkohësi, ku rrëfimtarit të nivelit të 
parë, i duhet të merret me një gjyq të padrejtë, i përfshirë siç është në rrethet burokratike 
dhe sociale. b. Rrëfimi brenda të parit, që i takon referencës kohore të shek. XVI dhe 
konkretisht djegies së heretikëve. c. Pa u rrëfyer si ngjarje, por nëpërmjet evokimit të 
tërthortë shfaqet koha biblike, si një urtësi që vjen prej shekujve. Elementi fantastik krijohet 
përmes dyzimit të realiteteve dhe situatës së paqartë në të cilën befasisht gjendet personazhi 
ndërsa po përsijatet moralisht për shkak të vendimit të padrejtë që duhet të nxjerrë gjyqi i 
tij. Në këtë bërthamë narrative, elementi fantastik i ndërfutur kalon në kohën e 
Inkuizicionit, ku njerëz të pafajshëm dënohen pikërisht për epërsinë e tyre mbi të tjerët. 
Natyrisht që supozimi i këtij elementi është i qartë, pasi e njëjta gjë po ndodh në realitetin 
që po përjeton personazhi. Në qendër të tregimit është pushteti që gjeneron vetveten dhe 
fillon të bëhet i dhunshëm dhe i padrejtë.  

―Kështu edhe populli, në dëshirën e tij për përjetësinë, e gjen pushtetin e kërkuar në 
shpërthimet e histerisë ciklike, çdoherë që i jepet rasti nga ata që përfitojnë prej popullit. Se 
histeria është në natyrën e çdo njeriu!... I fuqishmi e shfaq vazhdimisht me krime për të 
ruajtur pushtetin që ka mbërthyer, kurse i varfri kujtohet herë pas here për pushtet, përmes 
histerisë kolektive.‖12

Kriteret etike dhe morale në një shoqëri ku pushteti shtetëror është absolutist, nuk 
arsyetohen apo argumentohen; gjithçka vendos sistemi është etike në raport me një shoqëri 
të tillë, për vetë faktin se është sistemi ai që gjeneron moralin dhe gjithashtu në dorë 
ideologjinë, si vegël të tijën. Natyrisht që ky pasazh mund të marrë edhe interpretimin 
politik, tepër të rëndësishëm në lidhje me funksionin që ka në tekst dhe jashtë tij, por 

                                                          
11 Trebeshina, Kasëm, Ku bie Iliria, Toena, Tiranë, 2000, f. 251. 
12 Trebeshina, Kasëm, Shtigjet e shekujve, Buzuku, Prishtinë, 2007, f. 193-194. 
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qëllimi i studimit tonë është diçka tjetër. Humanizmi i tjetërsuar në kushtet e një shoqërie 
totalitare, është frika e madhe që Trebeshina sheh për të ardhmen.  

Dëshirën për pushtet, Trebeshina e sheh në një plan universal, ndaj përdoret shpesh 
leksema e ―përjetësisë‖ dhe njëherësh bashkekzistenca e të njëjtit problem në referenca të 
ndryshme kohore, e universalizon këtë prirje dhe pasojat pothuajse të njëjta në thelb, por të 
ndryshme në forma. Çfarë reference moraliteti dhe etike mund të kishte një shoqëri, ku
religjionet u ndaluan? Natyrisht, që kjo do të zëvendësohej me diçka tjetër dhe duket se 
burimi i etikës së re, ishte çfarëdo që mund të gjeneronte forca e pushtetit. Gjithçka është e 
lejueshme, thotë Dostojevski te ―Vëllezërit Karamazov‖, nëse nuk besojmë tek Zoti. Mirçja 
Eliade, në ‖Miti i kthimit të përjetshëm‖ analizon sesi në shoqëri të ndryshme, në periudha 
krize, kur njerëzit e kanë lënë veten të zhyten në mëkate, ka gjithnjë njerëz që bëhen prirës, 
për të nxjerrë popullin e tyre nga kriza dhe për të riparë dritën e një shoqërie të mbështetur 
në arsye sërisht. Në shoqëritë primitive, këta njerëz quheshin profetë. 

―Kështu që ata jovetëm kërkonin një kuptim, por gjithashtu ata zbulonin koherencën e 
fshehtë, duke vërtetuar të ishte e njëjta shprehje e vullnetit hyjnor. Kështu, për të parën herë 
në histori, profetët vendosën konceptin e vlerës, duke pasur sukses në transcendencën e e 
vizioni tradicional të ciklikes (konceptin se çdo gjë do të përsëritet përgjithnjë), duke gjetur 
kështu një rrugë.‖13

Mbështetja e moralitetit si rrugë, në një rend të zbritur, pra nga një njohje 
transcedentale e të zgjedhurve, është tipike për shoqëritë primitive. Forca mistike e këtyre 
individëve, ishte kaq e fortë, sa krijonte një rend të caktuar. Po në kushtet e një shoqërie si 
ajo e Shqipërisë totalitare, ku e  mbinatyrshmja mohoet në çdo përmasë të mundshme të saj, 
kujt i mbetet të ketë rolin e udhëheqësit shpirtëror? Këtë rol në shoqëritë moderne e luajnë 
shkrimtarët, ata janë udhëheqësit shpirtëror të shoqërisë, janë ndërgjegja e gjallë e saj. 
Robert Elsie, në artikullin ―Kasëm Trebeshina, botuar në gazetën ―Albania‖, ia jep këtë rol 
shkrimtarit disident.  

Përgjegjësia e lartë që ndjen Trebeshina për të ardhmen e shoqërisë dhe etnitetit tonë, 
ka kulminacionin e saj në ―Promemorien‖ dërguar E. Hoxhës, më 1953. Në të, frika për 
trashëgiminë antimorale dhe për përmbysjen e sistemit të vlerave, është shumë më e madhe 
sesa shqetësimi personal apo ai për të tashmen.  

Megjithatë, unë mendoj se shkatërrimi më i madh do të ndodhë në botën shpirtërore 
shqiptare. Njerëzit do të humbasin besimin te shteti dhe te udhëheqja, do të mbyllen në 
veten e tyre dhe, që të bëhet i mundshëm sundimi mbi ta, do të lindë nevoja për të krijuar 
një shtet të ashpër policor. […]Ftohja dhe largimi i popullit do të sjellë një lëkundje edhe 
brenda rradhëve të udhëheqjes, që do të transformohet dalngadalë në një kastë të mbyllur në 
kornizën e një monarkie pa kuptim në realitetin historik të shekullit të njëzetë. Në 
përfundim të këtij proçesi historik ju do të detyroheni të vrisni njëri-tjetrin dhe populli do të 

                                                          
13 Mircea, Eliade, The myth of the eternal return, Princeton University Press, 1974, p. 104.  
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kornizën e një monarkie pa kuptim në realitetin historik të shekullit të njëzetë. Në 
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mbytet në gjak. Mendoj se jemi plotësisht në kohë që ta shmangim një të keqe kaq të madhe 
dhe kjo është arsyeja që po ua dërgoj këtë "Promemorie" të shkruar në mënyrë të ngutshme. 

Në përfundim të punimit, do mbështetemi mbi të gjitha në rëndësinë që ka tregimtaria 
e Trebeshinës në lidhje me mesazhet që na përcjell. Spastrimi shpirtoror i shqiptarëve ende 
nuk është kryer i plotë, prandaj dëshmia e një shkrimtari si Trebeshina është njithnjë me 
vlerë. Shpesh në tregimet e tij, por edhe ne prozën e gjatë, autori kalon në botën e trillimit, 
duke u lidhur me fantastikën më shumë se me realen, në kushtet e një realiteti zhgënjyes, 
siç ishte ai i luftës, krahasimisht me idealet e një të riu; apo siç po krijohet një botë e re 
antivlerash dhe çnjerëzore, e cila shprehet qartaz në tregimet e tij. Absurdi i botës shqiptare, 
e detyron njeriun e kohës të humbasë në një realitet tjetër, por çuditërisht, ndryshe nga 
ç‘pritet, ky realitet pushon shumë shpejt së qeni një botë prehjeje dhe bëhet burim vuajtjeje 
dhe reflektimi, i nevojshëm për ta rikthyer njeriun në humanitetin e tij. 
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Assoc. Prof. Dr. Rahim Ombashi

Interpretation without scientific Violence of a Poem 
About 3 Century Teferiçi in Belça

Abstract 
The article is an attempt to trace the past century, clearly given in ode Teferiçi in 

Belça, including in Nezim Berati Divan. This author has written the first Alabanian 
Divan with Arabic script. Will analyze poetry by Nezim Berati more like a mystic in a 
maze of spiritual confusion, which is displayed after "fan`a‖ on his journey of 
dedication and revelation. Poetic world of Nezim Berati poetry, closely associated with 
esoteric Islam, will be seen in the line of investigation that leads to the finding of so 
much darkness or dusk, which covers this period. Social landscape of poetry emphasizes 
the mystical experience of the author of the Divan. Penetration back in time and 
analytical narrative of Albanian society of the year 1731, social customs, social 
relations, culture, located in a particular environment, helps explain the present and 
building the future. Has not started yet at this time the decadence of the Ottoman 
Empire, which begins after 1750. Avoiding violence Albanian literature on the 
scientific, ethical join in a project that the ancient Greeks called ethos (character). The 
future can not be projected on the present, not the past following. Single ideological 
approach, offering science and social science literature, has left many ambiguities. Self-
censorship is felt even now, when dropped Communist censorship. The study of 
literature in Arabic script, now when this literature is published, will help to not see the 
reality on the east by Western chroniclers eyes. To this poem, and not only to her, 
revealed the message of the past, which according Nietzche, always has a value of word 
oracle. It is time critical and analytical interpretation, because the simplified analysis is 
outdated. Relations with the Ottoman Empire not only boost the motivation of resistance 
and victimization, but much broader. Our Divan should organically connected with 
oriental Divan. Poetry reveals social justice in Albania the time, which was closely 
associated with Shariah norms provided. Mirie system put many middle class Albanian 
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society at the time of the Osman Empire, which was first of all a political formation 
ottoman. In XVII - XVIII centuries, the development of Albanian cities reached their 
peaks. Yes evolve quickly guild system. We should not forget the fact that Albanians 
together with Hungarians became the most loyal people that served more Osman 
Empire. Critical attitude will help clarify this poem. Communication for peace has been 
practice, directions and challenges. Experience has its own value. It's probably for the 
future, which should continue in this direction. 

Key words: teferiç (picnic), Mystique, analytical interpretation, Shariah, guild, 
Mirie;

Entry 
As an introduction to the paper will put stone or stone vault key which opens the 

study [ 2 ] the historian Dritan Egro, serious connoisseur of Ottoman studies: 

Ignorance and stupidity makes some Albanians to confess a indifference to period 
Turkey, perhaps most importantly for us. I appeal to those few who still know turkish: 
The Turkish historians strain out a, .... It is an imperative for action because, for a few 
years, will not be found on the master who understand classical Turkish, it is know 
today that Armenian or Sanskrit language. 

Lumo Skendo 

The fragment does not specify to whom it comes historians, but his intelligence 
appears prophetic. Not having a complete history of science, we have no history of 
Albanian literature. The biggest shortcoming comes from the gap created in the study of 
Albanian literature in Arabic script. A literature that had been the basis for the following 
literature was sentenced to contempt. Early concerns researcher immediately after the 
crash showed the party system: "In our literary historiography, literature Bejtexhinj is 
often the first to get prejudiced by the lack of full recognition, or by a complex 
Eurocentric he expressed implied. Therefore this Albanian literary legacy and should be 
studied scientifically published in its entirety as a complex phenomenon. She deserves
to be the subject of a thorough examination and a creativity that links its internal 
cultures of the Orient Islamic philosophy gave a new dimension Albanian literature and 
culture". [1] 

The impact on the Turkish language and culture Albanian citizens had received 
Eqrem Çabej "In a word, the impact of Turkish citizens has embraced life ... I know that 
all the words that will examine here are not Turkish source, but some come with us 



219

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                3rd International Conference on Humanities 

213

society at the time of the Osman Empire, which was first of all a political formation 
ottoman. In XVII - XVIII centuries, the development of Albanian cities reached their 
peaks. Yes evolve quickly guild system. We should not forget the fact that Albanians 
together with Hungarians became the most loyal people that served more Osman 
Empire. Critical attitude will help clarify this poem. Communication for peace has been 
practice, directions and challenges. Experience has its own value. It's probably for the 
future, which should continue in this direction. 

Key words: teferiç (picnic), Mystique, analytical interpretation, Shariah, guild, 
Mirie;

Entry 
As an introduction to the paper will put stone or stone vault key which opens the 

study [ 2 ] the historian Dritan Egro, serious connoisseur of Ottoman studies: 

Ignorance and stupidity makes some Albanians to confess a indifference to period 
Turkey, perhaps most importantly for us. I appeal to those few who still know turkish: 
The Turkish historians strain out a, .... It is an imperative for action because, for a few 
years, will not be found on the master who understand classical Turkish, it is know 
today that Armenian or Sanskrit language. 

Lumo Skendo 

The fragment does not specify to whom it comes historians, but his intelligence 
appears prophetic. Not having a complete history of science, we have no history of 
Albanian literature. The biggest shortcoming comes from the gap created in the study of 
Albanian literature in Arabic script. A literature that had been the basis for the following 
literature was sentenced to contempt. Early concerns researcher immediately after the 
crash showed the party system: "In our literary historiography, literature Bejtexhinj is 
often the first to get prejudiced by the lack of full recognition, or by a complex 
Eurocentric he expressed implied. Therefore this Albanian literary legacy and should be 
studied scientifically published in its entirety as a complex phenomenon. She deserves
to be the subject of a thorough examination and a creativity that links its internal 
cultures of the Orient Islamic philosophy gave a new dimension Albanian literature and 
culture". [1] 

The impact on the Turkish language and culture Albanian citizens had received 
Eqrem Çabej "In a word, the impact of Turkish citizens has embraced life ... I know that 
all the words that will examine here are not Turkish source, but some come with us 

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                3rd International Conference on Humanities 

214

fount of several other Arab Persian".[3] on the other hand it is painful to read an 
academic publication where ideologically read a lyric from the Divan gazelles first 
English: "Teferiçi in Belçë poem describes a picnic outside city, with lots of drinking 
and eating without measure. Look at how to use the assets of the major benefits that 
pashas and beys, had accumulated at the expense of people looting, what costs do lords 
to their desires and whims. This feast in Belçë, where the village is filled with tray and 
container tray, where bakllavas have no score, where all the drunk drunk, the scene is 
typical of parasitic life, and intellectually poor that no more, the Turkish feudalism; that 
scene beautifully illustrates all the negative character of his devastating". [10] 

The object of this work will be done in Picnic in Belçë lyrics, which from the title 
testifies to the continuity of our spiritual connections with the Osman culture. We need 
to be accurate, as required by science literature, to discover the truth artistic lyricism. 
She sleeps where it is located about three centuries before. Call and wakes up in time for 
artistic lives. Literary material we received from the publication of A. Hamiti Nezim 
Frakulla and his Albanian Divan, Skopje - Pristina - Tirana, 2008.

Picnic in Belçë 
As this picnic life 
That became the tailoring 
 Not made or done 
Blessed are those eyes that saw. 
With procession of soldiers when I go 
Mountains covered areas 
Who has seen even heard 
This took and worldly renown. 
The soldier's head o friend 
In Bilçë found serenity, 
Finally had not come in Shopping 
Come take ear tomorrow. 
People mixed with saddlery 
Each had occupied a place, 
Thank you Lord for this fate. 
Three governors of the king 
The first of the locals. 
With soldiers like the sand of the sea 
The covered area. 
Heart had washed 
Was to work itself around, 
The first on the Beys 

Miri had Sulejman. 
Jakup Hoxha of Përmeti 
Chance let them become paradise, 
With his groups as sea 
Filled with joy and worldly. 
Hold the pen makes note 
Who already saw this wisdom, 
This fun already in paradise 
If it is done, my friends. 
One song, one with harmonica 
Mixed with many whim, 
Even elders became fretful 
With joy caught square. 
Foods like Paradise 
With very good taste, 
Bilça feast was filled in 
With tray with plates. 
Many meat stew of kebab 
Bakllavatë not put into account, 
Afterwards gave no response 
Also food left. 
Ate and drank all 
Scholars and religious good 
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Gentlemen of the poor 
Besides them were doing the prayer. 
This chimney Our Lord magnified 
Let mercy of stronger, 
Young and old rejoice 

For Mustafa Muhamed. 
Seneja bin yüz kërk dört [9] 
Remember picnic strongly, 
Not have his fame oblivion 
Across remember

.

Access to semantic, semiotic and aesthetic poetry
Ottoman literature, especially poetry, under the influence of Persian poetry, kept 

intact affinity for artistic genre writing of Divan. In this artistic furrow, the Albanian 
language Divan of Nezim Berati (Frakulla), preserves the spirit of the school mystical 
poetry and allegorical speech was approached by the Albanian reality of the time. At the 
core of this lyrical interpretation of the analysis will be punctual and Ottoman poetic 
worldview tesavvufit appearance as a broad base of Ottoman poetry platform. 

For its implementation is easier. Not long ago began to accept large role Sufism in 
the Balkans, which has about the fate religious, cultural, social, but also the peoples of 
this area. Inside it should detect feature religious worldview and artistic poet. This will 
help us to access semantic, semiotic and aesthetic poetry. 

The Divan in Albanian language of Nezim Berati pursued the principles of oriental 
poetry, as genre, form of its components and the ideal of life. The author chose the 
artistic ideal deepening trend towards national and reality. 

Powerful feature Nezim artistic worldview is the integration of "meditation" with 
the poet's life. His artistic edifice is full of human existence. It is close to the spiritually , 
opposes the dominance of reason, but in many cases escape councils. The central idea of 
his poetry is that of individual responsibility in front existence. 

Must first discover the poetic purpose in relation Nezim Berati we are analyzing 
poetry. Later we will see symbols and metaphors and poetic done their analysis. The 
authors also seen the influence of Ibn Arabi, Mevlana, Yunus Emre and any other. It 
appears that there are no small resemblance with the Fuzuli. The Azerbaijan Divan poet 
wrote in Azeri Turkish, Persian and Arabic. Albanian poet wrote Divan in Turkish, 
Persian and Arabic, besides Divan in Albanian, have singled out lyrics. In the end, the 
concepts used are written in poetry and the connection will be made with poetic school. 
Will eventually become their conceptual analysis. 

Symbols and metaphors are often built with the chamber appearing orientalisms 
times as historizma or archaize. To this lyric find civilization and mentality of the time 
given by the words of the time. [ 6 ] 

Before commenting basic notions must stop first time words. Their explanation 
helps to discover the symbolism of poetry. The title is given somewhere in Picnic in 
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Belçë, while the 2008 edition is in Picnic in bilçë. Publisher acknowledges that he chose 
the title because he used a copy that does not exist. [ 4 ]

I think that it comes to the picturesque village Belç (Belsh). It seems there were 
workshops for the preparation of felt, the main material for the preparation of outer 
clothing. The province of Belsh or Belç not missing waters, it takes its natural lakes. 
Archaize partying instead of fair or excursion has been used as a single. Synonyms 
would be later, especially excursion. Hyperbole is the nature of the poet who has taken 
their Islamic philosophy, which does not accept the concept of tragedy. Blessed popular 
expression eye that saw popular origin helps to strengthen the symbolism of the poet 's 
verse. Allaj word gendarmerie - like procession historizëm, is used as the common word 
for time. Likewise soldier - Asqeri word, which is also known now. Who has seen 
phraseological expression of hear - all, helps the poet to be hyperbolical spirit with 
which the poem begins. Shyhret or shura, which means fame, renown is actively used in 
the narrative poem Erveheja of Muhamed Kyçyk, 1888. Gets nearer word meanings are 
those who are even now poetry in Albanian. Hey sweetie jar - o, it seems is also used 
with the meaning of exclamatory, which later was saved as the lyrics popular refrain: 
Jarna, Jarna. Measure - Karar was found in an ideal environment, but not the cause - 
Artik - ma'na. People are side by side, riding on their pets. And congratulations comes 
naturally: this Elhamdulillah baht - thanks to God for the fate that gave this divine 
environment. 

At the top are the local representatives, escorted by soldiers and closes with 
hyperbole comparing as kumi - sand - covered space - sahranë, words used in the 
following. 

The popular expression heart had washed and popular cards you work goes wide
helps the author to make portraits of local officials. The image is real because the 
provinces are given and executives, who showed kindness which ensured fate - nasib.
Groups are a quarter of the legion - bylyk are like the sea, strengthen the hyperbole with 
which the poem began. 

The author introduces himself kalemijje layer, not without pride professional 
intellectual: Pen does not make it possible. But the pen fails to give in detail, to signal, 
because it can not.  

Allows the author's exposure to poetry in verse 30 to give judgment hyperbolic: In 
hikmet who saw it - wisdom, goodness. The closest word meaning wisdom should be, 
because going with second degree cosmogonic, discovering the wisdom of God among 
the people that have merged with. Nezim Berati judgment that follows the assessment is 
deducted paradise - paradise on earth. 

The author follows the description of poetic fables, repeating the word shen (d) 
llëk - joy, pleasure that covered everything. Was organized by people with heart wash, 
but enjoyed all without distinction of caste, they are. 



222

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                3rd International Conference on Humanities 

217

Verse 52 of the 56 verses of poetry: For Mustafa Muhammad gives me the right to 
think that the picnic would have been the occasion of the Prophet's birthday, April 19, 
which is usually good weather in the coastal hills of Albania. 

Verse 54: Seneja bin yüz kërk dört starts with Turkish loan is now also present in 
conversational discourse and folklore, sene - year, takes the ending of the Albanian 
language ja and continues to count in Turkish thousand one hundred forty-four,
according to the calendar Islamic. 

Chamber opera closes with a hyperbolic congratulation for this never to be 
forgotten religious picnic, which was like a pilgrimage to the messenger of God - 
Zotynë . 

Meditation esoteric and exoteric as theme 
What is the spiritual and psychological condition of Nezim Berati moments of his 

writing odes? For such a comprehensive study has not only needs to literary knowledge. 
To achieve success, the study needs interdisciplinary research and analysis by the 
Islamic faith, tesavvuf - of philosophy, psychology, history, social, political and 
economic. It should always be open if not divorce a theory of literature and literary 
history. 

After the comment that was dictated to do at the top, we shall proceed with the 
interpretation of the basic concepts. Basic notions of odes are baatin (esoteric) and zahir 
(exoteric). These notions express theological worldview, ontological and 
epistemological Sufism, as part of the mentality of Sufi poetry. There is no problem for 
them called exoteric knowledge - ilm az - Zahir and esoteric - Ilm al - Batin, if we 
understand the wisdom of the first and second acts of ideas, knowledge, beliefs and 
feelings. They have to understand with the heart if we see what most people understand 
the language of a text and the second from knowing what only people can understand. In 
each case, the esoteric wisdom can not agree with exoteric knowledge. 

The hadith known Qudsi and three cosmogonic scales represented within that Sufi 
metaphysics have often used: "I was a hidden treasure (kuntu kenzen) and I wanted to 
reveal himself. Therefore I created the universe‖.

Chamber opera that is close to interpret more with second degree "like the 
zbulohesha "and the third degree, creation. These constitute the basic themes that made 
the original entity tesavvuf of this ancient poetic creation. 

In the metaphor "I was a hidden treasure" face of pure Essence concept, named la 
teajjun. In this condition there is nothing except God. Creator sets to be recognized and 
will recognize those states that will love you the them. According to Sufi cosmogony 
essence is love. According gnostics own existence is the origin of love. According to the 
philosophical concept of love is a mirror where you can see the truth. The concept is 
illustrated with the famous lines of Fuzuli Regulation (1494 - 1556) “Ey NeĢ'et-i hüsnü 
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aĢka tesir kilan / AĢkla binayi kevin tamer kilan”: "O you who love your own beauty 
causes / Creating the universe causes with love". 

Loving eyes are the eyes of the Lord, while language is poetry lovers. Even school 
teachers secret knowledge is love. From here stems postulate that poetry should be in 
love with tokësoren and divine. Precisely for this sufi poets have loved literary 
pseudonym (ashik), and their poetry serenaded called love. 

Incentive to write made goods, separation from the love and the desire to meeting 
again. Portland Nezim had to stay too long away from his own, his beauties. When 
people went and saw this picture of his country, during the picnic, love replaces 
recognition. Sufi poet gives him the right to know, but only under tesavvufit "knowing 
God through the Lord‖. It is in recognition of his Gnostic, when felt with the Lord. 
Verse One: As this teferiç life as a poet claims that he feels with Him. I know its 
difficulty, because this recognition is not achieved through the five senses, but not 
withdrawn before any difficulty. 

In the third instance of Hadith Qudsi, mentioned, comes to creating first: Islamic 
perfect man (insan al - kamil). It appears the universe is in general, while in hiding is 
unique (oneness - wahdeh). Each charm is reflected in the universe is a phenomenon of 
divine beauty. Such is human nature that took part in religious pinikin. The all. Ashiku 
reflection reveals God in the universe and loves it. He leaves symbolic of love and finds 
true love. The heart is the seat of divine reflection. Mind that travels through the streets 
of the world subject is limited. 

The discovery is the force of love that leads one to reality. [ 8 ] art of the poem 
Time is optimistic because there commemoration. Sufi Art tragjiken ignores aesthetic 
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of the society emerges tesavvuf - of. Tool as it is accomplished Sufi artistic language, as 
beyond language (metalanguage) which has code meaning of this literature. 

Discussion 
This literature studied elsewhere, to us until recently has been unpublished. Is 

already on track, though it still needs to complete its publication. Most serious was the 
condition of its study. Known difficulties of its study, but the researchers saying 
motivates us great Turkish Mehmet Fuat Köprülü Albanian origin (1890-1996): ―To 
write is the thing and I do not scare me more, when I get maximum enjoyment finish 
writing, but do not ask me for the suffering that I feel when I write‖. By not recognizing 
its basic philosophy is taken, at best, as fantasy. Semantic reading of the poem succeeds, 
the base layers of Albanian society are opposite each other. The Nezim Berati this poem, 
taken from his Alabanian Divan, vizier, agai, Bey is facing the people, the wealth at the 
poor scholar with the defendant, the suniu with the aleviu and its currents being offered 
as hurufinj, halvetinj etc.. According to Kristo Frashëri, Nezim Berati and Sulejman 
Naibi were hurufinj. The diversity of branches or streams filled with tesavvufin, put 
mortar between the stones social Ottoman Empire. Sufism influenced the internal 
structure of the Ottoman language and symbolism. Classifieds of Nezim Berati in proves 
that Sufism has enormous influence on the linguistic structure, but more on the 
symbolism of the Albanian language. Even now, after nearly three centuries, has phrases 
and idioms with Sufi platform, proving that Ottoman culture is not something left in the 
story. Sufi thought is represented with examples of popular imagination, fairy tales, 
epos, legends and grotesque, in vivid background elements of Sufi thought. Even when 
softens poetic fragment links with Sufi thought, so it has elements that make it more 
valuable. All these indicate that this doctrine is represented in Islamic cultural 
imagination, which served as the basis Nezim Berati. 

Tesavvufi is the soul of Divan poetry, while her body is Nezim Berati poetry. And 
do not forget the Kabusname's aphorism: ―Prose is like people, and poetry king‖! [ 5 ] 
Recognizing this we have accepted that the history of our literature is in Arabic script 
body , and soul is Sufi mysticism. 

Tesavvufit study methodology requires that we go over in depth study of the 
obvious things. Picnic approaching poetry in Belçë unfolds before us the tesavvufit 
Islamic artifacts. Orientalist Wilkinson EJ Gibb says: Ottoman poets are mainly sufis, 
are poets and sufis. 

This researcher believes that tesavvufi has penetrated into the socio- cultural fabric 
of Ottoman society. He found in all areas of life of the society, and to those areas that 
seem more universal. 

There are researchers who think tesavvufi has been among the most influential 
elements in the Sunni literature, especially poetry. It has also affected the national 



225

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                3rd International Conference on Humanities 

219

of the society emerges tesavvuf - of. Tool as it is accomplished Sufi artistic language, as 
beyond language (metalanguage) which has code meaning of this literature. 

Discussion 
This literature studied elsewhere, to us until recently has been unpublished. Is 

already on track, though it still needs to complete its publication. Most serious was the 
condition of its study. Known difficulties of its study, but the researchers saying 
motivates us great Turkish Mehmet Fuat Köprülü Albanian origin (1890-1996): ―To 
write is the thing and I do not scare me more, when I get maximum enjoyment finish 
writing, but do not ask me for the suffering that I feel when I write‖. By not recognizing 
its basic philosophy is taken, at best, as fantasy. Semantic reading of the poem succeeds, 
the base layers of Albanian society are opposite each other. The Nezim Berati this poem, 
taken from his Alabanian Divan, vizier, agai, Bey is facing the people, the wealth at the 
poor scholar with the defendant, the suniu with the aleviu and its currents being offered 
as hurufinj, halvetinj etc.. According to Kristo Frashëri, Nezim Berati and Sulejman 
Naibi were hurufinj. The diversity of branches or streams filled with tesavvufin, put 
mortar between the stones social Ottoman Empire. Sufism influenced the internal 
structure of the Ottoman language and symbolism. Classifieds of Nezim Berati in proves 
that Sufism has enormous influence on the linguistic structure, but more on the 
symbolism of the Albanian language. Even now, after nearly three centuries, has phrases 
and idioms with Sufi platform, proving that Ottoman culture is not something left in the 
story. Sufi thought is represented with examples of popular imagination, fairy tales, 
epos, legends and grotesque, in vivid background elements of Sufi thought. Even when 
softens poetic fragment links with Sufi thought, so it has elements that make it more 
valuable. All these indicate that this doctrine is represented in Islamic cultural 
imagination, which served as the basis Nezim Berati. 

Tesavvufi is the soul of Divan poetry, while her body is Nezim Berati poetry. And 
do not forget the Kabusname's aphorism: ―Prose is like people, and poetry king‖! [ 5 ] 
Recognizing this we have accepted that the history of our literature is in Arabic script 
body , and soul is Sufi mysticism. 

Tesavvufit study methodology requires that we go over in depth study of the 
obvious things. Picnic approaching poetry in Belçë unfolds before us the tesavvufit 
Islamic artifacts. Orientalist Wilkinson EJ Gibb says: Ottoman poets are mainly sufis, 
are poets and sufis. 

This researcher believes that tesavvufi has penetrated into the socio- cultural fabric 
of Ottoman society. He found in all areas of life of the society, and to those areas that 
seem more universal. 

There are researchers who think tesavvufi has been among the most influential 
elements in the Sunni literature, especially poetry. It has also affected the national 

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                3rd International Conference on Humanities 

220

consciousness of the people of this huge empire. Has also affected the national 
consciousness of the Albanian people. With every citizen of the Ottoman Empire has 
been involved in a tarikat, he has sought a helping hand murshidi (spiritual guide). 
Nezim Berati called privilege of tasting the tesavvufit. This required an exquisite 
sensibility which help to rouse the details of Sufi thoughts. Turkish philosopher Riza 
Tevfik says that the tesavvuf philosophy is more suited to poetry. 

The main themes of poetry that have been interpreted by Divan of Nezim Berati is 
spiritual, even when the topic of picnic treats. After the Tanzimat period, will go on top 
of upcoming social themes. This does not mean that Sufi poetry has kept distance with 
social events. These topics she has discussed with metaphorical forms, as has happened 
with this poem. 

The influence of the philosophy of tesavvufit in Albanian poetry is visible even in 
the period after the Ottoman Empire, after the declaration of national independence. 
Therefore Sufi poetry is a poetry metaphysical dimension that has embraced tejkohore. 
Tulip period (Lale Devri), which held as the era of the sub ledger and rhetoric, but also 
in the Tanzimat period and Mesrutijetit (`30 nineteenth century until the early twentieth 
century), known as multiple periods of social unrest emerge prominent sufi poets. 
Tesavvufi holds a special place in the poetry of Namik Kemal, one of the leading 
representatives of the Tanzimat era in Turkey, but also in the poems of Hasan Zyko 
Kamberi, the Muhammad Kyçykut until Naim Frashëri poetic works. And not following 
this link or nostalgic tradition. These creative tesavvufin love because his philosophy 
paved the way of contemplating the classical literature of these countries. 

Sufi worldview is ideological platform of Ottoman poetry for its three types: divan 
literature, literature and literature popular Tekke. As their common point is tesavvufi. 
Their poets are part of the same general idea, create the same artistic intuition, thus the 
difference between them is only in form, but its interior appears unique. 

We can say that literature is Tekke perfect flood of literature, because it includes 
features two other currents. So what happened to us. Even in this poem. 

Amil Çelebioglu, made this assessment when Turkish classical literature says: 
People - Divan - Tekke / Walls - Belts - Dome. His image is as perfect for a building 
with walls and dome belts, totaling incorporate them all. All reviews of old and new that 
are made of Divan poetry , remain superficial when her soul exclude tesavvufit. The 
opposite is our poetic reality. The Divan of Nezim Berati remains a genuine artistic 
work, because there is melted in a poet's personality, the power of faith and sincerity of 
expression. 

The poems have ruled that there is somewhat more borrowing unnecessary. That 
there should also see the spirit of the time. But to stay only grammatical meaning of the 
word, focusing only on it, and use the magic of the stylistic trappings, not detected soul 
Sufi poetry, makes an injustice. Conceive, perhaps, only in her reading level semantic. 
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Divan poetry has the power to mystical Sufi soul. When she began to lose what
was the language underwent fermentation, was blasting rhymes, was tempered harmony 
and, in the end, only the skeleton remained dry. Poetry will always be the soul. When 
there is only one such body, otherwise rot. 

Conclusions - Proposal 
In the opinion of tesavvufit man has a very vibrant role. System is antropocentik 

Sufi mentality. This allows the poet to create the perfect man in poetry. This should not 
be taken as a complete departure from God, his exposure of all human powers and 
transfer in his place. So it is in the humanist worldview. Humanism puts man in his 
place. Rather, Sufism is one of the most perfect hint sent into space about. All secrets 
are hidden God in man. Consequently, in anthropology and human semantic knowledge 
of God are closely related to each other. This truth is expressed in these words: He who 
knows himself has known God. The perfect man is he, of whom it is said that he 
recognizes himself. Only the Perfection arrives personal authenticity and experiencing 
the divine reflection itself. These individuals escape from alienation and preserve their 
original identity. They are the hand, foot, eye and ear of God on earth. 

The tesavvuf is the philosophy and poetics of Islamic poetry, then it must be 
admitted that the issue perfectly human (complement in itself) is the main axis of the 
presentation and the content of the poem. 

In terms of time of the Ottoman Empire, where the library could not be for 
everyone, it can form the man standing with the nobles, of Perfection. Beautiful learned 
standing in front of beauty. Popular adage, "seeing the mature grape vines" speaks to 
this kind of learning. A not insignificant part of the poem is an expression of mood after 
joint discussions exciting. 

Sufi poetry is presented and developed under the authority of the soul and spiritual 
masters. Based on this principle of this poetry, poets Sufis have found a master in their 
poetic journey. In some cases their names mentioned in the other cases mentioned their 
thoughts (Nezim Berati enters the second case). Looks Berat beginning of XVIII century 
has been the most prolific planting of thoughts, reflections, trials Nezim Berati. With 
just can antonomizojmë as dean of poetic thought tesavvufit and Islam in Albania. 

His poetry appears generalized and essential. The lack of detail and explanation. 
For this is the antinomy with clarity and detail. Precisely for this poetry is the art of 
expressing brief, concise, use of metaphor, allegory and puzzle . 

Eqrem Vlora was of the opinion that the Ottoman Empire was a state despotic and 
arbitrary system that functioned perfectly. Ottoman rule was not colonial in nature, 
cultural or religious , but only the military and conquering nature . 

Given that only Islam is a monotheistic faith which acknowledges the existence of 
non-Muslim communities within territories where Islamic state has established its own 
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rule, explained why this poem was all Albanians. We have written elsewhere about how 
Jani Vreto could publish Erveheja, narrative poem of Muhamed Kyçyky, the most 
widespread during the Renaissance period, saving the loss. 

The least that is required is that this literature is called scientifically, not excluded 
from the trunk of his ethnicity. Vulgar schemes need to be overcome in assessing this 
literature. Albanian literature is not only analyzed the lyrics to, but all masterful Divan 
of Nezim Berati. And not only that. We get the culture of the Ottoman Empire. I have 
given her, but we have had and we have something in common. 
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PhD. Cand. Jolanda Lila

Pikëpamjet (anti) humane të Metodës së Realizmit 
Socialist në Shqipëri 

Abstract: 
With the establishment of the communist system in Albania, art and literature 

became an inseparable part of the great cause of the Party and they were at the service of 
political ideology. This orientation of the artistic direction was dictated and imposed by 
harsh totalitarian regime, which aimed to turn  art , just like any other activity, into a 
propaganda tool for spreading their dogma . 

Compelling method raged  the free creative spirit by invasive mechanisms which 
diminished  linguistic magic of art in itself. This was due to stress normative character 
of creative method of socialist realism, which should lead all works of art. This method 
of writing was borrowed from the Soviet Union , and formally entered into force as  a
writing literary doctrine in the Third Conference of the League of Albanian Writers,  
held on 9 to 12 October 1949 . 
The term "socialist realism"is the hybridization of the two key concepts where are 
borrowed :from the fields of literature and the social sphere , where the first means 
direction literary realism and  the other the social character. Actually the reason for 
instituting the method of socialist realism in art and lecture, was spiritual penetration to 
the world of the individuals. This method considers the human being as action as 
creative, whose goal is the continuous development of most valuable human skills for 
the sake of his victory over the forces of nature , for the sake of great happiness on earth, 
which he, in accordance with the continuous development of its needs, everyone wants 
to work, and to transform it into a wonderful humanity, united in a single family. 

The message art for the core of the method of socialist realism was the antithesis to 
the system that was installed in the social reality in which pursued an extremely harsh 
and cruel policy  towards innocent people , just that they had different political views 

 PhD Cand. Hena e Plote Beder University, Tirana, Albania, Email: 
jolandalila@yahoo.com 
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and felt dispose or not swallow the brainwashing propaganda of the communist regime. 
This climate of violence and terror created an alienating environment for any creator, 
who once from fear, once from autosuggestion, and sometimes from ideological 
conviction embraced the method of socialist realism, as there were some of them that , 
despite obstacles, dared to overcome this method, once so open and many other times in 
disguised form . For those who openly expressed their views, the punishment was 
immediate and the inscription for them  was " enemy of the people " , or " revisionist 
deviant " . 

This release will shed light on the essence of socialist realism method, which is 
focused on the man and through concrete examples  we will show its anti antihuman 
character, despite that propaganda reveals first  as an installed method to bring the 
glance as  instrumental to human life. So this contradiction between what seems and 
what is the reality is going to demonstrate the specifying features of this methodology, 
that has led Albanian spiritual sphere to nearly a half-century. 

Keywords: human, art, communist ideology, indoctrination 
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Rrënimi i shpirtit krijues përmes imponimit të metodës së realizmit socialist 

Metoda e realizmit socialist është një procedim krijues që ka zotëruar mendjet dhe 
shpirtrat e shqiptarëve për një periudhë gati gjysmëshekullore, konkretisht deri në kohën 
e përmbysjes së sistemit komunist në Shqipëri. Kjo metodë, e themeluar fillimisht në 
Bashkimin Sovjetik, gjeti shtrirje në të gjitha vendet e botës, në të cilat ishte instaluar 
sistemi komunist, madje në vende që ende është në fuqi ky sistem, si për shembull, 
Kina, Kuba, Koreja e Veriut etj., në një formë a tjetër, vijon të gjallojë kjo metodë 
krijuese. Trajtat e shpërfaqjes së saj ndryshojnë nga njëri vend në tjetrin, por thelbi 
mbetet i njëjtë: transformimi dhe përdorimi i zhanreve artistike si megafon për 
propagandën politike. Kështu, edhe në Shqipëri, ravijëzimi i tipareve të realizmit 
socialist ka qenë tejet i thellë dhe mund të themi edhe më i egër sesa në vendin e 
origjinës.  

Sistemi komunist vrau çdo burim të veprimtarisë shpirtërore të njeriut, duke 
nisur nga moslejimi për ushtrimin e besimit fetar, ku u mbyllën dhe u shkatërruan të 
gjitha objektet e kultit, e deri te veprimtaria artistike, e cila u izolua brenda disa 
kontureve të sajuara, duke mos rrokur as dimensionet më të rëndësishme të jetës 
njerëzore si aspektin ekzistencial, filozofik, metafizik etj.  

Ky ndryshim i rrjedhës normale të jetës artistike në Shqipëri bulëzoi qysh me 
vendosjen e sistemit komunist në Shqipëri, në vitin 1944, ku arti dhe letërsia u bënë 
pjesë e pandashme e çështjes së madhe të Partisë dhe u vunë në shërbim të ideologjisë 
politike. Kjo kahje orientuese e krijimtarisë artistike u diktua dhe imponua nga regjimi i 
egër totalitar, i cili synonte që artin, ashtu si çdo gjë tjetër, ta kthente në mjet 
propagandues për shpërhapjen e dogmës së vet. Fryma imponuese e rrënoi shpirtin e lirë 
krijues, duke e futur nëpër kallëpe mbytëse dhe mbllaçitje shtampash konceptuale e 
gjuhësore, të cilat e zvetënuan magjinë e artit në vetvete. Të gjitha veprat artistike duhet 
të udhëhiqeshin nga karakteri i theksuar normativ të metodës krijuese të realizmit 
socialist1. Kjo metodë letrare e të shkruarit u huazua në letërsinë shqipe prej ish-
Bashkimit Sovjetik2 dhe zyrtarisht hyri në fuqi si doktrinë letrare e të shkruarit në 

1 Metoda e realizmit socialit përqendrohet në pesë kërkesa bazike: 1. Pasqyrimi i jetës me 
vërtetësi dhe në zhvillimin e saj revolucionar; 2. Karakteri edukativ; 3. Parimi i partishmërisë 
proletare; 4. Përmbajtja socialiste dhe 5. Heroi pozitiv. Parimi themelor i kësaj metode lidhet me 
qartësinë e të shkruarit, në mënyrë që mesazhet edukative të përcillen sa më gjerësisht, 
pavarësisht nivelit kulturor të lexuesit. (Mbështetur në shpjegimin e bërë nga Vinca, Agim. Teori 
letrare, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2012, f. 303). 
2 Modeli kulturor i instaluar në Shqipëri pas Luftës së Dytë Botërore ishte i eksportuar nga jashtë, 
nga Bashkimi Sovjetik, dhe i imponuar nga lart, nga aparati shtetëror i partisë në pushtet, Partisë 
Komuniste Shqiptare (PKSH), e cila pak vjet më vonë do të pagëzohej Partia e Punës e Shqipërisë 
(PPSH). Shih për më gjerë Vinca, Agim. Teori letrare, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 
2012, f. 310-311. 
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Bashkimit Sovjetik2 dhe zyrtarisht hyri në fuqi si doktrinë letrare e të shkruarit në 

1 Metoda e realizmit socialit përqendrohet në pesë kërkesa bazike: 1. Pasqyrimi i jetës me 
vërtetësi dhe në zhvillimin e saj revolucionar; 2. Karakteri edukativ; 3. Parimi i partishmërisë 
proletare; 4. Përmbajtja socialiste dhe 5. Heroi pozitiv. Parimi themelor i kësaj metode lidhet me 
qartësinë e të shkruarit, në mënyrë që mesazhet edukative të përcillen sa më gjerësisht, 
pavarësisht nivelit kulturor të lexuesit. (Mbështetur në shpjegimin e bërë nga Vinca, Agim. Teori 
letrare, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2012, f. 303). 
2 Modeli kulturor i instaluar në Shqipëri pas Luftës së Dytë Botërore ishte i eksportuar nga jashtë, 
nga Bashkimi Sovjetik, dhe i imponuar nga lart, nga aparati shtetëror i partisë në pushtet, Partisë 
Komuniste Shqiptare (PKSH), e cila pak vjet më vonë do të pagëzohej Partia e Punës e Shqipërisë 
(PPSH). Shih për më gjerë Vinca, Agim. Teori letrare, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 
2012, f. 310-311. 
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Konferencën e tretë të Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë, të mbajtur në datat 9-12
tetor të vitit 1949.  

Në Rezolutën e kësaj konference, e cila pasqyronte frymën e përgjithshme të saj, u 
bëhej thirrje shkrimtarëve e poetëve shqiptarë që "të bëjnë për vete metodën e realizmit 
socialist dhe ta bëjnë këtë metodë bazë të krijimeve të tyre letrare; të bëjnë përpjekje për 
ngritjen e tyre politike, duke përvetësuar teorinë shkencore të Marksit, Engelsit, Leninit 
dhe Stalinit në lëmin e arteve e të kulturës dhe të japin kontributin e tyre për ndërtimin e 
letërsisë sonë në formë nacionale dhe me përmbajtje socialiste".3

Vetë termi "realizëm socialist" është hibridizim i koncepteve kryesore të dy 
fushave prej nga janë huazuar: të letërsisë dhe të sferës sociale, ku njëri sendërton 
drejtimin letrar të realizmit dhe tjetri karakterin e theksuar social (të paktën në aspektin 
dogmatik shfaqej si i tillë) të një regjimi politik.  

Në të vërtetë arsyeja e zyrtarizimit të metodës së realizmit socialist në art e letërsi, 
lidhej pikërisht me depërtimin në botën shpirtërore të individit, kushdo qoftë ai. 
"Totalitarizmi si pushtet, si ideologji prek më së shumti letërsinë, ngaqë letërsia si formë 
e veçantë e "anormale" e jetës së njeriut është në pozicion me organizimin e vetë jetës 
shoqërore. Nga ky opozicion ne e përfillim dhe çuditemi me magjinë e saj. Shoqëria e 
zbut këtë opozicion me përsosjen e saj morale, shpirtërore e kulturore dhe e thellon atë 
me të kundërtën e saj. Nga kjo pikëpamje, shkrimtarët dhe artistët, si subjekte qytetare 
janë mjaft të ndjeshëm ndaj jetës politike, shoqërore e morale të kombit"4. Në këtë 
pikëpamje, imponimi i metode krijuese të socrealizmit do të kishte një ndikim të madh 
në edukimin shpirtëror të kombit. 

2. Antihumanizmi i metodës së realizmit socialist
Pavarësisht se metoda e realizmit socialist propagandohej si një metodologji 

krijuese e dobishme për edukimin moral të shoqërisë, në të vërtetë ajo ishte një formë 
përcudnimi jo vetëm i rolit të artit, por edhe i vetë qenies njerëzore. Për ta kuptuar këtë 
paradoks dualist, mjafton të zbërthejnë dy nga tiparet kryesore të kësaj metode dhe 
mënyrën sesi janë transplantuar në Shqipëri. 

2.1.  Autorët nën trysninë e rrethanave çnatyruese
Metoda e realizmit socialist, sidomos gjatë viteve të para të jetësimit të vet në 

letërsinë shqipe, u përqafua në mënyrë tejet dogmatike nga një sërë krijuesish, ndërsa 
pas viteve '60 u përpunua, shpesh deri në kufijtë e tejkalimit prej saj, nga një grup 
poetësh e shkrimtarësh të tjerë. Pra, mund të themi se atmosfera krijuese u zhvilluan në 

3 Historia e letërsisë shqiptare të realizmit socialist, Tiranë 1978, f. 74. Cituar sipas Vinca, Agim. 
Teori letrare, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2012, f. 309. 
4 Yzeri, Ilir.  "Letërsia dhe mendimi etatist", revista "Nëntori" (Organ i Lidhjes së Shkrimtarëve 
dhe Artistëve të Shqipërisë), nr. 4, Tiranë, 1991, f. 101. 
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dy drejtime kryesore: drejtimi i parë përbëhej nga grupimi i shkrimtarëve pro metodës së 
realizmit socialist, që e ndoqën me besnikëri këtë frymë krijuese gjatë gjithë 
veprimtarisë së tyre artshkruese dhe drejtimi i dytë përbëhej nga grupimi kapërcyes i 
shabllonit dogmatik të kësaj metode. Brenda grupimit të dytë ekzistojnë sërish 
shtresëzime të tjera, sepse janë një plejadë autorësh që e risuan letërsinë shqipe, duke 
praktikuar edhe elemente të metodës së realizmit socialist dhe një grupim tjetër që e 
braktisën tërësisht këtë metodë dhe për pasojë u ndëshkuan, duke u degdisur burgjeve e 
kampeve të izolimit, ose u pushkatuan. 

Dallimet mes këtyre grupimeve krijuese shfaqen në radhë të parë në spektrin 
tematik që trajtojnë në veprat e tyre dhe së dyti në format stilistikore, me të cilat i 
paraqesin këto tema. Motivet poetike burojnë gjithnjë prej realitetit, por ndryshe nga 
letërsia realiste këtu realiteti shihet në mënyrë iluzore dhe nuk paraqitet tabloja reale 
përmes tipizimit. Fryma edukuese është e ngarkuar me dogmën ideologjike dhe kjo e 
bën letërsinë tejet të akullt dhe pa tharm.  

Për shkak të kësaj tematike mbizotëruese, edhe forma e të shkruarit është kryesisht 
në vargje të cilat shfaqen në trajtën e poemës liriko-epike, të këngëve me natyrë 
himnizuese, të lavdeve ndaj figurave e ngjarjeve historike, të marsheve apo odeve, sepse 
qëllimi lidhet gjithnjë me mbërritjen tek masat e të gjitha niveleve kulturore. Ky qëllim 
ishte tipik edhe për zhanrin e mirëfilltë të lirikës, sepse në të vërtetë arsyeja e 
zyrtarizimit të metodës së realizmit socialist në art e letërsi, lidhej pikërisht me 
depërtimin në botën shpirtërore të individit, kushdo qoftë ai. Duke pasur parasysh edhe 
nivelin e lartë të analfabetizmit në popullsinë shqiptare, mund të themi se poezia 
historikisht ka pasur ndikimin më të madh sesa proza në edukimin shpirtëror të kombit, 
prandaj edhe metoda e realizmit socialist u përhap fillimisht në zhanrin e poezisë. Kjo 
vjen për faktin se poezia mund të përhapej më lehtësisht përmes bartjes gojë më gojë, 
thuajse njëlloj si procesi i oralitetit në krijimtarinë popullore. Marrja në konsideratë e 
nivelit të horizontit pritës shpjegon në një farë mënyre edhe nivelin e prirjen e 
përgjithshme të të shkruarit poetik. Poeti Dritëro Agolli mbi këtë aspekt do të shprehej, 
"poezia ka një forcë të madhe edukuese për popullin. Ajo, si çdo art tjetër, duhet t'u flasë 
zemrave dhe të bëhet e nevojshme si ajri, uji dhe buka. Nuk ka kënaqësi më të madhe, 
kur poetin e realizmit socialist e lexon edhe ai shoferi i udhëve të largëta, edhe ai 
minatori i minierave të thella, edhe ai fshatari i fushave dhe luginave, edhe ai mësuesi 
apo inxhinieri – e lexojnë, e bëjnë të tyre, jetojnë me të, rriten në shpirt prej saj. Ne me 
vargun tonë duhet t'u japim njerëzve kënaqësi, t'i fisnikërojmë, t'i bëjmë të gëzuar, 
revolucionarë, punëtorë, të guximshëm dhe krenarë"5. 

5 Agolli, Dritëro. Arti dhe koha (Artikuj kritikë), "Disa probleme të poezisë së letrarëve të rinj", 
Shtëpia Botuese "Naim Frashëri", Tiranë, 1989, f. 157. 
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5 Agolli, Dritëro. Arti dhe koha (Artikuj kritikë), "Disa probleme të poezisë së letrarëve të rinj", 
Shtëpia Botuese "Naim Frashëri", Tiranë, 1989, f. 157. 
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Ndërsa shkrimtari rus Maksim Gorki6, pohon se realizmi socialist e konsideron 
qenien si veprim, si krijimtari, qëllimi i së cilës është zhvillimi i pandërprerë i aftësive 
më të vlefshme individuale të njeriut për hir të fitores së tij mbi forcat e natyrës, për hir 
të lumturisë së madhe për të jetuar në tokë, të cilën ai, në përputhje me zhvillimin e 
pandërprerë të nevojave të tij, dëshiron ta punojë të gjithë, e ta shndërrojë në një banesë 
të mrekullueshme të njerëzimit, të bashkuar në një familje të vetme.7

Nga të dy pohimet e mësipërme ndihet vlerësimi ndaj botës së brendshme të njeriut 
dhe theksimi i rëndësisë së artit dhe i vetë procesit të realizmit socialist për rolin që 
luajnë në formësimin e qenies njerëzore.  

Ajo çfarë përcillej në art për thelbin e metodës së realizmit socialist ishte në 
antitezë me sistemin që u instalua në realitetin shoqëror, në të cilin ndiqej një politikë 
tejet e ashpër dhe mizore ndaj njerëzve të pafajshëm, thjesht se kishin pikëpamje të 
ndryshme politike dhe mendonin tjetërsoj apo nuk e kapërdinin propagandën bajate e 
trushpërlarëse të regjimit komunist. Kjo klimë dhune e terrori krijoi një mjedis çnatyrues 
për çdo krijues, të cilët herë nga frika, herë nga autosugjestioni, herë nga bindja 
ideologjike e përqafuan metodën e realizmit socialist, ashtu siç pati edhe prej tyre që, 
pavarësisht pengesave jashtëletrare, guxuan ta tejkalojnë këtë metodë, herë në mënyrë të 
hapur e shumë herë të tjera në formë të kamufluar. Për ata që i shprehën hapur 
pikëpamjet e tyre, ndëshkimi qe i menjëhershëm dhe mbishkrimi që merrnin ishte 
"armik i popullit", ose "deviator revizionist".8  

Këto kahe zhvillimore paradoksale të letërsisë shqipe, i nxjerr në pah edhe 
studiuesi Bashkim Kuçuku, kur thotë: "Në Shqipërinë shtetërore, nën censurën e rreptë, 
që nuk lejonte jo vetëm mendime të tjera politike, por as stilet moderne, të quajtura 

6 Romani "Nëna" i Maksim Gorkit është konsideruar si vepra e parë me tipare të mirëfillta të 
letërsisë realiste. Kjo vepër u mor si sistem reference gjatë procesit të instalimit të metodës së 
realizmit socialist në Bashkimin Sovjetik, për shkak se trajtonte luftën e heroit kryesor të romanit 
kundër shtypjes e shfrytëzimit. Gorki besonte tek sistemi shoqëror socialist dhe mendonte se 
vënia e barazisë mes shtresave shoqërore do të ndikonte në mirëqënien dhe lumturinë e 
njerëzve.  
7 Gorki, Maksim. "Raport në Kongresin e parë të shkrimtarëve të Bashkimit Sovjetik", Mbi 
letërsisë e kulturën,  Rilindja, Prishtinë, 1969, f. 299-300. 
8 Në lidhje me partishmërinë në letërsi dhe mendimet kundër kësaj prirjeje, Dritëro Agolli do të 
shprehej: "Duke siguruar udhëheqjen e Partisë në letërsi dhe në arte, njëkohësisht luftohet për 
forcimin e partishmërisë proletare në cdo vepër dhe për mbrojtjen e saj nga goditjet e armiqve 
dhe renegatëve të marksizëm-leninizmit. Oportunistët dhe deviatorët revizionistë F. Pacrami dhe 
T. Lubonja me shokë, të nxitur nga ideologjia reaksionare dhe teoritë borgjeze e revizioniste u 
përpoqën të godasin momentin esencial të partishmërisë – udhëheqjen e Partisë në letërsi dhe 
në arte. Por lufta e Partisë sonë kundër pikëpamjeve dhe synimeve të këtyre armiqve të tërbuar 
të socializmit e forcoi akoma më shumë partishmërinë proletare dhe i hapi arteve tona mundësi 
dhe horizonte më të gjera në përmbajtje dhe në formë, në sasi dhe në cilësi". Shih për më gjerë, 
Agolli, Dritëro. "Rritja e rolit udhëheqës të Partisë në letërsi dhe arte", Arti dhe koha (Artikuj 
kritikë), Shtëpia Botuese "Naim Frashëri", Tiranë, 1989, f. 58. 
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degjeneruese, ndryshuan edhe mënyrat e qenësisë e të mbijetesës së poezisë. Njëra 
mënyrë e qeniesisë së saj, dhe më e lehta, ishte përshtatja me metodën zyrtare, që do të 
thotë çnatyrim e uniformizim i plotë. Mijëra vargje të fabrikuara prej saj, tashmë janë 
krejtësisht të zvetënuar e të rrënuar nga koha si ndërtesa butaforike. Lehtësia e qëniesisë 
artificiale dhe privilegjet e përshtatjes ishin fatkeqësia e saj. Një mënyrë tjetër ishte 
shmangia e saj, fillimisht nëpërmjet temave apolitike e të përjetshme, bie fjala, dashuria, 
jeta, vdekja, pavdekësia përmes punës dhe veprës, harresa, dhembja për të humburën, 
malli për të shkuarën vetjake, identiteti e tjetërsimi, tiparet autentike shqiptare dhe 
bëmat në histori etj., për të mbërritur të mendimet kundër, natyrisht, të fshehura në 
thellësi, si dhe te ushtrimi i ndrojtur i cilësive të stileve moderne".9

Lista e emrave të autorëve që shkruajtën në përshtatje me metodën e realizmit 
socialist është tepër e gjatë, sepse të gjithë ishin të detyruar ta ndiqnin këtë metodë. "Ata 
që nuk do ta pranonin, do të përjashtoheshin nga organizata e tyre, Lidhja e 
Shkrimtarëve, për t'u larguar kështu, rrjedhimisht, edhe nga jeta letrare e, në rast se do të 
kundërshtonin e të ngulnin këmbë në pikëpamjet e tyre të kundërta me ato zyrtare, mund 
të përfundonin edhe në burg. Alternativë tjetër nuk kishte".10 Të shumtë ishin poetët që 
kundërshtuan jo vetëm estetikisht metodën e realizmit socialist, por dolën edhe 
ideologjikisht kundër regjimit komunist. Për këtë arsye, disa u pushkatuan barbarisht siç 
ishte poeti nga Tepelena Trifon Xhagjika dhe poetët nga Librazhdi Genc Leka e Vilson 
Blloshmi. Ndërsa të tjera u dergjen për vite të tëra mes torturave çnjerëzore në burgjet e 
komunizmit, të tillë si: Visar Zhiti, Arshi Pipa, Ethem Haxhiademi, Pano Taçi, Jorgo 
Bllaci, Vinçenst Prenushi, Havzi Nela, Daut Gumeni, Jamarbër Marko, etj. Ndërkohë 
ekzistonte edhe një kategori autorësh që vendosën të shkruanin në fshehtësi dhe krijimet 
e tyre t'i arkivonin për t'i publikuar pas rënies së regjimit komunist. Këto krijime 
sigurisht ishin në kundërshtim me metodën e realizmit socialist, por edhe me ideologjinë 
komuniste dhe për këtë arsye, është quajtur krijimtari disidente.11

9 Kucuku, Bashkim. Antologji e poezisë shqipe bashkëkohore, (parathënie "Larmia e madhe e 
stileve"), ONUFRI, Tiranë, 2008, f. 5-6. 
10 Vinca, Agim. Teori letrare, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2012, f. 310. 
11 Shikuar nga pikëpamja e qëndrimit që mbajtën ndaj metodës zyrtare të realizmit socialist 
mund të thuhet se në Shqipërinë e pasluftës pati tri kategori shkrimtarësh: a) shkrimtarë që e 
përqafuan atë me dëshirë, b) shkrimtarë që e shfrytëzuan atë si mundësi për të krijuar e botuar 
veprat e veta dhe c) shkrimtarë që nuk u pajtuan me realizmin socialist e, në ndonjë rast, edhe iu 
kundërvunë atij.  
Të parët që ishin më në numër (të vegjlit e ndjejnë veten rehat edhe në shtratin e Prokrustit), 
krijuan vepra jeta e të cilave zgjati aq sa edhe e sistemit që i lindi; të dytët bënë kompromise me 
doktrinën, por krijuan edhe vepra me vlerë, që i kapërcyen caqet e kësaj metode dhe të 
kohëzgjatjes së saj, kurse kategoria e tretë janë shkrimtarët disidentë, të cilët një pjesë të jetës e 
kaluan burgjeve, ose në margjinat e jetës dhe, për pasojë, nuk arritën t'i botonin veprat e tyre 
dhe të komunikonin me lexuesit në kohën kur i shkruan ato. Shih për më gjerë Vinca, Agim. Teori 
letrare, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2012, f. 313. 
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Në kushtet censurës së rreptë pati prej atyre autorëve që në emër të zhvillimit të 
artit dhe sigurisht, falë talentit të tyre krijues, guxuan dhe arritën të tejkalojnë teoritë e 
metodat mbizotëruese, të tillë si: Dritëro Agolli, Ismail Kadare, Fatos Arapi etj.  

Gjatë periudhës gati gjysmëshekullore të funksionimit të vet, mund të themi se 
metoda e realizmit socialist pati një trajektore zhvillimore uljeje-ngritjeje, e cila u vërtit 
nga klima ekstreme imponuese në atë më liberale, dhe e anasjellta. Gjithnjë kjo lëvizje u 
kushtëzua nga rrethanat historike. Politika e ndjekur ndaj poetëve e shkrimtarëve e 
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ashpërsuan, sidomos pas ndëshkimeve të bëra ndaj artistëve pjesëmarrës në festivalin e 
njëmbëdhjetë të këngës në Radio-televizionin shqiptar. Këto përmasa tmerri e paniku që 
prekën të gjitha sferat e krijimtarisë u pasuan më vonë, konkretisht në fund të viteve '80, 
me një situatë më liberalizuese, pikërisht atëherë kur komunizmi dihaste e lëngonte në 
grahmat e fundit të gjallimit të vet. Faza të tilla të nivelit të përhapjes dhe imponimit të 
metodës së realizmit socialist janë reflektuar edhe në letërsi, në të cilat herë ndihet flladi 
liberalizues e herë të tjera stuhia mbytëse ideologjike.  

Kështu, si përfundim vlen të theksojmë se rrethanat çnatyruese penguan procesin e 
zhvillimit normal të poezisë e të krijimtarisë shpirtërore në tërësi, sepse u ndalua të 
shkruarit edhe të qarkulluarit e letërsisë që ishte në kundërshtim me vijën ideologjike 
komuniste, gjë që solli izolimin ndaj botës dhe mbylljen në zhguallin e një iluzioni bajat. 
Nga ana tjetër, paradoksalisht, këto rrethana nuk arritën të ndalin hovet krijuese dhe 
larminë e stileve krijuese, por nxitën talentin krijues për të latuar shprehjen simboliko-
alegorike dhe shtresat shumëkuptimore të tekstit.12

2.2.  "Realizëm socialist", por jo realizëm
Në ndryshim nga tradita e vendeve të lindjes prej nga vinte metoda e realizmit 

socialist, në letërsinë shqipe u katapultua kjo metodë në një mënyrë mjaft bajate, jo 
thjesht për faktin se importohej në formë shabllone, por sepse në vendin tonë mungonte 
tradita e shkrimit realist. Sic pohon edhe studiuesi Sabri Hamiti, "letërsia shqipe nuk e 
ka njohur formacionin e shkrimit realist", sepse në kohën kur brofën një sërë 
individualitetesh krijuese dhe veprash, ato u përkisnin më tepër modeleve e tipologjive 
moderne sesa realiste. Elementet realiste kanë ekzistuar në vepra e autorë të caktuar, po 
nuk mund të themi se kemi mirëfilli vepra realiste të cilat tipizojnë personalitete e 

12 Në këtë kuadër vlen të sjellin në vëmendje faktis se studiues të ndryshëm në lidhje me 
"fenomenin Kadare" kanë vënë në diskutim tezën nëse do të arrinte vepra e Kadaresë në këto 
përmasa, në qoftë se nuk do të shkruhej në kushtet e një censure të tejskajshme. Pra, vënia në 
diskutim e një cështjeje të tillë nxjerr në pah ndërlidhjen mes rrethanave jashtëletrare me ato 
letrare, ku ligjërimi ndërtohet duke marrë parasysh efektet e kësaj marrëdhënieje. 
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aspekte të përditshmërisë. Në letërsinë shqipe janë të rrallë tipat shoqërorë si Ema 
Bovari, Fajdexhiu Gobsek, Lysjen Shardon, etj. që formojnë imazhe etnokulturore. 

Kjo mungesë tradite e stilit realist krijoi një model të përçudnuar të realizmit, i cili 
më shumë se i tillë mund të quhet propagandizëm. Realiteti paraqiteti i rremë, i 
falsifikuar sipas orekseve dhe qëllimeve të aparatit të censurës. Realiteti shihej me lentet 
e pushtetit dhe filtrohej sipas propagandës ideologjike dhe nuk paraqitej sic ishte në të 
vërtetë. Kush guxonte të shkruante për padrejtësitë, vuajtjet, persekutimet e 
kota,varfërinë, shfrytëzimin çnjerëzor të njeriut etj. Përderisa kishte tema të përjashtuar 
dhe tema të preferuara ky nuk mund të quhet realizëm, vecse rrekje mbushamendëse për 
një realitet imagjinar e të rremë. Ky ishte si një mirazh që ngopte pafundësisht syrin me 
iluzion. 

Në letërsinë shqipe të pasluftës mbizotëronte tema e rimëkëmbjes së mjedisit dhe 
të shoqërisë shqiptare, pra e ndërtimit socialist dhe tema e heroizmave në Luftën 
Nacionalçlirimtare apo miqësisë me Bashkimin Sovjetik. Emrat e autorëve dhe numri i 
veprave të krijuara në përshtatje me metodën e realizmit socialist ishte tepër i madh. Në 
këtë kuadër vlen të përmendin studimin qëmtues të shkrimtarit Sterjo Spase, i cili pohon 
se vetëm brenda harkut kohor të një viti (gusht 1950-gusht 1951) u botuan rreth 60 
vjersha e proza të shkurtra të shkruara vetëm nga letrarët e rinj me temën: traktori.13 Ky 
lloj skematizmi mbytës e shkatërroi  rolin e letërsisë e të artit në përgjithësi dhe pre e 
kësaj skeme ranë edhe shumë autorë, të cilët më vonë do ta risonin letërsinë shqipe.  

Doktrina socrealiste dhe vetë regjimi komunist që e instaloi e dirigjoi atë sollën 
dëme të mëdha në letërsinë dhe shoqërinë shqiptare, duke ndërhyrë përdhunshëm 
përmes teorive e metodave në procesin normal të zhvillimit të sferës artistike e 
shpirtërore të kombit tonë. 

13 Cituar sipas Vinca, Agim. Struktura e zhvillimit të poezisë së sotme shqipe (1945-1980), Rilindja, 
Prishtinë, 1985,  f. 53. 
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Kuzey Afrika Tunus örneğinde (Tahir b. Âşur) 
Müslüman Hiristiyan hoşgörüsü

Giriş
BiliĢim ve iletiĢim alanında görülen baĢ döndürücü geliĢmeler, yer küre üzerinde 

yaĢayan insanları birbirine iyice yaklaĢtırmıĢtır. Özellikle iletiĢim ve hızlı ulaĢım 
imkânları birey, toplum ve milletleri bütün yönleriyle kuĢatmıĢ ve onları birbirleriyle 
yakından iliĢkili hale getirmiĢtir. Bu durumuyla yaĢadığımız dünya farklı din, dil, ırk, 
kültür ve medeniyete mensup insanların hemen her alanda yoğun iliĢkiler kurdukları ve 
bir arada yaĢamak zorunda oldukları bir dünyadır. Görünen o ki, bundan sonraki süreçte 
de insanlar çok daha yakınlık içerisinde olacak ve birbirleriyle de diyalog kurmaya 
devam edeceklerdir. Bu çerçevede özellikle son dönemde, Müslümanların Ehl-i Kitap‘la 
olan münasebetleri ve diyalogları tartıĢma konusu yapılmaktadır.

1.Diyalog nedir?
Etimolojik açıdan pek çok eski ve yeni kaynakta yer aldığı Ģekliyle en yaygın ve 

belirgin tanımı ―karĢılıklı konuĢma‖ ve ―iki insan arasındaki konuĢma‖ olan diyalog 
kavramı, Türkçe‘ye Fransızca‘dan geçmiĢtir.1 Batı dillerinde kelimeye yüklenen 
anlamların dıĢında2 diyalog kelimesi, Türkçe‘de anlaĢma, uyum sağlama, uzlaĢma veya 
bu yolda çalıĢma3 ve müzakere etme4 anlamlarını da içermektedir. 

 Dr., Fatih Üniversitesi, İstanbul, Turkey, Email: vuralfaruk@gmail.com 
1 Mustafa Nihat Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, Ġstanbul, 1962, s. 49; ġükrü Haluk 
Akalın, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005, s. 543 
2 Mustafa Alıcı, Müslüman Hıristiyan Diyaloğu Tarihçesi Çeşitleri Hedefleri Problemleri, İz Yay., 
İstanbul, 2005, s. 20. 
3 Şükrü Haluk Akalın a.g.e., s. 543. 
4 Yaşar Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2007, 2/1249. 
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imkânları birey, toplum ve milletleri bütün yönleriyle kuĢatmıĢ ve onları birbirleriyle 
yakından iliĢkili hale getirmiĢtir. Bu durumuyla yaĢadığımız dünya farklı din, dil, ırk, 
kültür ve medeniyete mensup insanların hemen her alanda yoğun iliĢkiler kurdukları ve 
bir arada yaĢamak zorunda oldukları bir dünyadır. Görünen o ki, bundan sonraki süreçte 
de insanlar çok daha yakınlık içerisinde olacak ve birbirleriyle de diyalog kurmaya 
devam edeceklerdir. Bu çerçevede özellikle son dönemde, Müslümanların Ehl-i Kitap‘la 
olan münasebetleri ve diyalogları tartıĢma konusu yapılmaktadır.

1.Diyalog nedir?
Etimolojik açıdan pek çok eski ve yeni kaynakta yer aldığı Ģekliyle en yaygın ve 

belirgin tanımı ―karĢılıklı konuĢma‖ ve ―iki insan arasındaki konuĢma‖ olan diyalog 
kavramı, Türkçe‘ye Fransızca‘dan geçmiĢtir.1 Batı dillerinde kelimeye yüklenen 
anlamların dıĢında2 diyalog kelimesi, Türkçe‘de anlaĢma, uyum sağlama, uzlaĢma veya 
bu yolda çalıĢma3 ve müzakere etme4 anlamlarını da içermektedir. 

 Dr., Fatih Üniversitesi, İstanbul, Turkey, Email: vuralfaruk@gmail.com 
1 Mustafa Nihat Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, Ġstanbul, 1962, s. 49; ġükrü Haluk 
Akalın, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005, s. 543 
2 Mustafa Alıcı, Müslüman Hıristiyan Diyaloğu Tarihçesi Çeşitleri Hedefleri Problemleri, İz Yay., 
İstanbul, 2005, s. 20. 
3 Şükrü Haluk Akalın a.g.e., s. 543. 
4 Yaşar Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2007, 2/1249. 
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O halde diyalog kelimesinin en geniĢ anlamı göz önünde tutularak bir tanım 
yapmak gerekirse; ―Bir arada yaĢama ve birbirlerinin varlığını kabullenme durumunda 
olan değiĢik ırk ve kültürden, farklı inanç, kanaat ve siyasî düĢünceden insanların, 
medenî ölçüler içerisinde konuĢarak5 ve iletiĢim kurarak, beraberce yaĢama yollarını 
aramaları, birbirini anlama ve tanıma sürecine girmeleri‖ Ģeklinde tanımlanabilir.6 Buna 
tanıma göre diyalog kelimesinin çağrıĢtırdığı anlamsal alanın ―karĢılıklı konuĢma‖, ―bir 
araya gelme‖, ―uzlaĢı‖, ―istiĢare‖ ve ―görüĢ alıĢveriĢi‖ üzerinde yoğunlaĢtığı 
görülmektedir.7  

Diyalogun gereği ve tanımlarını ifade ettikten sonra Ģimdi de Kuzey Afrika‘nın 
Ģirin ülkesi Tunus bağlamında, Tunuslu büyük müfessir ve mütefekkir Tâhir b. ÂĢur‘un 
diyaloga bakıĢını inceleyelim.

Tunus 
Tunus Berberiler, Kartacalılar ve Romalılardan sonra Arapların buraları 

fethetmeleri sonucu halkın Müslüman olmasıyla Ġslam ülkeleri arasında yer almıĢtır. 
Tunus‘ta Osmanlıların hakimiyeti 1574'de baĢlamıĢ ve 188l'de Fransızların hakimiyeti 
ile son bulmuĢtur. Tunusluların Fransızlara karĢı ilk bağımsızlık mücadelesi gösterileri 
1938'de baĢlamıĢ ve ülke 1957'de tam bağımsızlığını elde etmiĢtir. Kuzey Afrika‘nın en 
küçük ülkesi olup yüzölçümü 163.610 km², nüfusu 10.589.025‘tir (2010).8 Tunus 
nüfusunun % 98,2‘sini Araplar, % 1,2‘sini genelde Tunus‘un güney bölgesinde yaĢayan 
Berberiler, kalanını ise Fransızlar ve Ġtalyanlar oluĢturmaktadır. Tunus nüfusunun, % 
98‘i Müslüman (büyük çoğunluk Maliki Mezhebi), % 1‘i Yahudi, % 1‘i de Hıristiyanlar 
ve diğer dinlerdir.9  

Tâhir b. Âşur kimdir?
Muhammed et-Tâhir b. ÂĢûr miladi 1879 yılında baĢĢehir Tunus‘un yirmi 

kilometre dıĢında Akdeniz‘e kıyısı olan banliyölerden birinde, içinde birkaç köĢkün 
bulunduğu ÂĢûr ailesine ait bir çiftlikte dünyaya geldi.10 Babası Muhammed, annesi 

5 Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara, 1993, s. 396. 
6 Ali Bulaç, “Medine Vesikası’nda Dinler ve Topluluklar Arası Diyalog, Diyaloğun Dinî ve Tarihî 
Temelleri, Işık Yay., İstanbul, 2006, s. 87. 
7 Mahmut Aydın, “Dinlerarası Diyalog Üzerine”, Tezkire, y.2001, 11/ 23, s. 130 
8 Mehmet Zeki Aydın; Sosyo-Kültürel Açıdan Bugünkü Tunus, Cumhuriyet Üniversitesi Fakültesi 
Dergisi, sayı l, Sivas, 1996
9 Tarhan Sezgin, Tunus Raporu, T.C. BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Ankara, 2011
10 Muhammed Mahfuz, Terâcimü’l-Müellifin, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrut, 1982, c.II, s.304-305 
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Fatıma bint-i Muhammed el-Azîz Ebû Attur‘dur.11 Babası Tunus Vakıflar Genel 
Müdürü iken vazifesinden ayrılmıĢ aileye ait arazilerin ekip biçilmesi ile uğraĢmaya 
baĢlamıĢtır.12

Muhammed Tâhir b. ÂĢûr, havanın hep ilim soluklandığı bir aile ortamında 
büyüdü. Ġlk tahsilini aile içindeki büyük âlimlerden yaptı. Henüz altı yaĢındayken hafız 
oldu. Hafızlığını bitirdiğinde çok iyi Fransızca da konuĢabiliyordu.13 Ġlmi kiĢiliğinin 
oluĢmasında baba tarafından dedesi Muhammed b. Tâhir b. ÂĢûr (el-evvel) (v.1920) ile, 
anne tarafından dedesi Tunus‘ta Ali Bey idaresi döneminde bakanlık yapan Muhammed 
el-Azîz Ebû Attûr (v.1907)‘un etkisi büyüktür.14 Ġbn ÂĢûr ilk tahsilini 1891 yılında 
Tunus‘un Hayrettin PaĢa Caddesi üzerinde bulunan Seyyid Ebû Hadîd Mescidi 
medresesinde Mukrî Muhammed el-Hiyâri‘ye hıfzını vererek yaptı ve diğer ilimleri 
tahsile baĢladı.15

Ġbn ÂĢûr, 1892 yılında 14 yaĢına geldiğinde bir orta ve yüksek eğitim kurumu olan 
Zeytûniyye Medresesine kaydoldu. Zekası ve ilmî yatkınlığı sebebiyle kendisine özel bir 
program uygulandı. Kastallâni‘nin ―ĠrĢâdü‘s-Sâri‖ adlı Buhârî Ģerhini, Beyzâvî‘nin 
―Envâru‘t-Tenzîl‖ini, kelama dair ―el-Mevâkıf‖ adlı kitapları kısa sürede okudu.16

Ġbn ÂĢûr‘un tahsil hayatında sadece dîni ilimleri değil aynı zamanda felsefe, 
filoloji ve sosyolojinin de önemli bir yer tuttuğu görülür. Sadece bir ilim adamı değil 
aynı zamanda bir aksiyon insanı olarak da temayüz eder. Zeytûniyye Üniversitesinden 
mezun olduğunda tarih 1899‘dur.17  

Ġbn ÂĢûr‘un aile ortamı onun ilmi kiĢiliğinin Ģekillenmesinde çok önemli rol 
oynamıĢtır. Dede Tâhir b. ÂĢûr ile anne tarafından dede Muhammed Âzîz Ebû Attûr 
Tunus‘ta bilinen ilmi Ģahsiyetlerdi. Varlıklı bir aile olduğu için mahtût ve matbu çok 
değerli eserlerle dolu ―ÂĢûrî Kütüphanesi‖ diye meĢhur bir kütüphaneye sahipti.18  

Tâhir b. ÂĢur 1973 yılında Tunus‘ta vefat etti.19

11Be’l-Kâsım Ğâlî, Şeyhu’l-Câmii’l-A’zam Muhammed b. Tâhir b. Âşûr Hayâtuhû ve Âsâruhû, Dâru 
İbn Hazm, Beyrut, 1996, s.37; Abdulkâdir Muhammed Sâlih, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, Dâru’l-
Marife, 2003, Beyrut, s.109  
12 H.Arnold Green, The Tûnisîan Ulâmâ (Ulemâi’t-Tûnisiyyîn), çev. Hafnâvî Amâriyye, Esmâ 
Muallâ, Tunus, 1995, s.330 
13 Muhammed el-Habib, İbnü’l-Hoca, Cevheretü’l-İslâm Dergisi, y.1978, s.3-4, s.12 
14 Ğâli, a.g.e, s.37; T.D.V.İ.A., Muhammed Tâhir b. Âşur maddesi., c.XIX, s.332-335 
15 Ğâli, a.g.e, s.37 
16 Ğâli, a.g.e, s.38; T.D.V.İ.A., a.g.mad., XIX, 333 
17 Muhammed el-Hıdır Hüseyn, Tûnis ve Câmiati’z-Zeytûniyye, nşr. Ali Rıza et-Tûnisî, Dımeşk, 
1971, s.125-126; Ğâli, a.g.e, s.39 
18 Tunus’a yaptğımız ziyarette bu kütüphaneyi ziyaret etme imkânı bulduk. Kütüphane bugün 
Tâhir b. Âşûr’un torunu Muhammed el-Azîz b. Âşûr’un denetiminde çiftlik içerisinde 
bulunmaktadır. Burada bulunan özellikle yazma eserlere değer biçilememektedir. 
19 Ğâlî, a.g.e., s.68 
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tahsile baĢladı.15

Ġbn ÂĢûr, 1892 yılında 14 yaĢına geldiğinde bir orta ve yüksek eğitim kurumu olan 
Zeytûniyye Medresesine kaydoldu. Zekası ve ilmî yatkınlığı sebebiyle kendisine özel bir 
program uygulandı. Kastallâni‘nin ―ĠrĢâdü‘s-Sâri‖ adlı Buhârî Ģerhini, Beyzâvî‘nin 
―Envâru‘t-Tenzîl‖ini, kelama dair ―el-Mevâkıf‖ adlı kitapları kısa sürede okudu.16

Ġbn ÂĢûr‘un tahsil hayatında sadece dîni ilimleri değil aynı zamanda felsefe, 
filoloji ve sosyolojinin de önemli bir yer tuttuğu görülür. Sadece bir ilim adamı değil 
aynı zamanda bir aksiyon insanı olarak da temayüz eder. Zeytûniyye Üniversitesinden 
mezun olduğunda tarih 1899‘dur.17  

Ġbn ÂĢûr‘un aile ortamı onun ilmi kiĢiliğinin Ģekillenmesinde çok önemli rol 
oynamıĢtır. Dede Tâhir b. ÂĢûr ile anne tarafından dede Muhammed Âzîz Ebû Attûr 
Tunus‘ta bilinen ilmi Ģahsiyetlerdi. Varlıklı bir aile olduğu için mahtût ve matbu çok 
değerli eserlerle dolu ―ÂĢûrî Kütüphanesi‖ diye meĢhur bir kütüphaneye sahipti.18  

Tâhir b. ÂĢur 1973 yılında Tunus‘ta vefat etti.19

11Be’l-Kâsım Ğâlî, Şeyhu’l-Câmii’l-A’zam Muhammed b. Tâhir b. Âşûr Hayâtuhû ve Âsâruhû, Dâru 
İbn Hazm, Beyrut, 1996, s.37; Abdulkâdir Muhammed Sâlih, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, Dâru’l-
Marife, 2003, Beyrut, s.109  
12 H.Arnold Green, The Tûnisîan Ulâmâ (Ulemâi’t-Tûnisiyyîn), çev. Hafnâvî Amâriyye, Esmâ 
Muallâ, Tunus, 1995, s.330 
13 Muhammed el-Habib, İbnü’l-Hoca, Cevheretü’l-İslâm Dergisi, y.1978, s.3-4, s.12 
14 Ğâli, a.g.e, s.37; T.D.V.İ.A., Muhammed Tâhir b. Âşur maddesi., c.XIX, s.332-335 
15 Ğâli, a.g.e, s.37 
16 Ğâli, a.g.e, s.38; T.D.V.İ.A., a.g.mad., XIX, 333 
17 Muhammed el-Hıdır Hüseyn, Tûnis ve Câmiati’z-Zeytûniyye, nşr. Ali Rıza et-Tûnisî, Dımeşk, 
1971, s.125-126; Ğâli, a.g.e, s.39 
18 Tunus’a yaptğımız ziyarette bu kütüphaneyi ziyaret etme imkânı bulduk. Kütüphane bugün 
Tâhir b. Âşûr’un torunu Muhammed el-Azîz b. Âşûr’un denetiminde çiftlik içerisinde 
bulunmaktadır. Burada bulunan özellikle yazma eserlere değer biçilememektedir. 
19 Ğâlî, a.g.e., s.68 

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                3rd International Conference on Humanities 

236

Tunus bağlamında Müslüman Hristiyan ilişkileri
Müslüman Hıristiyan diyalogu 1962-1965 yıllarında düzenlenen II. Vatikan 

konsülünde ilk defa gündeme gelmiĢ bir kavramdır. Pratikte var olan bu olgunun 
kavramsallaĢmasının tarihi çok yenidir. Tunus‘ta Müslüman-Ehl-i Kitap buluĢmaları 
adındaki toplantılar 1990‘lı yıllarda düzenlendi. Zaten Müslüman ehl-i kitap iliĢkilerinde 
ciddi problemler yaĢanmıyordu. Tunus‘ta nüfus oranı yüzde birlere varan Yahudi ve 
Hıristiyanlarla Müslümanlar bir arada yaĢama kültürünü geçmiĢten tevarüs ettikleri gibi 
sürdürüyorlardı.

Tunus‘ta değiĢik tarihlerde Müslüman-Hıristiyan diyalogunu tesis etmek için 
otutumlar düzenlendi. Dördüncü oturumun sonuç bildirgesinde Ģu yer alıyordu: 
“Diyaloğun gayesi bir tarafın diğer tarafı ikna etmesi değildir, bir kiĢinin diğerinin 
anlamaya çalıĢmasıdır, aynı zamanda hedef tarafların bilmeye dayalı bir iliĢki 
kurmaları ve tarihi yakınlaĢmayı sağlamak olmalıdır.”20  

Tunus‘ta ―Müslüman-Hıristiyan BuluĢmaları‖ adı altında ilk sempozyum 17 Kasım 
1974 tarihinde düzenlendi. 30 Nisan 1979 tarihinde ikincisi, 24 Mayıs 1982‘de 
üçüncüsü, 26 Nisan 1986‘de dördüncüsü, Kasım 1991 tarihinde beĢincisi yapıldı. 
BuluĢmaların organizatörlerinden Bû Hadîbe Ģunları kaydeder: “Bu buluĢmalar 
birbirimizi ikna etmek ya da birini dininden çıkarmak için yapılmıyor. Gayemiz sadece 
bir nefis muhasebesi ve gönüllerin kaynaĢmasıdır. Taraflar kaygılarını ortaya koyacak, 
hayatında yaĢadığı tatlı acı durumları anlatacak ve bunlardan dersler çıkaracaktır.”21

Tunus‘ta Müslüman-Hıristiyan diyalogu hareketlerine bakıldığında hedefin Ģunlar 
olduğu görülecektir:

1.KarĢımızdakini kabullenme ve ona saygı gösterme,
2.Ġnsanların birbirlerini anlaması ve tanıması,
3.Farklı dinlerden insanlarla birlikte yaĢama kültürü,
4.Aynı toplumdaki diğer din mensuplarıyla problemlerin tespiti ve sağlıklı çözüm

arama çabaları
5.Çözüm arayıĢları çerçevesinde bir anlaĢma zemini oluĢturup iĢbirliğine yapma.22

Bütün bu bir arada yaĢama geleneğine rağmen Tunus‘ta zaman zaman problemler 
oluyordu. Tunus‘ta da az da olsa yaĢanmıĢ olaylar vardı. 1857'de Tunus'ta yaĢanan bir 
olay bunun çarpıcı bir örneğidir. Batu Sfez adında çok alt statüden bir Yahudi içkiliyken 
Ġslâm'a hakaret etmekle suçlanmıĢtı. O zamanlar Tunus'ta hâkim olan Hanefi yasalarına 
göre yargılanması halinde az bir cezayla kurtulması kabil olacaktı. Ama yönetici istisnai 
bir uygulama yaparak davayı daha katı olan Maliki mahkemesine gönderdi; bu durumda 
ölüm cezası kaçınılmazdı. ÇağdaĢ gözlemcilere göre, bunun nedeni söz konusu 

20 Ali Mübarek, Tecribeti Tunis fi’l-hivâri’l-İslami’l-Mesîhi, Sekâfetünâ li’d-dirâsâti ve’l-buhûs, s.5, 
y.2008, s.163
21 Ali Mübarek, a.g.m., s.176
22 Ali Mübarek a.g.m., s.176-177
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yöneticinin yakın bir zamanda bir Yahudi‘yi soyan ve öldüren Müslüman bir askerin 
ölüm cezasının infazını emretmiĢ olmasıydı. Dolayısıyla bu Yahudi‘nin idamı 
tarafsızlığın zorunlu bir göstergesi olarak görülüyordu. Her ne kadar bu suçla ilgili cezai 
takibata pek çok yerde son verilmiĢ olsa da, bir gayri müslimin Ġslam‘ı eleĢtirmesi, hatta 
değerlendirmesi Tunus için hala son derece hassas bir konudur.23

Tâhir b. Âşur ve Diyalog
Son dönem meĢhur müfessirlerinden olan Tâhir b. AĢur‘un eserlerinde metodik 

olarak diyalog konusunu bulmak zordur. Bunun sebebi o güne kadar böyle bir ihtiyacın 
doğmamıĢ olmasıdır. Ancak bazı fetvalarından yola çıkarak onun Müslüman-Ehl-i Kitap 
iliĢkilerine bakıĢ açısını görmek mümkündür.

Birinci örnek: Mısırın önde gelen düĢünce ve fikir adamlarından Muhammed 
Abduh‘un (v.1905) Tunus ve Tâhir b. ÂĢur‘la yakın iliĢkisi vardı. Hatta Abduh iki kez 
Tunus‘u ziyaret etmiĢ ve fikirlerini yayma imkanı bulmuĢtu. Muhammed Abduh‘a 
Tunus‘un küçük bir kasabası Transfel‘den mektup gelmiĢti. Bu mektupta Ģehirde 
yaĢayan Müslümanlar bazı fetvalar soruyorlardı. Sonraları bu fetva “Transfel Fetvası”24

diye Ģöhret bulmuĢtur. Transfel Tunus‘ta Hıristiyanlarla Müslümanların iç içe 
yaĢadıkları küçük bir Ģehirdir. Sorular Ģunlardı:

1. ġehirde yaĢayan Müslümanlar Hıristiyanların giydiği cübbelerden giyiyorlar. Bu
cübbeyi giymek caiz midir? 

2. ġehrimizde bulunan Hıristiyanlar, yemek için kestikleri hayvanları çok farklı
kesiyorlar. Hayvana baltayla vuruyorlar ve besmele çekmiyorlar. Bu eti yiyebilir miyiz? 

Muhammed Abduh mektup yoluyla sorulan bu sorulara Ģu cevapları vermiĢti:25

1. KiĢinin niyetinde giydiği ile dinden çıkma maksadı yoksa küfre girmiĢ sayılmaz.
ġayet elbise sıcaktan korunma, iĢ yaparken kolaylık sağlama maksadına mebni ise 
mahzur teĢkil etmez. Benzeme endiĢesi varsa o zaman kerahet taĢır.26

2. Keskin bir aletle kesilen hayvanın etinin yenmesi caizdir. Besmele çekme
zorunluluğu yoktur. Kur‘ân-ı Kerim “Ehl-i kitap olanların yiyecekleri size helal kılındı”
27 buyurmaktadır. Allah Teâlâ onların yiyeceklerini size helal kıldıysa onarın bu 
Ģekildeki muamelelerini en iyi bilendir.28

23 Bernard Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, İmge Kitapevi, Ankara, 1996, s.53 
24 Transfel Tûnus’un güneyinde bulunan bir şehirdir. İngiliz işgalinin bitmesinden sonra 1909 
yılında Tûnus sınırlarına katıldı. 
25 Muhammed Ammâra, el-A’mâlü’l-Kâmile eş-Şeyh Muhammed Abduh, Dâru’ş-Şurûk, Kâhire, 
1993, c.II, s.508 
26 Reşid Rıza, Tarihu’l-Üstazü’l-İmam Muhammed Abduh, I-III, Dâru’l-Menar, Mısır, 1950, c.I, 
s.676; Ahmed, İbn Ebî Dıyâf, İthaf-u Ehli’z-Zamân bi Ahbâr-i Mulûk-i Tûnis ve Ahdi’l-Emân, 
thk.Ahmed Abdüsselam, eş-Şeriketü’t-Tûnisiyye, Kartac, 1985, c.II, s.618-717 
27 Maide 5/5 
28 Rıza, a.g.e., s.676 



243

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                3rd International Conference on Humanities 

237

yöneticinin yakın bir zamanda bir Yahudi‘yi soyan ve öldüren Müslüman bir askerin 
ölüm cezasının infazını emretmiĢ olmasıydı. Dolayısıyla bu Yahudi‘nin idamı 
tarafsızlığın zorunlu bir göstergesi olarak görülüyordu. Her ne kadar bu suçla ilgili cezai 
takibata pek çok yerde son verilmiĢ olsa da, bir gayri müslimin Ġslam‘ı eleĢtirmesi, hatta 
değerlendirmesi Tunus için hala son derece hassas bir konudur.23

Tâhir b. Âşur ve Diyalog
Son dönem meĢhur müfessirlerinden olan Tâhir b. AĢur‘un eserlerinde metodik 

olarak diyalog konusunu bulmak zordur. Bunun sebebi o güne kadar böyle bir ihtiyacın 
doğmamıĢ olmasıdır. Ancak bazı fetvalarından yola çıkarak onun Müslüman-Ehl-i Kitap 
iliĢkilerine bakıĢ açısını görmek mümkündür.

Birinci örnek: Mısırın önde gelen düĢünce ve fikir adamlarından Muhammed 
Abduh‘un (v.1905) Tunus ve Tâhir b. ÂĢur‘la yakın iliĢkisi vardı. Hatta Abduh iki kez 
Tunus‘u ziyaret etmiĢ ve fikirlerini yayma imkanı bulmuĢtu. Muhammed Abduh‘a 
Tunus‘un küçük bir kasabası Transfel‘den mektup gelmiĢti. Bu mektupta Ģehirde 
yaĢayan Müslümanlar bazı fetvalar soruyorlardı. Sonraları bu fetva “Transfel Fetvası”24

diye Ģöhret bulmuĢtur. Transfel Tunus‘ta Hıristiyanlarla Müslümanların iç içe 
yaĢadıkları küçük bir Ģehirdir. Sorular Ģunlardı:

1. ġehirde yaĢayan Müslümanlar Hıristiyanların giydiği cübbelerden giyiyorlar. Bu
cübbeyi giymek caiz midir? 

2. ġehrimizde bulunan Hıristiyanlar, yemek için kestikleri hayvanları çok farklı
kesiyorlar. Hayvana baltayla vuruyorlar ve besmele çekmiyorlar. Bu eti yiyebilir miyiz? 

Muhammed Abduh mektup yoluyla sorulan bu sorulara Ģu cevapları vermiĢti:25

1. KiĢinin niyetinde giydiği ile dinden çıkma maksadı yoksa küfre girmiĢ sayılmaz.
ġayet elbise sıcaktan korunma, iĢ yaparken kolaylık sağlama maksadına mebni ise 
mahzur teĢkil etmez. Benzeme endiĢesi varsa o zaman kerahet taĢır.26

2. Keskin bir aletle kesilen hayvanın etinin yenmesi caizdir. Besmele çekme
zorunluluğu yoktur. Kur‘ân-ı Kerim “Ehl-i kitap olanların yiyecekleri size helal kılındı”
27 buyurmaktadır. Allah Teâlâ onların yiyeceklerini size helal kıldıysa onarın bu 
Ģekildeki muamelelerini en iyi bilendir.28

23 Bernard Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, İmge Kitapevi, Ankara, 1996, s.53 
24 Transfel Tûnus’un güneyinde bulunan bir şehirdir. İngiliz işgalinin bitmesinden sonra 1909 
yılında Tûnus sınırlarına katıldı. 
25 Muhammed Ammâra, el-A’mâlü’l-Kâmile eş-Şeyh Muhammed Abduh, Dâru’ş-Şurûk, Kâhire, 
1993, c.II, s.508 
26 Reşid Rıza, Tarihu’l-Üstazü’l-İmam Muhammed Abduh, I-III, Dâru’l-Menar, Mısır, 1950, c.I, 
s.676; Ahmed, İbn Ebî Dıyâf, İthaf-u Ehli’z-Zamân bi Ahbâr-i Mulûk-i Tûnis ve Ahdi’l-Emân, 
thk.Ahmed Abdüsselam, eş-Şeriketü’t-Tûnisiyye, Kartac, 1985, c.II, s.618-717 
27 Maide 5/5 
28 Rıza, a.g.e., s.676 
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Muhammed Abduh‘un, mezheplerin görüĢlerine muhalif olarak verdiği bu ve 
benzeri fetvaları geniĢ yankı uyandırdı. Abduh‘a ait bu fetvalar Tunuslu muhafazakârlar 
tarafından da kıyasıya eleĢtirildi. Üstelik bir de ―Menar‖ dergisinde Tunuslu bir âlimin 
imzasız olarak Abduh‘un fetvalarına destek yazısı çıkınca29 bu makalenin sahibinin Ġbn 
ÂĢûr olduğu dilden dile konuĢulmaya baĢlandı.30 ―el-Ehram‖, ―el-Mukattam‖ ve ―el-
Menar‖ gibi gazeteler ise bu fetvalara destek verdiler. Abduh‘un önde gelen destekçisi 
ise kendisinin ― Davetin Zeytûniyye Üniversitesi‘ndeki elçisi‖31― ‖ضيٍر الد ْة فً السٌتًْ 

dediği Tâhir b. ÂĢûr idi.
Ġbn ÂĢûr‘un Transfel Fetvası‘na imzasız bir yazıyla destek verdiği sırada II. 

derecede doktor ünvanına sahip olmuĢtu.32 (ġubat,1903) Dönemin büyük âlimleriyle 
beraber Zeytûniyye‘de öğretim üyeliği görevini yürütüyordu.

―el-Menâr‖ dergisinde imzasız olarak yayınlanan yazısında Ġbn ÂĢûr Abduh‘un 
fetvalarına Ģöyle destek veriyordu: ―Giyilen elbise, din adamlarının giydiği bir elbise 
değilse bir mahzur teĢkil etmez. ġayet elbiseyi giyen kiĢinin maksadı din değiĢtirmekse 
zaten mürted olur. Din saçın taranma Ģekli, giyilen elbisenin türüyle ilgilenmez.‖33

Ehl-i Kitab‘ın kestiği hayvanla durum Ģudur: Mâlikî mezhebi hukukçularının önde 
gelen ismi Ġbnü‘l-Arabi (v.h.543) ―Ahkâmu‘l-Kur‘ân‖ adlı eserinde “Bugün size güzel 
Ģeyler helal kılındı, ehl-i kitabın yiyecekleri size helal kılındı.” 34 âyetini tahlil ederken 
bu konuyu anlatır. Abduh (v.1905)‘un söyledikleriyle Ġbnü‘l-Arabi‘nin söyledikleri tam 
bir paralellik arzetmektedir.35 Bu konuda yine bir Maliki olan Muhammed b. Abdi‘l-
Hakem (v.h.149) ve Abdullah b. Vehb (v.h.197) aynı Ģeyleri söylemiĢlerdir.36 Hanefî 
fıkhının usulünde de hass olandan sonra gelen amm hüküm neshedicidir. Âyetteki “Ehl-
i kitabın yiyecekleri” ibaresi “Size leĢ eti, kan, haram kılındı” ibaresini neshetmiĢtir.37

Âyette geçen “Ehl-i Kitâbın yiyecekleri” ibaresi “Bugün size yiyecekler helal kılındı ”
ibaresine matuftur. Bir cümlenin diğer cümle üzerine atfedilmesi Ģartlarımıza uymasa da 
ehl-i kitabın yiyeceklerinin helal olduğuna delildir. Bu fetvadaki gerekçeler bir yüce 
hakikati ortaya koymaktadır. O da Ġslâm dininin ilmi geliĢmelere insan fıtratına karĢı 
çıkmadığını göstermektedir. Dinin usulünde Müslümanlardan zorluğu gidermek 
esastır.38

29 Menâr dergisi, VI–XXIV, Mart 1904, 927-938; Rıza, a.g.e., I, 717 
30 Green, a.g.e., s.246; Ğâli, a.g.e., s.134 
31 Ğâli, a.g.e., s.51 
32 Ğâli, a.g.e., s.134 
33 Menâr dergisi, Cilt VI, Sayı 4, y.1933, s.3; Ğâli, a.g.e., s.135 
34 Maide 5/5 
35 Muhammed İbnü’l-Arabi, Ahkamu’l-Kur’ân, thk. Ali Muhammed el-Becâvî, I-IV, Dâr-u İhyâi’l-
Kütübi’l-Arabiyye, Kâhire, 1974, c.II, s.556 
36 Ğâli, a.g.e., s.135 
37 Ğâli, a.g.e., s.135 
38 Menâr Dergisi, Cilt VI, Sayı 4, y.1933, s.3 



244

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                3rd International Conference on Humanities 

239

Ġbn ÂĢur, Muhammed Abduh‘un cevaplarını destekler mahiyetteki bu 
açıklamalarıyla aslında Müslüman Hıristiyan diyalogunun ve bir arada yaĢama 
kültürüne katkı sağlamaktaydı.

İkinci örnek:
Tâhir b. ÂĢur zaman zaman Müslüman-Hristiyan iliĢkileriyle ilgili uyarılarda 

bulunmuĢtur. Bu sebeple Hıristiyanların Müslümanlara ait malları haksız ele 
geçirmelerine karĢı idareyi uyaran mektuplar yazmıĢtır. 

Bunlardan birisi Ģudur: Ġbn ÂĢur dönemin Ġsçi Bakanı Rüstem‘e bir mektup 
yazarak Madina‘da Babul Bahr yakınlarında bulunan bir tekkede Sidi el-Hammâmi‘ye 
ait bir türbe olduğunu ve bu zatın kendi zürriyetinden gelen evlatlarının bu tekkeyi 
dükkânlara çevirdiğini ve türbeyi de kapısı caddeye bakacak Ģekilde muhafaza ettiklerini 
dile getirmiĢtir. Bazı Maltalıların bu türbeyi o evlatlardan kiraladığını, türbenin lahitini 
kaldırarak burayı dükkâna çevirmek istediklerine dair bir duyum aldığını ifade etmiĢtir.

Yine Tâhir b. ÂĢur, Hıristiyanlar tarafından bir dükkân üzerine eskiden beri ev inĢa 
edildiği haberini aldığını yazmıĢ ve söyle demiĢtir: “Zât-ı âlinizin de bildiği üzere 
Yahudi ve Hıristiyanların eline geçen mescitler de bu gibi değiĢikliklere maruz 
kalmıĢtır. Buraların korunması ancak devlet emriyle mümkündür. Bize düĢen görev ise 
sizleri bilgilendirmektir.‖39

Sonuç 
Ġnsan varlık olarak yaĢamını sürdürebilmesi için baĢkalarına muhtaçtır. ĠliĢkilerini 

kurarken insani değerler öne çıkmalıdır. Zaten dinler de ideal insan meydana getirme 
gayesindendir. Tunus küçük bir Ġslam ülkesi olmasına rağmen Müslüman-Ehl-i Kitap 
iliĢkilerini düzeyli bir biçimde sürdürmüĢ be bunu baĢarmıĢtır. Bunda Tâhir b. ÂĢur gibi 
ilmi kimliği toplum üzerinde çok etkili büyüklerin etkisi yadsınamaz. Tunus‘un yaĢadığı 
tarihi krizlerde Müslüman-Ehl-i Kitap problemi görülmemiĢtir. Her iki taraf hayatın 
içinde, beraber yaĢama kültürünü baĢarıyla sürdürmektedirler.

KAYNAKLAR 
Abdulkâdir Muhammed Sâlih, et-Tefsîr ve‟l-Mufessirûn, Dâru‘l-Marife, 2003, Beyrut 
Ahmed, Ġbn Ebî Dıyâf, Ġthaf-u Ehli‟z-Zamân bi Ahbâr-i Mulûk-i Tûnis ve Ahdi‟l-Emân,

thk.Ahmed Abdüsselam, eĢ-ġeriketü‘t-Tûnisiyye, Kartac, 1985 
Ali Bulaç, “Medine Vesikası‟nda Dinler ve Topluluklar Arası Diyalog, Diyaloğun Dinî ve 

Tarihî Temelleri, IĢık Yayınları, Ġstanbul, 2006

39 Tunus ArĢivi, Silsile-i Tarihiye, s. 81 dosya no 989, tarih 5 ġevval 1283h/1867; 
Muhammed Larousi, XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyılın Ġlk yarısında Tunus‟ta Vakıflar,
BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul, 2009, s.61 
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Inter-Religious Dialogue and Contemporary Peace-
Building: From Hostility to Mutual Respect and 

Better Understanding 

Abstract 
The misunderstanding and misinterpretation of religion and its teachings by its 

followers and others have given the impression that religion is the sole source of all past 
and current conflicts faced by humanity. This assumption is perhaps encouraged by the 
limited knowledge of other religions and the wrong impression spread by peoples‘ 
ignorance of their own religions. The media presents religion with stories focused 
exclusively on hatred, war-making, and devastation. However, the value of peace has 
been considered as the core principle in the teachings of major world religions. The 
ongoing inter-religious activities initiated by both, religious individuals and institutions 
have shown very clearly that religion stands for peace and not war. This research sees 
inter-religious dialogue as the most important element on which the notion of 
peacebuilding stands. This study attempts to show that inter-religious activities are a 
great resource for building and sustaining peace between people of different socio-
cultural-religious background in the long term. The paradigm of inter-religious dialogue 
is to provide people with a better understanding of religion and its teachings and shift 
their views from hostility and enmity to mutual respect and better understanding. 
Descriptive and analytical methods will be employed by the researcher with the 
intention to provide findings that will serve as solid solutions for the contemporary 
conflicts witnessed by our contemporary societies. 

Key Terms: Inter-religious dialogue, peacebuilding, change, paradigm, mutual
respect, better understanding 
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I. Introduction 
The world of 21st century is witnessing many unpredicted changes that have taken 

place in economic-political-cultural-regional-religious aspects. Such changes have 
created in the mind of many people, i.e., religious or irreligious, a dilemma about the 
continuity of peace and harmony in the years to come. The futuristic world peace 
between fellow men of different socio-economic-cultural-religious backgrounds 
depends on their genuine willingness to read, know and understand of one another‘s 
traditions, cultures, and religions.  

The call for a sincere dialogue, conversation, or interaction between religious and 
irreligious people in general and Muslims and Christians in particular (since these two 
communities are making the majority involved in inter-religious dialogue activities), is 
hence, considered by this study as the most crucial means to build peace and harmony. 
In this sense, inter-religious dialogue is seen by many contemporary scholars and 
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1  Hans Küng, “Christianity and world religions: Dialogue with Islam,” in Muslims in dialogue: The 
evolution of a dialogue, ed. Leonard Swidler (U.S.A.: The Edwin Mellen Press, vol. 3, 1992), 251. (pp. 
249-272.)  
2  Leonard Swidler, “From the age of monologue to the age of global dialogue,” in Religions in 
dialogue: from theocracy to democracy, ed. Alan Race and Ingrid Shafer (England: Ashgate 
Publishing Limited, 2002), 7-16. 
3 Ataullah Siddiqui, ed., Islam and other faiths (U.K.: The Islamic Foundation, 1998), 249. 
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conducting research relevant to cross-cultural and interreligious dialogue, and 
theologians and ethicists within the religious communities who are probing and 
strengthening their traditions of nonviolence.‖4

According to Tom Keating, peacebuilding ―calls for a radical transformation of 
society away from structures of coercion and violence to an embedded culture of 
peace.‖5 Therefore, peacebuilding as a concept and paradigm has been initiated and 
promoted by many governmental and nongovernmental bodies as a means by which an 
inside or outside body can assist the people who are involved in a social or religious 
conflict as well as to construct a culture of peace for post conflict societies.6 In this 
sense, interreligious dialogue for peacebuilding is an ―important approach that places the 
practice of dialogue at the heart of peacebuilding. It fosters the (re)building of trust 
relations and enhances social cohesion. It increases awareness about how to improve 
human interactions, both locally and globally, by recognizing the importance of 
integrating religious identities into intergroup dialogue.‖7

Looking at the importance of religion and inter-religious dialogue as such, 
religious bodies and institutions have initiated as well as promoted through intra-
religious and inter-religious dialogues friendly communication and peaceful coexistence 
between the adherents of the same religion and the adherents of different religions. 
Although people of different religious, cultural and ideological backgrounds have 
involved themselves in dialogue a long time since their existence, yet the modern 
understanding of the concept of inter-religious dialogue is primarily a phenomenon of 
the 20th century, which has demanded the mobilization of the resources of great 
religions for dialogue and peace.8

This study attempted to reveal the role of inter-religious dialogue in peacebuilding. 
The hostility created as a result of one‘s ignorance towards his/her own religion and 
other‘s religions or tradition can be replaced with mutual respect and better 
understanding promoted by genuine inter-religious dialogue. The nature, scope and the 

4 David Little and Scott Appleby, ―A Moment of Opportunity? The Promise of Religious 
Peacebuilding in an Era of Religious and Ethnic Conflict‖ in Religion and Peacebuilding, ed. 
Harold Coward and Gordon S. Smith (U.S.A.: Sate University of New York Press, 2004), 5. (pp. 
1-26)
5 Tom Keating and W. Andy Knight, ―Introduction: Recent Developments in Post Conflict Studies 
– Peacebuilding and Governance,‖ in Building Sustainable Peace, ed. Tom Keating and W. Andy
Knight (Canada: the University of Alberta Press, 2004) xxxiv. (pp. xxxi-lxii) 
6 See Keating and Knight, “Introduction,” xxxi. 
7 Ina Merdjanove and Patrice Brodeur, Religion as a Conversation Starter: Inter-Religious 
Dialogue for Peacebuilding in the Balkans (U.S.A – New York: Continuum International Publishing 
Group, 2009), 10. 
8 See Jørgean N. Nielson, “the contribution of inter-faith dialogue towards a culture of peace,” 
Current Dialogue 36 (2000), accessed April 28, 2014. http://www.wcc-
coe.org/wcc/what/interreligious/cd36-06.html 
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peacebuilding paradigm of inter-religious dialogue as initiated by both religious
individuals and institutions whose concern is to build peace and harmony between 
people of different socio-political-cultural-religious backgrounds. This kind of 
interaction is required today more than ever. 

II. The Nature of Inter-Religious Dialogue
The nature of inter-religious dialogue is very genuine. It promotes mutual respect 

and better understanding between people of deferent religious and cultural backgrounds 
whose concern is to promote peaceful coexistence among themselves and humanity at 
large. Inter-religious dialogue is very inclusive in nature as it makes people transcend 
the conflicts that have resulted from their religious divergence. In this sense, the main 
objective of inter-religious dialogue is peace.  

In all inter-religious dialogue activities peace can be promoted and sustained by the 
rejection of exclusivism and the promotion of inclusivism. The former, if practised by 
the dialogue participants will lead to hostility, violence, hatred, and the latter, if 
practiced by the dialogue participants will create a climate of friendly relationship where 
mutual respect and better understanding shall prevail. 

- One‟s exclusivism promotes hostility, violence, and hatred:
One‘s exclusivism if it is not managed properly can create real chaos and disaster

prevailed by hostility, violence, and hatred. There are a least three related meanings for 
exclusivism.9 First, exclusivism deals with logical claims based on the law of non-
contradiction made by two religions which are incompatible in nature. For instance, the 
monotheism of Islam, Judaism and Christianity, and the polytheism of Shintoism and 
Hinduism, cannot be true at the same time. Thus, one of them has to be considered as a 
true claim. Second, exclusivism refers to a religion‘s claim that it is the only true way to 
God, or the only way of salvation. Finally, all religions, even Hinduism, which 
acknowledges the existence of many ways to God as valid, are exclusivist in a manner 
claiming to present us with a worldview that is universally true and accurate.10  

Furthermore, exclusivism11 with respect to the ―Truth‖ is the view that true religious 
claims are found only among the doctrines and teachings of the home religion or within the 
one religion. Thus, those who belong to and are keen to the home religion and follow its 

9 See Daniel B. Clendenin, Many Gods, many Lords: Christianity encounters world religions 
(Michigan, U.S.A.: Baker Books, 1995), 29. See also Kate Zebiri, Muslims and Christians face to 
face (Oxford: Oneworld Publication, 2000), 34. 
10 See John B. Cobb, “Beyond pluralism,” in Christian uniqueness reconsidered: The myth of a 
pluralistic theology of religions, ed. Gavin D’Costa (New York: Orbis Books, 1990), 88-89. 
11 For more information look at Fatmir Shehu, Nostra Aetate and the Islamic Perspective of Inter-
religious Dialogue (Malaysia-K.L.-IIUM: IIUM Press, 1st ed., 2008).
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teachings are eligible to attain salvation.12 Religions are exclusive in the sense that they 
adopt as uniquely true a particular worldview that is, if not logically incompatible with, 
certainly very different from other worldviews.13  

Inter-religious dialogue does not reject the exclusivism that deals with the 
fundamental principles of one‘s own religion. Rather, it rejects the exclusivism 
manifested by the dialogue participants in their inter-religious engagement promoting 
hostility, violence, and hatred. It is a fact that both, Muslims and Christians engaging in 
dialogue, feel an obligation: (1) to safeguard the particular revelation (which they 
believe to have come from God); and (2) to be loyal to their own religious community. 
Indeed, Muslims, like many Christians, have a fear of risking their faith if they enter into 
dialogue with others. 

The exclusive approach often taken by some religious and irreligious people, 
through their religions/traditions/cultures to build walls of disconnection and isolation 
between themselves and others, has been a major barrier for peacebuilding in many 
countries. Such exclusive approach has been the main cause of the past and ongoing 
conflicts and problems in Palestine, Bosnia Herzegovina, Chechnya, Kosovo, 
Afghanistan, Iraq, Lebanon, Philippines, Syria and elsewhere. 

The nature of inter-religious dialogue rejects exclusivism through its entire 
activities, and the dialogue participants have to avoid any form of activity that promotes 
exclusivism. Also, any kind of exclusivism promoted by one‘s ego-centric worldview on 
which his/her judgment of others stand, is completely rejected by the very nature of 
inter-religious dialogue, mutual respect and better understanding, which is very essential 
to peacebuilding. 

- One‟s inclusivism promotes peace and harmony: 
In order to build peace between people, inter-religious dialogue rejects 

exclusivism or isolation to one‘s own worldview and promotes inclusiveness or 
openness14 not in the sense that a participant of inter-religious dialogue has to embrace 
other‘s religion, tradition or culture. Rather, he/she has to maintain and enhance his/her 
own identity, while engaging with others. Such openness raised by inter-religious 
dialogue might be opposed by those who do not have sufficient knowledge of their own 
and others‘ religion/tradition/culture.

The inclusiveness or openness promoted by interreligious dialogue will not affect 
the belief system of the dialogue participants. Rather, it will open rooms for 
improvement, enhancement of one‘s own religious teachings and having the right 
knowledge of others‘ religions teachings. In an inter-religious engagement, the dialogue 

12 Paul J. Griffiths, Problems of religious diversity (U.S.A.: Blackwell Publishers, Inc., 2001), xiv-xv. 
13 See Clendenin, Many Gods, many Lords, 29. 
14 For more information please refer to Fatmir Shehu, Nostra Aetate. 



251

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                3rd International Conference on Humanities 

245

teachings are eligible to attain salvation.12 Religions are exclusive in the sense that they 
adopt as uniquely true a particular worldview that is, if not logically incompatible with, 
certainly very different from other worldviews.13  

Inter-religious dialogue does not reject the exclusivism that deals with the 
fundamental principles of one‘s own religion. Rather, it rejects the exclusivism 
manifested by the dialogue participants in their inter-religious engagement promoting 
hostility, violence, and hatred. It is a fact that both, Muslims and Christians engaging in 
dialogue, feel an obligation: (1) to safeguard the particular revelation (which they 
believe to have come from God); and (2) to be loyal to their own religious community. 
Indeed, Muslims, like many Christians, have a fear of risking their faith if they enter into 
dialogue with others. 

The exclusive approach often taken by some religious and irreligious people, 
through their religions/traditions/cultures to build walls of disconnection and isolation 
between themselves and others, has been a major barrier for peacebuilding in many 
countries. Such exclusive approach has been the main cause of the past and ongoing 
conflicts and problems in Palestine, Bosnia Herzegovina, Chechnya, Kosovo, 
Afghanistan, Iraq, Lebanon, Philippines, Syria and elsewhere. 

The nature of inter-religious dialogue rejects exclusivism through its entire 
activities, and the dialogue participants have to avoid any form of activity that promotes 
exclusivism. Also, any kind of exclusivism promoted by one‘s ego-centric worldview on 
which his/her judgment of others stand, is completely rejected by the very nature of 
inter-religious dialogue, mutual respect and better understanding, which is very essential 
to peacebuilding. 

- One‟s inclusivism promotes peace and harmony: 
In order to build peace between people, inter-religious dialogue rejects 

exclusivism or isolation to one‘s own worldview and promotes inclusiveness or 
openness14 not in the sense that a participant of inter-religious dialogue has to embrace 
other‘s religion, tradition or culture. Rather, he/she has to maintain and enhance his/her 
own identity, while engaging with others. Such openness raised by inter-religious 
dialogue might be opposed by those who do not have sufficient knowledge of their own 
and others‘ religion/tradition/culture.

The inclusiveness or openness promoted by interreligious dialogue will not affect 
the belief system of the dialogue participants. Rather, it will open rooms for 
improvement, enhancement of one‘s own religious teachings and having the right 
knowledge of others‘ religions teachings. In an inter-religious engagement, the dialogue 

12 Paul J. Griffiths, Problems of religious diversity (U.S.A.: Blackwell Publishers, Inc., 2001), xiv-xv. 
13 See Clendenin, Many Gods, many Lords, 29. 
14 For more information please refer to Fatmir Shehu, Nostra Aetate. 

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                3rd International Conference on Humanities 

246

participants have to dialogue with one another freely in that sense that each one of them 
can give accurate information about his/her own tradition/culture/religion and at the 
same time acquiring the right knowledge of others‘ traditions/cultures/religions.

Therefore, inter-religious dialogue must begin with sufficient openness (where 
others are accepted as they are and not as we want them to be) in order to value the 
distinctiveness of the other person and a willingness to listen to what they have to share, 
without rejecting the faithfulness (being exclusive) to one‘s own tradition.15  

Such inter-religious engagement involves high cooperation with good esteem and 
mutual respect leading to the understanding of the others‘ beliefs between the 
participants. Also, it involves a genuine reciprocal process, in which two parties stand 
on an equal footing of readiness to listen, as well as to be heard,16 and therefore, 
implement the two-sided project of interaction. 

In this two-sided project, each participant have to enter into a dialogue not only with 
his partner across the faith line - the Christian with the Muslim - but also with his co-
religionists, with his fellow Muslims, or Christians, in order to share with them the fruits of 
such inter-religious dialogue. This way will enable the dialogue participants to: (1) learn and 
change their attitudes; (2) understand each other‘s systems of belief; and (3) open rooms for 
mutual respect and better religious understanding.17 All this has to be done with the true 
sense of inclusiveness or openness to one another‘s worldview without polemics or 
refutations, which is against the true nature of inter-religious dialogue. 

Peacebuilding can be a reality when dialogue is applied to different aspects of 
people‘s life. Thus, the dialogue denotes a conversation or interaction between two or more 
persons or groups who enter into this process though, by means of, their worldview (religion) 
and convictions in order to arrive at an agreement based on mutual respect and  better 
understanding.  

III. Scope of Inter-Religious Dialogue
The scope of interreligious dialogue is various or comprehensive. Inter-religious 

dialogue comprehends topics and issues of various natures. But, the most important thing 
about the scope of such dialogue is that it forbids the dialogue participants to engage 
themselves in promoting violence and hostility, instead it commands them to find proper ways 
that lead to peace, harmony and coexistence. 

15 Redmond Fitzmaurice, “The Roman Catholic Church and inter-religious dialogue; Implications 
for Christian-Muslim relations,” Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 3:1 (1992): 83-84 
passim, 97, 107. 
16 See Maurice Wiles, Christian theology and inter-religious dialogue (London: SCM Press, 1992), 4-5. 
17 See Leonard Swidler, “Religious pluralism and ecumenism from a Christian perspective,” in Religious 
issues and inter-religious dialogues: An analysis and sourcebook of developments since 1945, ed. 
Charles Wei-hsun Fu and Gehard E. Spiegler (USA: Green Wood Press, 1989), 338. 
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Dialogue in general does not comprehend the verbal communication only between the 
adherents of World Traditions. Rather, it comprehends: (1) People‟s dialogue of life - 
peaceful and respectful co-existence, including active participation in one another‘s lives, 
between people of different races, cultures, and religions; (2) People‟s social dialogue - 
cooperation between people of different races and cultures in socio-economic enterprises; (3) 
People‟s spiritual dialogue - exchange of religious experiences and practices by people of 
different cultures and religions; and (4) People‟s inter-religious engagement where 
conversation and explanation by experts and students of different religions about the teachings 
and practices of their faiths, shall take place.18

It is of a great significance to emphasize that the scope of inter-religious dialogue 
does not cover the theological issues related to world religions. Rather, it comprehends 
all aspects of people‘s life. To have a better understanding about the scope of inter-
religious dialogue, it is necessary to look at religious resources that are presented 
through the ―four main elements of which religions consist: religious ideas (content of 
belief); religious practices (ritual behaviour), social organisation (religious community), 
and religious – or spiritual – experiences (psychic attitudes).‖19 All these various 
dimensions of religion if presented properly by its adherents can be used in 
peacebuilding process.

To discuss themes of comparative or critical nature in inter-religious engagements, 
will completely divert the nature of this dialogue. It will lead people to a climate 
prevailed by hostility and hatred instead of peace, respect, care of, and harmony. The 
main objective of themes discussed in inter-religious forums is to solve problems and 
not converting to the faith of the other party or to make others doubt about their own 
faith. Also, it is to ―help all concerned to find a way to become better in themselves and 
to improve their relations with one another, so as to make the world as a whole a better 
place in which to live.‖20

Thus, the scope of inter-religious dialogue includes multiplicity of themes that the 
dialogue participants and the representatives of both, religion and politics see it of a 
great importance to be discussed. Also, the most important theme to be discussed in 
such dialogue should be on the ―very down-to-earth level, the existential level on which 
man comes face to face with the real problems of life and is actively engaged in trying 
to solve them.‖21

18 Mathieu Geijbels, “Mission and dialogue,” Studies in Interreligious Dialogue, vol. 10:1 (2000): 34-35. 
19 Gerrie ter Haar, ―Religion: Source of Conflict or Resource for Peace?‖ in Bridge or Barrier: 
Religion, Violence, and Visions for Peace, ed. Gerrie ter Haar and James J. Busuttil (The 
Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2005), 22 (pp. 3-34).
20 Guidelines for a Dialogue between Muslims and Christians (Edizion Ancora – Roma, 1st ed.
1969), 9. 
21 Ibid., 14. 
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The themes discussed by the dialogue participants in inter-religious dialogue 
activities should be of a diverse nature as such dialogue involves diversity of people. 
Thus, the scope of inter-religious dialogue depends on the form and the dialogue 
participants‘ level of interests, understanding, and knowledge.22 For instance, if a 
Muslim enters into dialogue with his Christian neighbour or any follower of other 
religions, the theme of discussion will be related to their day-to-day life. Perhaps, they 
will talk about their careers, families, social ills, and so on. Thus, the focus will not be 
directly related to their religious issues. Unless, the Muslim would like to know about 
the religious approach of his Christian neighbour towards the contemporary conflicts 
between Muslims and Christians or others, and so on. 

The topic of their dialogue depends on their level of interest, understanding and the 
knowledge they would like to share or acquire from one another. The topic can be 
decided on the bases that at the end of the day both neighbours can achieve peace, 
security and tranquillity. I would like to suggest here, that inter-religious studies 
provided for both, the Muslim and his Christian neighbour should provide for them the 
basis of peacebuilding between one another and make them aware of sensitive points 
that lead to hostility. 

It can be concluded that the scope of inter-religious dialogue should cover issues 
that will not create conflicts between the dialogue participants as well as the members of 
contemporary world society. The focus of discussion in such inter-religious engagement 
should be on the issues, which nature has to ―increase mutual knowledge and decrease 
tensions between religious groups, and to create a shared platform to present the 
represented beliefs in a positive or constructive way towards society at large.‖23 For the 
sake of peacebuilding between people of different religious backgrounds, the scope of 
inter-religious seminar or forum should be decided by the organizing committee as well 
as those who hold religious and political authority. 

IV. Peacebuilding Paradigm of Inter-Religious Dialogue
The contemporary material development presented through the advancement of 

industry, infrastructure and information technology is considered as the major resource 
for peace-building and harmony between the members of modern society characterised 
by diversity. In fact, the contemporary scientific development has eased people‘s lives 
and created many good opportunities and benefits for them, their families, societies, and 

22 For more information about the themes of inter-religious or inter-faith dialogue refer 
Muhammad Shafiq and Mohammed Abu-Nimer, Interfaith Dialogue: A Guide for Muslims (U.S.A.-
Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 34. 
23 Anne Hege Grung, ―Inter-religious or Trans-religious: Exploring the Term ‗Inter-religious‘ in a 
Feminist Postcolonial Perspective,‖ the Journal of Inter-Religious Studies 3 (2014), 12. (pp. 11-
14)
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countries on the one hand. It has created many challenges for the people, their traditions, 
customs, cultures, religions, and their very human nature, on the other one. 

In a society characterised by diversity of tradition, culture, and religion, people do 
interact with one another as well as influence one another on the bases of their 
traditions, cultures and religions. In order to promote peace among the members of our 
contemporary diverse society, it is required from both, officials representative and followers 
of the major world religions in general and the Christians and Muslims (who constitute the 
majority of religious population in both, west and east) as well as political officials, to be 
open to each other by the way of amicable inter-religious dialogue. Therefore, it is very 
important to mention here that only through implementing the inter-religious dialogue 
between Muslims and Christians can one hope for peace, justice, freedom, trust, mutual 
respect and better spiritual understanding.

Peacebuilding paradigm of inter-religious initiated by both, Christians and Muslims, 
has been achieved in line with the inspiration form their very religious sources – the Bible 
and Qur‘an introduced to them by God through the chosen ones among the people, who are 
called Prophets. Religious scholars, clergies and institutions have paved the way for the 
construction of inter-religious dialogue and its peacebuilding paradigm that aims to 
construct a friendly relationship between world traditions‘ adherents in general and 
Muslims and Christians in particular prevailed by mutual respect and better understanding. 

- Qur‟an and Bible as Inspiring Sources for nurturing Inter-religious 
Dialogue: 

Muslims and Christians have been inspired from the text of the very revelations 
sent to them by God through Qur‘an and Bible. As far as the very human nature is 
concerned, both scriptures look at it from a very monotheistic perspective regarding the 
relationship between people regardless of their differences. Based on the monotheistic 
perspective, people all come from God alone, regardless of race, nationality and 
religious beliefs, and they are descended from one pair of parents: Ódam (Adam) and 
×awÉ‟ (Eve). 

The Holy Qur‟an states: ―O mankind! We [God] created you from a single (pair) 
of male and female, and made you into nations and tribes, that ye may know each other 
(not that you may despise each other). Verily the most honoured of you in the sight of 
Allah is (he who is) the most righteous of you;‖24 ―And when I have perfected man‟s 
creation, I breathed into him of My spirit.‖ [al-Qur‘an, al-×ijr: 29]; ―We have honoured 
the sons of Adam; ... given them for sustenance things good and pure; and conferred on 
them special favours, above a great part of Our creation.‖ [al-Qur‘an, al-IsrÉ‘: 70]; ―We 
have indeed created man in the best of moulds‖ [al-Qur‘an, al-TÊn: 4]; ―Then We said to 

24 A. Yusuf Ali, The Holy Qur’an: Text, translation and commentary (Maryland: Amana 
Corporation, 1989), SËrah al-×ujurÉt: 13. 
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countries on the one hand. It has created many challenges for the people, their traditions, 
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In a society characterised by diversity of tradition, culture, and religion, people do 
interact with one another as well as influence one another on the bases of their 
traditions, cultures and religions. In order to promote peace among the members of our 
contemporary diverse society, it is required from both, officials representative and followers 
of the major world religions in general and the Christians and Muslims (who constitute the 
majority of religious population in both, west and east) as well as political officials, to be 
open to each other by the way of amicable inter-religious dialogue. Therefore, it is very 
important to mention here that only through implementing the inter-religious dialogue 
between Muslims and Christians can one hope for peace, justice, freedom, trust, mutual 
respect and better spiritual understanding.

Peacebuilding paradigm of inter-religious initiated by both, Christians and Muslims, 
has been achieved in line with the inspiration form their very religious sources – the Bible 
and Qur‘an introduced to them by God through the chosen ones among the people, who are 
called Prophets. Religious scholars, clergies and institutions have paved the way for the 
construction of inter-religious dialogue and its peacebuilding paradigm that aims to 
construct a friendly relationship between world traditions‘ adherents in general and 
Muslims and Christians in particular prevailed by mutual respect and better understanding. 

- Qur‟an and Bible as Inspiring Sources for nurturing Inter-religious 
Dialogue: 

Muslims and Christians have been inspired from the text of the very revelations 
sent to them by God through Qur‘an and Bible. As far as the very human nature is 
concerned, both scriptures look at it from a very monotheistic perspective regarding the 
relationship between people regardless of their differences. Based on the monotheistic 
perspective, people all come from God alone, regardless of race, nationality and 
religious beliefs, and they are descended from one pair of parents: Ódam (Adam) and 
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the Angels bow down to Adam‖ [al-Qur‘an, al-AÑrÉf: 11]; and ―Behold, thy Lord said to 
the angels: „I will create a vicegerent on earth‖ [al-Qur‘an, al-Baqarah: 30]; and ―whom 
I have created with My hands?‖ [al-Qur‘an, ØÉd: 75].25

The Holy Bible conveys the same message: ―God said, „Let us make man in our 
image, after our likeness….‟‖ [Genesis 1:26]; and ―So God created man in His own 
image, in the image of God created he him; male and female created he them.‖ 
[Genesis 1:27]; and ―God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and 
multiply, and replenish the earth, and subdue it:…‖[Genesis 1:28]26 In this sense, the 
very origin of human beings, created by God in pairs – male and female, as a sound 
being, different form other creatures created by God, in order to multiply themselves 
into nations, with the aim to be God‘s very representatives and establish His rule on 
earth. All this, I strongly believe, will serve as the very essential meeting points that will 
inspire both Muslims and Christians (and Jews) to initiate and sustain the peacebuilding 
paradigm of inter-religious dialogue with the motto of promoting mutual respect and 
better spiritual understanding.

- Religious Scholars, Clergies and Institutions promoting inter-religious 
dialogue: 

After the Second World War, the religions of the world and human societies 
witnessed many economical and socio-cultural crises as well as inter-religious conflicts. 
In order to overcome those inter-religious conflicts, and the obstacles of the modern 
world of that time, religious scholars and clergies of different religions were searching 
for a better way of communication. Therefore, the emergence of many religious 
movements, reformations or revivals, conferences, etc., was taking place and was 
embraced by many people.  

In the midst of these movements, the concept of inter-religious dialogue was 
introduced, shaped, and applied by many religious scholars, clergies, and institutions of 
world religions in general and Islam and Christianity in particular. Looking back at 
those figures that formulated, promoted and sustained the concept of inter-religious 
dialogue, the researcher has found that most of them belong to the two major religious 
communities of Christianity and Islam. Both, Christian and Muslim communities 
through their religious scholars, clergies and institutions, have produced vast literature , 
have established religious institutions and centers, and have organized many congresses, 
conferences, seminars, workshops, in the field of inter-religious dialogue. This can be 
understood through the discussion of the following issues: 

25 This does not mean that man is equal with God; rather, man is a subservient of God and His 
deputy on earth, who has to worship God alone and serve other fellow man according to the 
transcendental code of ethics prescribed in the revelation.
26  Holy Bible, King James Version, Cambridge Edition, Genesis, ―the Story of Creation,‖ 
accessed April 30, 2014. http://www.kingjamesbibleonline.org/Genesis-Chapter-1/
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1. Formulation of the concept of Inter-Religious Dialogue:
Inter-religious dialogue as far as its application goes back to the very beginning of 

human existence on earth. From a monotheistic perspective, God sent to humanity the 
chosen ones among them, who are called Prophets, Messengers, or Apostles, in order to 
guide people to what is right and refrain them from what is wrong, when they had 
deviated from the Divine Commandments of God. The chosen ones of God engaged in a 
friendly dialogue with their people reminding them about their responsibilities towards 
the Creator and other fellow man.27 However, in a specific sense, the concept of inter-
religious in the modern understanding is a new phenomenon in world history as well as 
in the history of world religions. Even though in the Islamic history during the Abbasid 
time there have been many inter-religious  dialogues (the Caliph himself has involved in 
dialogues), yet the concept of inter-religious dialogue only came into existence after the 
Second Vatican Council, which took place in Rome from 1962 to 1965. 

The Catholic Church is considered as a pioneering institution taking the lead to 
open up not with the Christian fellows of other Churches (Orthodox and Protestant), 
but with the followers of world religions in order to build a peaceful environment 
among the adherents of all religions based on mutual respect and better understanding. 
This view has been expressed obviously in the Second Vatican Council‘s Declaration, 
Nostra Aetate,28 which accredits the concept of inter-religious dialogue challenging 
the traditional exclusivist stand that had a very narrow scope of understanding towards 
the Christian religious thought in general, and Catholic Church in particular. 

The unity of humankind was the starting point of this declaration stating that the 
whole race of men is created by God (Acts 17:26) and men‘s final goal is the same, 
since God wants to save them all. Thus, God stands out both as Creator and Saviour.29

The main purpose of the starting point of this declaration is to focus on humankind as 
the unity that God intended it to be,30 and to formulate or promote inter-religious 

27 For more information about this, please refer to the respective Holy Scriptures of the three 
revealed religions, Judaism, Christianity, and Islam, which are: The Hebrew Bible, The Christian 
Bible, and the Holy Qur’an.   
28 The Declaration on the Relation of the Church to non-Christian religions (De Ecclesiae 
habitudine ad religiones non-christianas) promulgated on October 28, 1965, recognizes non-
Christian religions as entities, which the Church should respect and with which Christians should 
enter into dialogue. See Declaration Nostra Aetate Proclaimed by his Holiness Pope Paul VI on 
October 28, 1965, accessed May 1, 2014.  
     http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html 
29 See Ibid., Nostra Aetate, Paragraph 1. 
30 See Tord Fornberg, The problem of Christianity in multi-religious societies of today: The Bible in 
a world of many faiths (Lewinston/ Queenston / Lampeter: The Edwin Mellen Press, vol. 17, 
1995), 18-21. 
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dialogue, mainly by according grants to people of other faiths who wish to study 
Christianity. A special attention is also paid to the relationship between Christians and 
the followers of Abrahamic Faith, namely Jews and Muslims. Both, Muslims and Jews 
in paragraph 3 and 4 of Nostra Aetate are considered as strictly Monotheistic,31 who 
worship the same God as Christians do, and therefore, they should be respected and 
invited to an inter-religious dialogue, which will lead them to a close understanding of 
Christianity. 

It is very clear that there will be no peace, if there is no genuine and effective 
cooperation between the adherents of World religions, and especially Christians and 
Muslims. Therefore, the formulation of inter-religious dialogue aiming at peace building 
through mutual respect and better understanding between people regardless of their 
background is very challenging. In fact, the truth that each one is searching for cannot 
be isolated because isolation is neither possible nor desirable. For instance, if Muslims 
and Christians follow the sense of isolation within the boundaries of their religious and 
theological decrees, without taking into consideration the feelings and emotions of each 
other towards the existence and worship of the Divine Reality, and not searching for the 
establishment of a common platform, there would never be mutual respect and better 
understanding as well as peace among them. 

2. Religious Scholars and Clergies on Inter-Religious Dialogue:
Before and after the formulation of the concept of inter-religious dialogue, there 

have been many religious scholars and clergies of world religions, who have dedicated 
themselves entirely in search for ways and means that can help people of different 
customs, cultures, and religions to solve their ongoing conflicts as well as their post-
conflicts. Although there were many religious scholars and clergies who contributed to 
inter-religious dialogue, yet this study will examine the contribution of few of them 
only. It is of a great importance to mention here the great contribution made by Pope 
Saint John XXIII,32 who served as a pope for five years only, 1958–1963 C.A.. With 
the initiation of Second Vatican Council (1962-1965), even though he died at 1963, he 
introduced a new era in the history of the Roman Catholic Church by his openness to 

31 See Walter M. Abbott ed., The Documents of Vatican II (New York: American Press, 1966), 663. See 
also Miikka Ruokanen, The Catholic Doctrine of Non-Christian Religions According to the Second 
Vatican Council (Leiden / New York / Cologne: E.J. Brill, vol. 7, 1992), 76 passim, 88; and David S. Noss 
and John B. Noss, A History of World’s Religions (New York: Macmillan Publishing Company, 1990), 
520. 
32 His original name is Angelo Giuseppe Roncalli, who was born on November 25, 1881, Sotto il 
Monte, Italy. He died on June 3, 1963, Rome. He was beatified September 3, 2000, and 
canonized April 27, 2014; feast day October 11. "Saint John XXIII," Encyclopaedia Britannica, 
Encyclopaedia Britannica Online Academic= =Edition. Encyclopædia Britannica Inc., 2014, 
accessed May 2, 2014. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/304923/John-XXIII. 
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change. Such inclusive stance initiated by this pope has been the prior legacy the other popes 
who succeeded him. Indeed Pope Paul VI, who succeeded him, issued his first encyclical 
(Eclesiam suam, 1964), specifically on inter-religious dialogue: ―Dialogue is demanded 
nowadays ... It is demanded by the dynamic course of action, which is changing the face of 
modern society. It is demanded by the pluralism of society and the maturity man has reached 
in this day and age. Be he religious or not, his secular education has enabled him to think and 
speak and conduct a dialogue with dignity.33 Saint Pope John II,34 followed the footsteps of 
the previous popes who initiated inter-religious dialogue with the followers of other 
religions, and especially with Jews and Muslims.

Leonard Swidler35 views dialogue between the adherents of different religions as 
a change of the mode of religious communication from isolation to openness. In such 
dialogue the process of learning and thinking as well as the strengthening, affirming and 
transforming of one‘s fundamental beliefs and practices takes place, while experiencing 
the meeting with people of different fundamental convictions. The commonalities 
between the Abrahamic faiths have established the foundations of the inter-religious 
dialogue.36 Hans Küng37 is convinced that inter-religious dialogue is of the greatest 
importance not just for politicians concerned with conflicts in the Near East, but for all 
human beings involved in the ordinary business life. Every six persons in the world, one 
is Muslim and two are Christian, leads to the encounter between both Christianity and 
Islam as a model for inter-religious dialogue. Therefore, he urges Christians to make an 
attempt to understand Islam from the inside, as Islam strives to be an all-embracing 
view, an all-encompassing perspective on life, an all-determining way of life, and so in 

33 Ecclesiam Suam, (1964), cited by Leonard Swidler in his article “The age of global dialogue,” 639. 
34 His  Latin name is Johannes Paulus, original name Karol Józef Wojtyła, who was born on May 
18, 1920, Wadowice, Poland, and died on April 2, 2005, Vatican City. He was beatified on May 1, 
2011, and canonized on April 27, 2014; feast day October 22. "Saint John Paul II," Encyclopaedia 
Britannica, Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition, Encyclopædia Britannica Inc., 
2014, accessed May 2, 2014. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/305139/Blessed-
John-Paul-II. 
35 Leonard Swidler (a Catholic Christian), has been the Editor of the Journal of Ecumenical Studies 
since 1964, and a Professor of Catholic Thought and Inter-religious Dialogue at Temple University 
since 1966. He has published over 175 articles and 60 books, where inter-religious dialogue 
between Christin and Muslims has been the major issue discussed by him. 
36 Leonard Swidler, “From the age of monologue to the age of global dialogue,” in Religions in 
dialogue: from theocracy to democracy, ed. Alan Race & Ingrid Shafer (England: Ashgate 
Publishing Limited, 2002), 7-16. See also, Leonard Swidler, “Religious pluralism and ecumenism 
from a Christian perspective,” in Religious issues and inter-religious dialogues: An analysis and 
sourcebook of developments since 1945, ed. Charles Wei-hsun Fu and Gehard E. Spiegler (New 
York: Greenwood Press, 1989), 327-348. 
37 Professor of Dogmatics on Catholic Theology and of Ecumenical Theology since 1964, has given 
his contribution for the development of religious studies and especially for the cooperation 
between Christians and non-Christians by entering an into inter-religious dialogue. 
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the midst of this life a way to eternal life. Islam is referred to as paradise, salvation, 
liberation, redemption, but it is not just a way in this life, with the focus on only the here 
and now.38 It is obvious that Küng encourages Christians to enter into an inter-religious 
dialogue with Muslims in order to achieve peace and mutual respect among themselves. 

‟IsmÉÑÊl RÉjÊ al-FÉrËqÊ39 was one of the few Muslim scholars well-versed in 
Christian history and theology, who involved in inter-religious discussion with Christian 
peers. For him the aim of the inter-religious dialogue is the conversion to the truth and 
not conversion of his or her religion. In addition, according to him, the attempt of the 
Catholic Church to establish the foundations of inter-religious dialogue between 
Christians and non-Christians in the Second Vatican Council‘s Declaration, Nostra 
Aetate, left much to be desired that is of far greater importance.40 Fethullah Gülen,41

not only has initiated the concept of inter-religious dialogue, but he believes in it. This 
has been seen clearly in his numerous writings, activities and achievements. Since the 
beginning of his activities towards the initiation of inter-religious dialogue, he has 
presented for the Muslims a great awareness that Islam promotes and commands them to 
enter into a dialogue with others in general, and the People of the Book, i.e., Jews and 
Christians in particular. For Gülen, there is a need for the construction of a sincere 

38  Hans Küng, “Christianity and world religions: Dialogue with Islam,” in Muslims in dialogue: The 
evolution of a dialogue, ed. Leonard Swidler (U.S.A.: The Edwin Mellen Press, vol. 3, 1992), 249-272. 
See also Hans Küng et al., Christianity and world religions: Paths of dialogue with Islam, Hinduism, 
and Buddhism (New York: Orbis Books, 1996), xiv–xx passim, 19-36. 
39 ´IsmÉÑÊl RÉjÊ al-FÉrËqÊ (1921-1986), an authority on Islam and comparative religion, has been an 
active Muslim participant in the field of inter-religious dialogue with others, especially Muslim-
Christian dialogue. His view on inter-religious dialogue is reflected in the content of his following best 
known writings: Christian ethics (1976), The great Asian religions (1969), Historical atlas of the religions 
of the world (1974), The life of Muhammad (1976), TawÍÊd: Its implication for thought and life (1982), 
and The cultural atlas of Islam (1986). Meta-religion: Towards a critical world theology (1986); Islam 
and Christianity: Diatribe or dialogue (1992), etc. 
40 Ataullah Siddiqui, ed. Islam and other faiths (U.K.: The Islamic Foundation, 1998), 241 passim, 
269-274. See also ´IsmÉÑÊl RÉjÊ al-FÉrËqÊ, The Christian ethics: A history and systematic analysis 
of its dominant ideas (Montreal: McGill University Press, 1967), 32-35. See IslmÉÑÊl RÉjÊ al-
FÉruqÊ, “Islam and Christianity: Diatribe or dialogue,” in Muslims in dialogue: The evolution of 
dialogue, ed. Leonard Swidler (U.S.A.: The Edwin Mellen Press, 1992), 32-33. Also, IsmÉÑÊl RÉjÊ 
al-FÉrËqÊ, “Meta-religion: Towards a critical world theology,” The American Journal of Islamic 
Sciences, 3:1 (1986): 40-43, passim 56-57. 
41 Is a Muslim scholar, thinker and clergy as well as a prolific writer and poet. Born in Erzurum 
eastern Turkey, in 1941, which is socio-culturally very conservative. See Mehmet Enes Ergene, 
Tradition Witnessing the Modern Age: An Analysis of the Gülen Movement (New Jersey: Tughra Books, 
2009), 6. 
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dialogue, which will increase mutual respect and better understanding, and this will take 
place when people have proper education awareness.42

V. Conclusion 
This study concludes that inter-religious dialogue is a very important means of 

communication through which contemporary peacebuilding process among people with 
different socio-cultural-political-economic-religious backgrounds, who are facing both, 
the ongoing and post-conflicts can become a reality. The inclusive nature of this 
dialogue can make people realize how significant is to be humane in the sense that 
security, justice, and peace should be granted to one‘s life, his family, his system of 
beliefs, customs, cultures, and humanity at large. Such inter-religious engagement 
should be on the issues that increase mutual respect and better understanding and 
decrease tensions between religious groups. The positive initiative of Catholic Church 
expressed in the Second Vatican Council (1962-1965) towards the formulation of inter-
religious dialogue, has to be admired. Since then, many religious scholars and clergies 
especially among the Christians and Muslims have engaged themselves in numerous 
inter-religious activities. This study, thus, urges both the Christian and Muslim scholars 
and clergies to take the application of inter-religious dialogue seriously. The 
contemporary peacebuilding paradigm of inter-religious dialogue can be achieved with 
the sincere cooperation between religious leaders and government representatives.

42 M. Fethullah Gülen, Toward A Global Civilization of Love and Tolerance (New Jersey: The Light, 
2006) 198-199. See also Fethullah Gülen: Essays, Perspectives, Opinions (New Jersey: Tughra 
Books, 2010), 86-87. 
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Turgay ġen

Collaboration of the Republic of Moldova and the Republic of 
Turkey in the Field of Economy 

Abstract 
The Friendship and Cooperation Agreement signed on 3 June 1994, is accepted as 

the basis to the bilateral relations between the Republic of Moldova and the Republic of 
Turkey.  

The Friendship and Cooperation Agreement signed by the President of the 
Republic of Turkey, Demirel and the President of the Republic of Moldova, Mircea 
Snegur in Demirel's visit to Moldova, reinforced the bilateral relations between these 
two countries and lead many other agreements in other fields such as; economy, trade, 
education, culture, tourism, justice, defense, health, duty, veterinarian, transportation, 
environment, science and technology. 

In the introduction part of The Friendship and Cooperation Agreement, the 
cooperation between two countries was defined and its aim was indicated.  The 
obligations of sides in international agreements and documents were asserted and it was 
noted that the friendship and cooperation between these countries and their nations are 
building a strong basis for the future. Moreover, in this agreement, it was indicated that 
efforts on reinforcing friendship, insight, mutual trust and cooperation should be carried 
on. Both sides have declared their dedication on contributing to this reinforcement and 
improvement of their friendship and cooperation with mutual benefits by aiming to build 
up a Europe, which is based on common values such as: superior justice, human rights, 
pluralist democracy or freedom.   

According to this agreement, in order to improve the regional collaboration both 
parties gave priority to application of the ―Declaration of Black Sea Economic 
Collaboration‖ by which the economic relations between these two countries were 
anticipated to be developed and varied. As a result of this, Black Sea area is aimed to 
become a region of peace, stability, and prosperity. Another field that is thought to be 
important in the agreement of friendship and Collaboration is environment; parties, 
which give importance to saving the environment, will intense the collaboration in this 
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area and continue to contribute to the collaboration that progresses in European or 
global level.  

An important detail in this agreement is the mention of Gagauzian people. Parties 
which take the ethnic, cultural and lingual closeness between the Gagauzian and Turkish 
people into consideration, are going to spend a joint effort, in order to provide 
development for Gagauzian identity with a belief that this will open new paths of 
collaboration, add windows to the collaboration perspective and form and advance the 
bridge of friendship between Turkey and Moldova. 

Keywords:Turkey, Moldova, Collaboration, Cooperation, Agreement, Friendship, 
Economy 
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Introduction 
Lying on the east of Europe, the Republic of Turkey and the Republic of 

Moldova are two independent and sovereign countries which have European Union 
perspective.

The dialogue and the collaboration between these two countries began on 16 
December 1991 when the Republic of Turkey recognized the independence of the 
Republic of Moldova. After a short time from recognition, on 3 February 1992, 
diplomatic relations were established between these countries. The built of diplomatic 
relationship, geographical adjacency, historical and cultural similarities made the 
relationship between these two countries develop more and more while agreements were 
signed to make the collaboration even more profound. 

International Agreement is defined in the second item of the treaty of 1969 Vienna 
Law of International Agreements. According to it; ―Either taking place in one, two or 
more documents, and whatever its own specific name is, a written pact which is relying 
on international law, between two states is an international pact”.  

For an International Agreement to be one, that agreement must include an 
‗international agreement‘, and ‗an agreement‘ is harmonization of two state volitions 
and then assertion of those volitions as any non-asserted thought cannot be applied1.  

Furthermore, existence of the international law characteristic is necessary, in order 
to call it an ‗agreement‘2. What we mean by a ‗characteristic‘ will be clarified when the 
next element of an agreement is explained. Constitution, law and agreements resulting 
from other applications of government are categorized as inter-states, inter-ministries or 
administrative agreements, etc. However, Vienna treaty defined agreements to be having 
specific properties in general3. It is not making classifications; therefore, it is not 
important in the international law. 

Another condition according to 1969 Vienna Agreement Law is that, "agreements 
should be made between states". Bilsel also mentioned states solely while defining the 
international law. According to him, ―Agreements which are forming bonds between 
states are international agreements"4. However, an international agreement, today, can 
be made between a state and another international association, as well as, between 
associations. In other words, international associations have right and charge to make 
agreements. However, this issue is not stated in the 1969 Vienna Treaty.  

Another point that should be taken into consideration is that, agreements that are 
made in international or multi-national companies, even if one of the sides is 
government cannot be characterized as international agreement. At this point, it should 

1 REUTER, Paul, Introduction to Law of Treaties, New York/London 1989, s. 23 
2 KLABBERS, Jan, The Concept of Treaty in International Law, London 1998, p. 51 
3 AUST, Anthony, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge 2000, p. 14 
4 BİLSEL, Cemil, Devletler Hukuku: Giriş İstanbul 1940, p. 86 



266

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                3rd International Conference on Humanities 

270

be noticed that a minister, president, government, or some institutions may also work in 
the place of the government.  

Another condition is "existence of international law characteristic". As we have 
mentioned before, international agreement should be made relying on international rules 
and it should bring juridical results.  

The Friendship and Cooperation Agreement between the Government of the 
Republic of Turkey and the Government of The Republic of Moldova, signed by these 
two governments, on 3 June 19945, is considered as the basis and road map of their 
developing relations. By this agreement, the responsibility of parties in the international 
agreements was affirmed and the necessary fields to collaborate in the future were 
decided. The agreements that regulated every field of life made up the strong law 
between these two countries. Especially, the agreements signed in the field of economy, 
security and law are really significant. By the agreements signed in the field of 
transportation, health, agriculture, and duty were to minimize the issues faced by 
citizens of these countries every day. One of the prior fields of collaboration is the one 
on economy6.

Modern international economic relations are regulated by a complex of norms and 
principles that are developed and formed step by step, regarding the real demands and 
necessities7. In the conditions of appearance and development of the integrated 
processes and globalization, there appeared new legal and institutional regulatory 
tools/instruments in the international economic system8. There was a considerable 
increase in the number of international treaties concerning economy, there were special 
principles of the international economic law formed, many internal problems of the 
states were internationalized and they were transferred to international regulation. 

In the framework of international economic collaboration, it is included the 
international trade, attraction of investments, creation of mixed enterprises or with 
foreign capital-air transport, shipping, road, construction, tourism, agriculture, hotel 
service, etc.  

Legal areas of collaboration between Republic of Moldova and Turkey are 
regulated by a number of agreements, which aim to ensure correctness and balance in 
Moldavian-Turkish relations. There were signed 70 reciprocal agreements between 

5 The Friendship and Cooperation Agreement between the Government of the Republic of 
Turkey and the Government of The Republic of Moldova”, was signed on the 3 June 1994, in 
Chisinau, Official Gazette 30.09.1996, nr. 22773, (Turkey) 
6 Closca Ionel „Dictionar de drept international public” Editura stiintifica si enciclopedica. 
Bucuresti, 1982, p. 233 (317p) 
7 Arhiliuc V. „Mijloace auxiliare de reglementare a relatiilor economice internationale” 
Conferinta stiintifica Integrare prin cercetare si inovare 26-28 septembrie 2013 Rezumate ale 
comunicarilor Stiinte juridice Stiinte economice. Chisinau, SEP USM, 2013 p.3 
8 Международное право. Отв. ред. Мелков М. Г. М., РИОР, 2009, с. 358-391. 
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Republic of Moldova and Turkey up to now9. There have been highlighted norms, 
created as a result of the good agreement will, by the contracting parts in different 
domains with a purposeful practice that is materialized in the contribution to the 
grounding decisions of the bodies responsible for their achievement. 

Being constantly under the umbrella of rules of international law, the cooperation 
can be benefit to the partners, can ensure reciprocal advantages, and not be promoter of 
interests over others. 

In the current economic collaboration, international trade occupies a central place; 
other economic links are tied with commercial ones. From this point of view the main 
reciprocal agreements that set the legal basis of multiple traditional economic relations 
are commercial agreements10. 

On February 14, 1994 the Government of Moldova Republic and the Government 
of Turkey signed the Agreement concerning the commercial-economic cooperation11 in 
force since 7 June, 1994. They contracted for a period of 5 years aiming to be prolonged 
automatically for a year, except the case when the contracted parts will notify each other 
in written form six months before the expire date12. 

In the preamble to the agreement is mentioned the desire of the parties to promote 
and diversify economic and commercial relations, mutual benefit on a stable and 
balanced basis according to the principle of equality, and mutual respect. The agreement 
between Republic of Moldova and Turkish Republic concerning economic-commercial 
cooperation includes a great number of issues: establishment of the mutual granting of 
the national treatment of the most favored  in terms of custom taxes and any other 
applicable taxes for import and export, appointment of the relevant legal entities in the 
in the cooperation, offering of facilities to the entrepreneur (contractor) and 
organizations accelerating the delivering the permeations for export and export required 
for the implementation of the contracts concluded on the basis of this agreement; 
provision of forms of payment in convertible currency concerning the import and export 
of goods and services performed in accordance with the legislation in each country13,  

9 http://www.mfa.gov.md/politica-economica-externa (vizitat 08.11.2013) 
10 Международное публичное право. Отв. ред. Бекяшев. К.А. Москва, «Проспект», 2007, с. 
243; Шумилов В.М. Международное экономическое право, «Дека», 1999, с.211 (399с.) 
11 Acord intre Republica Moldova şi Republica Turcia privind cooperarea comercial-economică. 
În: Tratate internaţionale la care Republica Moldova. Ediţie oficială. Chisinau, Moldpress, 1999, 
p. 375-377.
12 ‘Agreement on Trade and Economic Cooperation between the Republic of Turkey and the
Republic of Moldova’ was signed on the 14 February 1994, in Ankara, Official Gazette 
06.06.1994, nr. 21952 (Turkey) 
13 Baieşu A. „Cadrul juridic al relaţiilor economice internaţionale al Republicii Moldova”. 
Conferinţa Ştiinţifică jubiliară. Rezumatele comunicărilor. 2-3 octombrie 1996, p. 222-294; 
Грибинча А., Евсюкова Р, Долгий К. «Основы проведения внешне экономической 
деятелости». Chişinău, 2008, p.13-34 (365p) 
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identifying the possible ways of cooperation, such as; agriculture and food industry, 
consumer goods, chemical, power, construction and contracting services, transport and 
telecommunication, tourism. Taking into consideration the importance of banking 
business in the development of the economic and commercial activities, the Contracting 
Parts agreed upon promoting the cooperation between banks in both countries.  

In the Agreement is stated the decision of creating a common Moldovan - Turkish 
committee for economy for future implementation of the agreement, assessing the 
problems that might appear during the implementation, drawing up the 
recommendations of their Governments for expensing the economic and commercial 
bilateral relations.  

Being founded according to the stipulations of the article IX of the Agreement 
concerning commercial-economic cooperation between Republic of Moldova and 
Turkish Republic, the joint Moldovan-Turkish Commission has its representatives 
appointed by the Governments of the Contracting Parts and meet on acceptable dates for 
both parts in Moldova or Turkey.  

There have been several meetings of Moldovan-Turkish intergovernmental 
Commission for economic cooperation. The 5th meeting of Moldovan-Turkish 
intergovernmental Commission for commercial-economic collaboration took place in 
ChiĢinău on 12-13 June, 2008 and concluded with signing of a protocol. They agreed 
that the amount/volume of the foreign trade between Moldova and Turkey to rise up to $ 
500 million by 2010. The signed protocol stipulated the expansion of the bilateral 
collaboration in investment, construction, industry, agriculture, hotel service, consulting, 
informational development, standardization and metrology. At their meeting the parts 
examined the possibility of creating the necessary conditions for attracting Turkish 
investments in free entrepreneurship ―Valcanes‖ from Gagauzia, as well as in other free 
economic zones in the Republic of Moldova. The issue concerning the participation of 
the Turkish companies in the privatization of some industrial enterprises in Republic of 
Moldova, UTA Gagauzia included, has been discussed as well.

At the ordinary meeting of the joint Moldovan-Turkish Commission dated 15 
December, 2011 in Ankara the delegation of Republic of Moldova was represented by 
the Minister of Economy, Valeriu Lazăr. Some of the issues in the discussion referred to 
cooperation in the development energetic renewable sources and launching some pilot 
projects on energetic efficiency, air cooperation, agriculture, mining and construction14.

According to statistic data, Turkey is one of the main commercial partners of 
Republic of Moldova. At beginning of November, 2011, the volume of the foreign trade 
of the countries estimated $ 354 million. In 2012 the commercial circuit of both 

14 http://economie.moldova.org/news/ (vizitat 02.11.2013) 
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countries increased up to $ 450-500 million15.  At the end of 2013 the amount of 
bilateral commercial trade is estimated at present in $ 500 million and might be doubled 
after signing the Agreement of Free Trade said the president Nicolae Timofti on the 18th

of December, 2013, in Ankara16. 
An important role in the development of the cooperation between Republic of 

Moldova and Turkey, is played by the capital investment. The fundamental principle 
concerning the foreign capital investment is formulated in the Charter of rights and 
economical duties of the states17: each country has the right to regulate and to check the 
foreign investments according to the national juridical actions, according to the rules 
and decisions and in accordance with the prior national objectives and tasks; and, no 
state can be forced to offer a privileged schedule for foreign investments. 
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On February 14, 1994 Republic of Moldova and Turkish Republic contracted 
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15 http://economie.moldova.org/news/ (vizitat 30.10.2013) 
16http://www.voceabasarabiei.net/index.php/social/15065-parteneriat-strategic-intre-republica-
moldova-si-turcia vizitat (04.01.2014) 
17 Хартия экономических прав и обязанностей государств. În: Международное право. 
Сборник документов, Москва, РИОР, 2009, с.247. 
18 Нинель Вознесенская, «Регулирование иностранных инвестиций: Федеральное и 
региональное законодательство». Государственная регистрационная палата при 
Министерстве Юстиции Российской Федерации. Вестник №2, 2010, с.4-20 (172). 
19 Alexander I. Bêlohlâvek „Protecţia investiţiilor străine directe în Uniunea Europeană”. Editura 
C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.16 (377 p.) 
20 UNCTAD series on International Investment policies for Development, Geneva, 2008. 
21 V.Arhiliuc „Protecţia juridică a investiţiilor străine în contextul protecţiei proprietăţii. În: 
Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi 
internaţional. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale. 22 decembrie 2009. 
Chişinău, 2010, p.161-168 (395). 
22 Burian A. Recenzie la articolul „Rolul instrumentelor internaţionale în procesul de evitare a 
dublei impuneri fiscale. Autor: Alexandru Armeanic, doctor în drept, conferenţiar universitar. În: 
Revista Moldovenească de drept internaţional şi Relaţii internaţionale. Nr.1-2, 2007, p.123. 
23 Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Ediţie oficială. 
Volumul XXI, Chişinău. Moldpress, 1999, p.401-406. 
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contracted Agreement is a result of the desire of the both parties to promote a wide 
economic cooperation between them by recognizing the addiction to the treatment 
offered to the investments of one Party on the territory of the other Party; thus will 
stimulate the capital flow, technologies, economic development of Parties and the 
creation of a stable framework for investments that will lead to utilize with maximum 
efficiency the economic resources. 

The Agreement consists of 9 articles in which is found more coverage. 
At the beginning, according to the meaning of the Agreement are defined the 

utilized terms as: business customers, investments, benefits, territory and others. In 
article 2 of the Agreement is set the legal system offered to the investments that 
stipulates ―Each Party will grant to the existing investments a treatment not less 
favorable than the one granted in similar situations to the investments of their own 
investors, or investments of the investors of any other country, prevailing most favorable 
regulation.‖

The content of this article tells that the investors are granted national regime24 of 
the Parties. Besides, according to the article 2, p. 3b, the companies constituted under 
the law and regulations applicable to one of the Parties, and what are the investments of 
the other Party‘s investors, they are allowed to employ technical personal and 
leadership, according to their choice, no matter the nationality. 

It is specified that stipulations of this article will not take effect in case of some 
ongoing agreements contracted by each Party concerning any existing customs union of 
a future one, regional economic union of cooperation or a similar international 
agreement. 

The Parties set up concrete stipulations concerning mutual protection and 
investment guarantee. Modern international law recognizes the state law of nationalizing 
the foreign property. This law is based on execution of an attribute of the state 
sovereignty on natural resources. In article 2 in the Charter of Rights and economic 
duties, devoted to the permanent sovereignty on natural resources, it is specified that 
every state has the right to nationalize, expropriate or transfer the foreign property, in 
this case of necessity of the payment the corresponding compensation by the state that 
takes such measures, considering its law and the regulations and other circumstances 
which the state considers pertinent. 

―On the basis of states‘ sovereign equality, in case of special necessity, the state 
has the right to act in its own interests, at the same time to nationalize foreign property 

24 Alexander I. Bêlohlâvek „Protecţia investiţiilor străine directe în domeniul energiei”. Editura 
C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p.73-74. 
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according to the norms of constitutional law and international law that is to act with 
public aim, without discrimination and in conditions of fair compensation.25‖

The article 3 of the Agreement between Republic of Moldova and Turkish 
Republic concerning the mutual promotion and protection of investments provides that 
the investments won‘t be expropriated, nationalized or subjected to direct or indirect 
measures with the exceptions of measures taken in public interest, undiscriminating 
way, paying a prompt adequate compensation, performed in accordance with the law. 
The compensation will be equal to the real value of the expropriate investment estimated 
just before the act of expropriation to be performed or known. 

Article 3 of the Agreement stipulates also the case when investments of the 
investors of each Party have losses on the territory of the other Party because of war, 
civil disorders or other similar events. As a result, each Party will grant the Investors a 
treat not less favorable than the one granted to their own investors of any other country 
prevailing the most favorable regulations applied in case of other losses. 

Article 4 of the Agreement consecrate the  repatriation and transfer in accordance 
to which each party will allow goodwill for valences of transfers as an investment to be 
made free and without delay justified to or inside.  

In case when the problem of compensation leads to the litigation between the Party 
and investors of the other Party, article 7 of the Agreement contains corresponding 
stipulations concerning the solution of the litigations between a Party and the investors 
of the other Party. 

Concerning the solution of any dispute appeared between the Parts concerning the 
applying of the Agreement, they agreed to engage in direct and fruitful negotiations in 
order to reach an amiable solution. In case such dispute between the Parties can‘t be 
solved through negotiations during two months, it can be presented through the request 
of any of the Parties, any court consisting from 3 members. Article 8 from the 
Agreement contains regulations concerning the formation of the arbitrary court, the 
juridical power of the decisions adopted by it, and covering the costs by the Parties.  

The Agreement between Republic of Moldova and Turkish Republic concerning 
the promotion and mutual protection of the investments has been contracted for a period 
of 10 years and will continue to be in force up till it will be denounced in accordance 
with the order set in the paragraph of the article 9 of the Agreement. 

Having concluded the Agreement and established the legal framework concerning 
foreign investments, there will be increase in number of Turkish investments in the 
Republic of Moldova. 

Actually this volume is estimated as $ 250 million, but the annual commercial 
circuit rises up to $ 450-500 million. In the Republic of Moldova there are registered 

25 Иванов И.М. «Международное правовое содержание экономического суверенитета. // 
Евразийский юридический журнал. 2009, №8(15), с.37. 
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776 companies with Turkish capital, 460 out of them are active. In Turkey there are 
registered and developed activities of 50 enterprises with Moldovan capital26. The 
weight of Turkish investments occupies 1.3% from the total volume of investments in 
Moldova.   The Minister of Foreign Affairs of Turkey, Ahmed DAVUTOĞLU, being on 
an official visit to Moldova, mentioned that Turkey intends to reach the annual 
investment volume of 1 milliard dollars in the Republic of Moldova27. In that 
perspective, Turkey will support the development of regions in Moldova Republic with 
investments in water supply, systems of sewers in localities, home renovations, road 
rehabilitation and the development of business incubators28. 

A special place in bilateral relations between Republic of Moldova and Turkey 
occupies the air transport collaboration. International air transport is regulated by the 
Convention of International Civil Aviation dated  December, 7, 199429, Agreement 
concerning Transit Air Services30, Agreement concerning the International Air 
Transport31, Warsaw Convention for unification of the rules concerning international air 
transport from 192932, completed and modified through Haga Convention in 1955 and 
the Convention from Guadalajara, Mexic, in 198133. 

Juridical schedule of the air space and air navigation established by Chicago 
Convention in 1944, doesn‘t exclude the contracting of bilateral agreements between the 
states concerning international air navigation34, as well as the elaboration of the national 
acts concerning civil aviation35.

In order to use the air transport, on the 9th of June, 1994 , the Air Service 
Agreement36 was signed in ChiĢinău, making reference to the Convention concerning 
International Civil Aviation and accepting the Agreement on air transit service contains 
concrete regulations concerning granting traffic rights, the authorization of exploitation 
and cases of its revocation and suspension, of determining the laws and regulations 
applied at the entrance, stay and leave from the territory of  the parties of the aircrafts 
used in air navigation, setting the tariffs, proving the information and statistic data, 

26 http://economie.moldova.org/news (vizitat la 02.11.2013). 
27 http://economie.moldova.org/news (vizitat la 30.10.2013). 
28 http://www.publica.md/turcia (vizitat la 20.09.2013) 
29 http://www.caa.md/files/2013_02/258.pdf (vizitat 23.12.13). 
30 http://www.caa.md/files/2013_02/258.pdf (vizitat 23.12.13). 
31 http://www.caa.md/files/2013_02/258.pdf (vizitat 23.12.13). 
32 www.businesspravo.ru/Docum/DocumShav_Docum/D_36041.html (vizitat la 23.10.2013). 
33 www.businesspravo.ru/Docum/DocumShav_Docum/D_36041.html (vizitat la 23.10.2013). 
34 Drept internaţional public. Col.Red.coord.  A.Burian. Ediţia a III-a. Chişinău, 2009, p.393 (645 
p.) 
35 Vezi: Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 9 iulie 197 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.69-70 din 23 noiembrie 1997, p.13-18. 
36 Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte (1992-2005). Ediţie oficială. 
Vol.XXXIV, Chişinău, Moldpress, p.106 (495 p.). 
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organizing consultations between the Parties, adopting amendments, dissolution of the 
Agreement, the solution of disputes. In the Agreement is provided the mutual obligation 
of the Parties to protect the security of the civil aviation against the illicit acts of 
interference. The Agreement was contracted for an unlimited period, being registered in 
the International Organization of Civil Aviation by both Contracting Parties. In 
accordance with this Agreement Each Contracting Party grants to the other Contracting 
Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled 
international air services on the routes specified in Annex to this Agreement. In the 
Annex is specified the schedule of the routes to be performed by the airline or airlines of 
Moldova Republic: operated. Points in Moldova-Istanbul and in Points vice versa and 
the routes operated by the airline or airlines of Republic of Turkey: Points in Turkey-
Chisinau and Points vice versa. 

The airlines designated by each Contracting Party according to article 3 of the 
Agreement for the purpose of operating the agreed services on the specific routes are 
granted the appropriate operating authorization. 

Article 2 of the Agreement stipulates the following rights: 
a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes;
c) to embark and disembark on the territory of the other Contracting Party, at

the points specified for that route in Annex to the Agreement, passengers, cargo and 
mail in the limits of International traffic, separately or combined. 

From the total amount of passengers‘ traffic in 2012 the regular routes ChiĢinău-
Istanbul and vice versa have been transported (151277) passengers, to Antalia (108861) 
passengers. A prior share in the amount of the passengers‘ transportation holds the 
national airline „Air Moldova‖. Turkish airline holds a significant share of 9.6% out of 
amount passengers‘ transportation between Republic of Moldova and Turkey37. Besides 
the regular flights on air routes established in the Agreement in aeronautical experience 
between Moldova Republic and Turkey are frequently operated Charter flights38.

In Republic of Moldova the subdivision that issue Authorizations for operating air 
routes and issues the permissions for operating flights is designated by the International 
Relations and European Integration Department as a component part of the Civil 

37 Raportul anual de activitate a Autorităţii Aeronautice Civile (niv.AAR/2012, p.13). 
38 Mai detaliat despre zborurile  aeriene, vezi: Международное воздушное право. Книга 2. 
Отв. Ред. А.П.Мовчан. Москва. Изд-во «Наука», 1981, с.190-211 (318 с.). 
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Aeronautical Authorities39. In 2012 the designated subdivision issued 321 permissions 
for Charter flights40. 

The mutual agreements concerning airline services complete and materialize the 
stipulations of the multilateral agreements and have an important role in international air 
transportation activities41. In the conditions of competence encreasing there exists a 
tendency of liberalization of international airline services, that‘s why one of the special 
problems of the reciprocal regulations in this domain is the establishment in the 
agreements the mutual favourable conditions concerning the access to the aeronautical 
market. 

This confirmed by the fact that through the exchange of Notes, between the 
Government of Moldova Republic and the Government of Turkey Republic has been 
contracted the Agreement concerning the completion of the Agreement regarding airline 
services between the Government of Moldova Republic and the Government of Turkish 
Republic, signed in ChiĢinău of the 10th of December, 2005 in force since 21 of 
February, 2006. 

According to the order nr.116 dated 15.02.201142 of the Government of Republic 
of Moldova  was created  a Group for consultations concerning the renegotiations of the 
Agreement regarding the airline services between the Government of Republic of 
Moldova and Government of Turkish Republic aiming to gradually liberalize the market 
services of the air transportation. 

Conclusion 
The cooperation between the Republic of Turkey and the Republic of Moldova 

continues with spread to every field. Besides the geographical adjacency, cultural and 
historical similarities are also important factors in this improvement in cooperation. 
Despite this positive chart, the existing collaboration in the field of economy may seem 
insufficient if thought potentially. The total commerce volume of 450 – 500 million 
dollars annually might be doubled after signing the Agreement of Free Trade. Even 
though numbers can not solely display the bilateral relations, they are yet important 
indicators. 

39 Vezi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile. În: Monitorul 
Oficial nr.92 art.nr.329 din 15.05.2012. 
40 Raportul anual de activitate a Autorităţii Aeronautice Civile (niv.AAR/2012, p.13). 
41 Лю Синь (КНР) «Правовое регулированик международных воздушных сообщений между 
РФ и КНР» În: Актуальные проблемы современного международного права. Материалы 
ежегодной международной научно-практической конференции кафедры международного 
права. 10-11 апреля 2009 г. Москва, Российский Университет дружбы народов, 2010, с.635. 
42 Monitorul Oficial nr.227-232 art.nr.1068, publicat: 23.12.2011. 
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1-Introduction 
In recent years there has been much discussion about social capital, religion and 

spirituality in the world. But in Albania this has not yet detailed research studies in this 
field. The main purpose of this study is the importance of Albanian society gives to 
structures and analysis of research studies 'World Values Survey'. Due to this we can say 
that religion is one of the most important social institutions in the society because it is 
not the only structures that develop social relationships, it is also the main sources of 
social capital. Almost every religion has been the main source of unity and social 
connections.  In the world we live in, the concept and definition of social capital 
research enables us to find solutions to social problems. Along with analysis about the 
concept of social capital, it will be analyzed also the religions problems of Albanian s 
society in social capital perspective. In recent years, the social sciences, the social 
capital of the Western world has become a key concept for analyzing social problems. 

By their nature humans are social beings, who are driven basic impulses and 
instincts to create path and code of ethics rules. Code of ethics and rules make possible 
the realization of a framework which enables social beings to form close ties to the 
community. This code of ethics forms also the feelings, values and the norms. Religion 
as a part of social capital is form also from the various forms of spirituality. It is 
important to stress that various forms of spirituality has been formed by variety of 
culture in different society and from the individual‘s perceptions. This paper is going to 
be focused on the debates about the different theories of religion and spirituality, 
religion as an issue of social capital and Albanian society in perspective of religion and 
social capital. As it is mention before, that there are very few researches on the social 
capital of Albania, and almost any research on the religion and social capital. So in the 
last part of this paper, we are going to analyze the data‘s obtained from World Values 
Survey Databank occurred in 2008.  

2-Religion And Spirituality   
In the literature of sociology, religion is one of the most important of social 

institutions in the society. For this reason we must claim that religion is as personal as 
social element in everyday life of social actors. It exists in all societies, although 
religious beliefs and practices vary from one culture to another one. ‗All religions 
involve a set of symbols, involving feelings of reverence, linked to rituals practised 
by a community of believers.‘ 1 But it is very important to say that in social sciences 
are a verity number of definitions about the religion as term and as theories. So to 
make the archaeology of the religion as term and as theories could not be always in 
objectively perspective. Because religion is very reach in its concept. 

The word ―religion‖ has Latin roots, but even in classical Rome it was interpreted 
                                                          

1 Giddens, A. Sociology, 6th edition,( UK: Polity Press, 2009), 716   
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in various ways. According to Repsad and Fruseth, religion sometimes meant ―to re-
read‖ and sometimes ―to bind together.‖ It is possible, of course, to imagine that 
religion is something that is repeated, in the form of rituals, or something that binds gods 
and human beings together2. But according Edward definition of religion is as ―a belief in 
spiritual beings.‖ Tylor‘s theory is that human beings develop religious beliefs in 
order to explain dreams, visions, unconsciousness and death. Peter L. Berger defines 
religion as man‘s relationship to ‗a sacred cosmos.

Giddens claimed that sociological approaches to religion have been most 
influenced by the ideas of the ‗classical‘ thinkers: Marx, Drukheim and Weber. All held 
that traditional religious would decline, though each viewed the role of religion in 
society very differently3.

According to Marx, religion contains a strong ideological element such as religion
provides justification for the inequalities of wealth and power found in society. He 
argued that all meta-physics involve an inversion of the real world that is harmful to 
humanity: that is, there is only life on earth. Any vision of life beyond earth is a delusion; and 
delusions undermine the evolution and enlightenment of humanity. ‗In societies where 
the material infrastructure reproduces economic exploitation, it is elites who have 
perpetuated ideologies  to sustain the status quo, and religions have operated to persuade 
the masses to acquiesce to their subordination (for example, the virtue of humility) while 
offering them the olive branch of a hereafter (that is,   rewards in heaven)‘4.

For Durkheim religion is important because of the cohesive functions it serves, 
especially in the ensuring that people meet regularly to affirm common beliefs and 
values. Durkheim adopted a positive attitude towards religion insofar as it is an expression of 
the ‗conscience collective‘ and operates as a socialising and moralising force to prevent and/or 
remedy transgressions that could be harmful to the community. However, ‗he was adamant 
that the only thing that could ever be sacred is society itself and concluded that the clan was 
essentially worshipping itself. When the social becomes sacred by virtue of itself, this is 
tantamount to the death of the spiritual qua supernatural‘5. So Durkheim claimed that religion is 
not more than a form of society perception.  For Weber, religion is important because of 
the role it plays in the social changes, as seen in the development of Western capitalism. 
The elements that religions add to social capital of societies in West countries were 
related to the perception of ‗working hard, spend less and make investments‘.

Parsons assumes that religion has several functions in society. First, religion helps 

                                                          
2 Repstad, P and Furseth I. An Introduction to the Sociology of Religion,  Classical and Contemporary 
Perspectives, (Ashgate Publishing Company,  2006) , 278 
3 Giddens, A. Sociology, 6th edition, ( UK: Polity Press, 2009), 716   
4 Spalek, B. and Imtoual, A. Religion, spirituality and the social sciences, 
Challenging marginalisation, (UK: The Policy Press, 2008), 208
5 Spalek, B. and Imtoual, A. Religion, spirituality and the social sciences, Challenging 
marginalisation, (UK: The Policy Press, 2008), 207 
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members of society to deal with unforeseeable and uncontrollable events, such as an 
early death. Second, through rituals religion enables individuals to live with 
uncertainty. Religion gives meaning to life and explains phenomena that otherwise 
would seem meaningless, such as suffering and the problem of evil.‘ In this way, religion 
calms tensions that otherwise would disturb the social order, and helps to maintain social 
stability‘6. Parsons argues that religion is very important not just for personal solidarity but 
it is important for social order and social solidarity too. According to him religion‘s aim is 
to be formed over the love. 

The struggles of definitions of religion must contain also some point of views of 
post classical sociologists, such as Sharpe and Habermas. According to Eric J. Sharpe, 
the mythological and ritual dimensions can be excluded from religion. So he claimed 
that religion is nothing more than a perception or inner feeling of every social actor. ‗He 
admits that mythology and rituals frequently occur in religious life, but so do regulations, 
music, and symbols. He concludes that religion has four modes: the existential, the 
intellectual, the institutional, and the ethical7.

But Habermas sees the life-world as a ―finite province of meaning‖ and as a public 
sphere of communicative action. ‗His premise is that individuals need personal 
integration, identity, or meaning, and that meaning is dependent upon integrating
cultural norms created by society‘8. For this reason people are in hurry to find a place to 
form the infinite perception of life. So according to Habermas religion is nothing more than 
an issue that is sacred form individuals in a society. ‘ In the spirit, the social actor finds 
ambition, animation and exultation that all move and mobilise the self to reach 
beyond itself. As a phenomenon, spirituality is something subjective, experiential, non - 
rational, unverifiable and serendipitous in its eruptions, all properties an enlightened 
sociology finds difficult to transpose into the ordering argot of the discipline‘9.

Consequently to these sociological different theories, it is necessary to mention that 
most of the time religion is related with spirituality. So it is very important to stress that 
spirituality is an issue that born from religion, but both of them form the application 
perspective of religion. Both spiritualism and religion are elements which increase the 
wealth of social capital. According to Simmel individuals develop powers that cannot be 
traced within the individual alone, and a greater unity, a deity, grows from these units. On 
the other hand, there is a conflict between the individual‘s search for independence and 
meaning by focusing on their own inner life, and the longing for being part of the group10.

                                                          
6 Parsons, T. The Structure of Social Action. (New York: Free Press, 1974),  412
7 Sharpe, Eric J. Understanding Religion,  (London, ............, 1983), 94 
8 Calhoun, C. Introduction: Habermas and the Public Sphere, edited by Craig Calhoun, (Cambridge, 
MA: The MIT Press, 1992), 48 
9 Turner Bryan S.The Sociology Of Religion, (UK: Blackwell Publishing, 2000), 268 
10 Simmel, Georg. On Individuality and Social Forms. Edited by Donald Levine, (UK: Blackwell 
Publishing 1971), 40 
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The theoretical assumptions can be briefly outlined as follows:  
(a) Religion is a system of means of communication that strives to reduce the 

complexity of possible meanings that individuals attribute to the world of life.  
(b) Religion in this sense is an organized system of communication that interacts 

with changeable social environments in different historical settings and different social, 
cultural, multi-religious landscapes. 

(c) Spirituality is a generic formula by which the observer could label a variety of 
attitudes and behaviors by individuals in search of meanings who don‘t refer necessarily 
to a set of meanings within a system of religious belief11.

          Religious beliefs have often been union and separation feature of the people.
Therefore we can say that for some people religion has enabled the development and 
strengthening of social ties. Also religion influences in social actor‘s happiness. Well 
performed religion knowledge increase the feeling of happiness to people. So spirituality 
each person effect his own happiness too. So the religion as an important issue of social 
capital forms a positive access to the individual‘s feeling too

3-Religion as an Issue of Social Capital
The society is a structure consisting of values and social relations of mutual. For

this reason it is important to note that the study of common principles of life becomes 
inevitable. One of common principles of some society is religion as a social institution, 
its implications in everyday life and values, norms and traditions that it forms in the 
society lifestyle. ‗These important elements such as values, norms, social institutions,
traditions and behaviors form the basis of social connections. These elements give life to 
a society.‘12

The attention that is devoted to understanding the social connections social capital 
is very wide because human relations have a very broad social sense, and have different 
source of the development of society and dynamics. Some contemporary sociological 
studies have been focused on specific fields of social networks of individuals as are the 
levels of individual and social trust13, civic and political participation14 social and family 
values15 and collective activities. From these studies, the definitions has been very 
reached that although the concept is very different and specific areas all have as a point 

                                                          
11 Giordan, G.  Swatos William H. Springer Jr. Religion, Spirituality and Everyday Practice,
(London:  Science + Business Media,  2011), 156   
12 Aydemir M.A. Sosyal Sermaye: Topluluk Duygusu ve Sosyal Sermaye AraĢtırması, (Konya: 
Çizgi Kitabevi Yayınları, 2011), 75
13 Coleman, James S. Foundations of Social Theory. 3 Edit,  (USA: Harvard University Press, 
2000), 205
14 Putnam, Robert D. Bowling Alone: America‟s Declining Social Capital, (Journal Of 
Democracy, Nr.6, 1995), 98 
15 Fukuyama, F.  Büyük Çözülme: Ġnsan Doğası ve Toplumun Yeniden OluĢturulması, Çev.H. 
Kaya, 2. Edit, (Ġstanbul: Profil Yayıncılık, 2009), 215
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of reference potential power derived from social connections. Social ties have huge 
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16 Fukuyama, F.  Büyük Çözülme: Ġnsan Doğası ve Toplumun Yeniden OluĢturulması, Çev.H. 
Kaya, 2. Edit,       ( Ġstanbul: Profil Yayıncılık, 2009), 216
17 Aydemir, M.A. &  Özşahin, M.C. Türk Demokrasisinde Kayıp Halkayı Keşfetmek: Türkiye Örneği 
Üzerinden Sosyal Sermaye - Demokrasi Bağlantısını Yeniden DüĢünmek, Akademik Ġncelemeler 
Dergisi, (Turkye:  Volum 6, Nr. 1, 2011) 15
18 Putnam, R. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community,  (New York and 
London: Simon and Schuster, 2000), 19 
19 Fukuyama, F.  Büyük Çözülme: İnsan Doğası ve Toplumun Yeniden Oluşturulması, Çev.H. Kaya, 
2. Edit,       ( İstanbul: Profil Yayıncılık, 2009), 19 
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identities of the social elite are recognised as indicative of value and currency, so that the 
dominant social classes are able to sustain their dominant status20.

As it is mention above, religion is an important element in the social capital of a 
society. Because religious institution allow and help forming solidarity served us with a
kind of understanding of performance under coexistence. ‗From a modern viewpoint,
the natural functions of religion are practicing social projects and charitable activities. It 
also provides functions influential in structuring the society21‘. If religion is to be
analyzed in the embodiment of faith, exit out of various religious institutions as a result 
of reflection of religion in society, new religious structures and behaviors that
individuals 'need' to perform22. This means that analyzing the impact of religion in
social capital must be done also the analysis of social structures and new functions of it.
If we examine religion in macro perspective, we can say that it is the source of social 
capital because it enables individuals participating in volunteer activities, promotes the 
growth of human capital, enabling increased confidence within the group and has the 
power to form charitable organizations. ‗If within a group exemption develops positive
rates then increased confidence within the group. But if the trust does not exceed its
boundaries beyond the leaders and members of the group, reaching up to some big 
companies then remains of prejudice and underdeveloped. For this reason, we can say
that modern society is formed of 'different expectations concentration and diameter of
faith23'.  At the core of religion is the band structure and therefore always sets
boundaries of morality, behavior and perceptions. Definitely a group that defines its
boundaries by presenting itself as a community, sect, organization or structure,
spontaneously determines the 'others' group forming outside environment. It is in this
issue having been many criticisms against religious structures.

4-Albanian Society, Religion and Social Capital 
All comparisons of research studies that were conducted in Albanian society have 

reached the conclusion that the social capital of the company is presented with a low 
percentage. Although no specialization on the subject, can we say of some of the studies 
that have been done before, are the beacon of knowledge for today. Accurate data on
reserves of social capital in this society can take from international research studies such 

                                                          
20 Coleman, James S. Foundations of Social Theory. 3 Edit,  (USA: Harvard University Press, 
2000), 185-186
21 Aydemir M.A. Sosyal Sermaye: Topluluk Duygusu ve Sosyal Sermaye AraĢtırması, (Konya: 
Çizgi Kitabevi Yayınları, 2011), 82
22 Tecim, E. Sosyal Güven, Sosyal Sermaye ve Dindarlık ÇalıĢması, (Konya: Çizgi Yayınları, 
2011), 159
 
23 Aydemir M.A. Tecim E. & Likaj M. Potenciali i Familjes Dhe Fesë Te Kapitali Social i 
Shoqërisë Turke, Revista Lente Sociologjike, (Tirane: No:2, 2012), 20
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as World Values Research.The following tables will represent just some of the findings 
of WVS in Albania during the 2008 year. To understand the connections of social 
capital should also examine religion as an institution. Religious beliefs have often been 
union and separation feature of the people. Therefore we can say that for some people 
religion has enabled the development and strengthening of social ties, while others have 
often been the source partitions sometimes contradictions. Accordingly, religion has 
rarely been positive potential negative effect on the division and rule groups and social 
capital. In living according to the religion-based society as opportunities arise the 
problem presented. Religion provides social order and provides the opportunity and time 
for humanity to become human. Bottom argued that it is wrong to establish a global
world use religion to undertake social life. It should be borne in mind that along with the
terms of facilitating social control, there is the aspect that religion is the source of
problems ever since we live. He emphasizes that religion knows very well the human 
nature, and therefore tends to be a successful form of social communities24.

Table 1: Believe in God 

Frequency Percent

No 140 7.0 %
Yes 1783 89.2 %
Don´t know 76 3.8 %
Total 1999 100%
Source: World Values Research 2008 

As shown in the above table (see Table1) 89.2 percent of respondents (1783 out of 
1999) have defined that they believe in God.  Just 7 percent of respondents (140 out of 
1999) have defined that they do not believe in God. As we know that Albania is a multi 
religions society and the tolerance between the religions is so high. So, according to the 
findings of WVS, people that believe in God in Albania society belong to this religion:
Islam, Roman Catholicism, Orthodoxies, Evangelism, Jewish and Protestant (see Table 
2). This results that reaffirmed already existing opinion that differences in religion are 
expected and welcome by the overwhelming of Albanians. 

                                                          
24 Botton, A.D.,  Ateistler İçin Din, Cev: A. Ece, (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2012), 56 
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Table 2: Religious denomination 

Frequency Percent

Evangelical 13 0.7 %
Jew 2 0.1 %
Muslim 1286 64.3 %
Orthodox 384 19.2 %
Other 6 0.3 %
Protestant 4 0.2 %
Roman Catholic 158 7.9 %
No answer 5 0.3 %
Not applicable 141 7.1 %
Total 1999 100%

Source: World Values Research 2008 

As shown in the above figure (see Table 2) 64, 3 percent of the respondents (1286 
out of 1999 respondents) defined that they belong to the Islam religion. Also other 
majority of believers belong to the Christianity of Orthodoxy which appeared as 19.2 
percent of respondents (384 out of 1999 respondents) and Roman Catholic 7.9 percent 
or 158 out of 1999 respondents. Although, in the above table are shown that in 
Albanians belong to the other religion to. This make socio-cultural structure wealthy, 
but is does not mean that social capital is wealthy too.

Table 3: Belong to religious denomination 

Source: World Values Research 2008 

It is very important to claim that, one of the most important element of religion as 
a social capital is belong to the religious denomination. As shown in the above table (see 
table 3) 92.7 percent of the respondents (1853 out of 1999 respondents) do not belong to 
religious denomination. This elements show that the social capital of religion is so weak 
in Albania. 

Frequency Percent
Yes 141 7.1 %
No 1853 92.7 %
No answer 5 0.3 %
Total 1999 100%
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Table 4: Religion importance in life 
Frequency Percent

Very important 517 25.9 %

Rather important 657 32.9 %

Not very important 534 26.7 %
Not at all important 249 12.5 %
Don´t know 42 2.1 %
Total 1999 100%

Source: World Values Research 2008 

As it is shown in the above table (see table 4) 58.8 percent of the Albanians (1174 
out of 1999 respondents) claimed that religion is important in their life. Also 41.3 
percent of respondents (834 out of 1999 respondents) defined that religion is not 
important in their life. 

Table 5:- Service to others important in life 

Frequency Percent

Very important 187 9.4 %
Rather important 399 20.0 %

Not very important 244 12.2 %

Not at all important 110 5.5 %
Don´t know 60 3.0 %
Not anwered in survey 999 50.0 %
Total 1999 100%

Source: World Values Research 2008 

In the three most important religions, service to other persons in life is very 
important issue. Also this is an important element in the social capital. It forms strong 
social bounding or bindings with other social actors Religion services may be applied as 
individual or in the group.  According to the above table (see table 5) 50 percent of 
Albanians (999 out of 1999 respondents) do not answered to this question in the survey. 
This is a strong element that shows the lack of social bindings and bounding of religion 
in Albanian society‘s social capital. Just 29.4 percentage of respondents (586 out of 
1999 respondents) defined that services to the others is important in their life.  
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Table 6: Raised religiously 

Frequency Percent

No 466 23.3 %
Yes 507 25.4 %
Don´t know 26 1.3 %
Not aswered in survey 1000 50.0 %
Total 1999 100%

Source: World Values Research 2008 

During the communist period were applied the atheistic policies. For more than 45 
years in Albanian social structure was naked from the religious value. As it seen in the 
above table (see table 6) 50 percent of respondents (999 out of 1999 respondents) did 
not answered to the question in the survey to raise children religiously.    

Table 7: Feeling of happiness 

Frequency Percent

Very happy 128 6.4 %
Quite happy 794 39.7 %
Not very happy 830 41.5 %
Not at all happy 208 10.4 %
Don´t know 39 2.0 %
Total 1999 100%

Source: World Values Research 2008 

Religious beliefs have often been union and separation feature of the people.
Therefore we can say that for some people religion has enabled the development and 
strengthening of social ties. Also religion influences in social actor‘s happiness. Well 
performed religion knowledge increase the feeling of happiness to people. So spirituality 
each person effect his own happiness too. So the religion as an important issue of social 
capital forms a positive access to the individual‘s feeling too.  41.9 percent of 
respondents (1038 out of 1999 respondents) in Albanian society are not very happy in 
their life. This shows the low spirituality of each respondent and also the lack of religion 
applications or even the beliefs.
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5-Conclusion 
By not focusing on many details, we wish to emphasize that the dynamics of

Albanian society itself is not focusing in the religion as social institution. Unfortunately 
this is shown also to the happiness of Albanians in the above chapter. But consequently
to this we can say that perceptions of religion from Albanians are formed by the 
framework of cultural structure and social capital.  According to the survey data 58.8 
percent of the Albanians claimed that religion is important 41.3 percent of the and in
their life defined that religion is not important in their life. So we can see that the 
religion as an important issue of social capital is not very influenced in the lifestyle of 
social actors.

Religious beliefs have often been union and separation feature of the people.
Therefore we can say that for some people religion has enabled the development and 
strengthening of social ties. Also religion influences in social actor‘s happiness. Well 
performed religion knowledge increase the feeling of happiness to people. So spirituality 
each person effect his own happiness too. So the religion as an important issue of social 
capital forms a positive access to the individual‘s feeling too.  But according to the
WVS data Albanians are not very happy in their life. This shows the low spirituality of 
each respondent and also the lack of religion applications or even the beliefs.

Another focus of this study is to analyze the institution of religion in the 
perspective of religious organizations, religious activities and features helping solidarity 
and confidence analysis.  It is very important to claim that, one of the most important 
element of religion as a social capital is belong to the religious denomination.  
According to the above data most of Albanians do not belong to religious denomination. 
This elements show that the social capital of religion is so weak in Albania. For this
reason we can say that this study has enabled discussions of social capital as a resource
that can be referred in Albanian social structure. Here it is important to note that based
the analysis of this study come to the conclusion that the reference codes of social 
capital in religion and spirituality perspective are not rich.
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Dr. Enri Hide

Identiteti dhe politika: Islami politik si vektor 
gjeopolitik në Lindjen e Mesme 

Abstrakt 
Politizimi i fesë për arsye ideologjike dhe gjeopolitike ka qenë historikisht në 

qendër të vëmendjes së marrëdhënieve ndërkombëtare dhe teorive të identitetit. 
Megjithatë, ky proces është përshpejtuar sidomos gjatë dy dekadave të fundit. Ky 
artikull synon të hedhë dritë mbi lidhjen mes Islamit dhe politikës, duke e konsideruar 
atë një pjesë integrale të procesit të formësimit të identitetit në Lindjen e Mesme. Në 
mënyrë që ky ai të jetë sa më i plotë nga pikëpamja shkencore dhe metodologjike, është 
përzgjedhur fokusimi gjeografik në rajonin e Lindjes së Mesme. Kjo edhe për shkak të 
rasteve të shumta të hasura në Lindjen e Mesme të gërshetimit të fesë Islame me 
politikën dhe garën për pushtet, duke prodhuar një sërë lëvizjesh fetare që aspirojnë të 
vijnë në pushtet.  

Lëvizjet islamike të Lindjes së Mesme e kanë bazuar ideologjinë e tyre në një 
fenomen të veçantë e të pazakontë identitar, duke gërshetuar identitetin kombëtar me 
identitetin arab (nëpërmjet ‗pan-arabizmit‘) dhe me një identitet fetar (si ‗pan-
islamizmi‘). Ky përbën një kombinim unik të identiteteve nën-kombëtare me identitete 
shumë të fuqishme mbikombëtare. Ky artikull do të sendërtohet mbi pandehmën se 
mënyra e ndërveprimit të këtyre identiteteve dobëson dhe kufizon besnikëritë ndaj 
shtetit. Bazuar tek kjo bindje, punimi argumenton se dobësimi i besnikërisë ndaj shtetit 
përbën një shmangie të dukshme nga modeli vestfalian i sistemit ndërkombëtar që kemi 
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1. Ngritja e Islamit politik në lindjen e mesme 
Rritja dhe fuqizimi i Islamit politik në tablonë gjeopolitike të Lindjes së Mesme së 

dekadave të fundit ka rrëmbyer pjesën më të madhe të vëmendjes së studiuesve, 
politikëbërësve dhe aktorëve të tjerë, sesa çdo lëvizje tjetër fetare, nacionaliste ose 
ideologjike që prej fundit të sistemit dypolar të Luftës së Ftohtë. Islami politik ka 
dimensione të qarta gjeopolitike sa kohë që shfaq tendencën dhe pretendimin e 
hegjemonisë rajonale kulturore dhe fetare. I përthyer në ndërthurjen e shtetit me fenë, 
një praktikë e kudondodhur në rajonin e Lindjes së Mesme, dhe i vendosur në raportet e 
krijuara jo vetëm mes shteteve të Lindjes së Mesme me Perëndimin, por edhe mes 
identitetit pan-arab (mysliman) dhe atij perëndimor (të krishterë), Islami politik është 
shndërruar gjatë tre dekadave të fundit në një përfytyrim të qartë gjeopolitik me 
përdorim masiv. Siç argumenton Graham E. Fuller: ―Islami politik nuk duhet parë si një 
përpjekje konservatore në mbrojtje të së kaluarës, por si një lëvizje moderniste që 
kërkon ndryshim‖.1

 Sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001, veç të tjerave, kanë shënuar edhe 
fillimin e një debati të gjerë mbi ndërthurjen e fesë me pushtetin politik dhe shtetin, 
politikën e jashtme, gjeopolitikën dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Për më shumë se 
një dekadë që pas këtyre sulmeve terroriste ka filluar të sendërtohet një shumësi 
pandehmash, sidomos në mjedisin akademik perëndimor dhe arab, mbi Islamin politik, 
të cilat vërtiten përgjithësish rreth tri boshteve kryesore: së pari, se Islami politik është 
monolitik sikurse vetë doktrina islamike; së dyti, se Islami politik përbrendëson një tipar 
të theksuar dhune politike që përligj këtë doktrinë tek raporti që krijon me pushtetin 
politik brenda një ose disa shtetesh; dhe, së treti, se ndërthurja e doktrinës fetare me 
politikën është tipar unik i fesë Islame.2

Jo vetëm në literaturën akademike, por edhe në ligjërimin publik të aktorëve 
politikë dhe jo-politikë, krahas përdorimit të termit ‗Islam politik‘ vërehet rëndom edhe 
përdorimi sinonimik i termit ‗islamizëm‘, për të nënkuptuar të njëjtin fenomen: 
doktrinën islamike më shumë si ideologji politike sesa si konstrukt fetar e teologjik.
Përkrahësit e Islamit politik besojnë në thelb se Islami si doktrinë fetare mund të 
artikulojë qëndrime të qarta për rendin politik dhe social në botën e sotme myslimane, si 
dhe për mënyrën e implementimit të tij. Islami politik po fuqizohet, po zgjerohet, po 
evoluon dhe po diversifikohet, duke u shndërruar në një tipar dominues të botës 
myslimane të thuajse dy dekadave të fundit.3 Nga ana tjetër duhet bërë një dallim i qartë 
mes Islamit politik dhe terrorizmit islamik pasi ky i fundit, edhe pse përfaqëson vetëm 
një pjesë jashtëzakonisht të vogël të spektrit politik islamik, ka treguar se ka fuqinë të 
përcaktojë hierarkinë e axhendës politike mes Islamit dhe Perëndimit, siç ka dëshmuar 

                                                          
1 Graham Fuller, “The Future of Political Islam”, Nju Jork: Palgrave Macmillan, 2003, f. 67. 
2 Mohammed Ayoob, “Political Islam: Image and Reality”, në “World Policy Journal”, Vëll. 21, Nr. 
3, Vjeshtë 2004, ff. 8-9.  
3 Graham Fuller, “The Future of Political Islam”, ibid, f. xi. 
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1 Graham Fuller, “The Future of Political Islam”, Nju Jork: Palgrave Macmillan, 2003, f. 67. 
2 Mohammed Ayoob, “Political Islam: Image and Reality”, në “World Policy Journal”, Vëll. 21, Nr. 
3, Vjeshtë 2004, ff. 8-9.  
3 Graham Fuller, “The Future of Political Islam”, ibid, f. xi. 
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Lufta kundër Terrorizmit, e filluar nga presidenti amerikan George W. Bush fill pas 
sulmeve të 11 shtatorit 2001. 

 Islami politik është gjithashtu një rrymë mjaft e fuqishme, pasi mbizotëron 
si forca më e madhe ideologjike në botën myslimane. Kjo ideologji nuk operon e izoluar 
nga forcat e tjera të globalizmit, por paralelisht me forcat e tjera globalizuese në botë, e 
sidomos në atë pjesë të botës që është ende në zhvillim. Feja myslimane ka qenë 
ngaherë e pajisur me këtë forcë globalizuese, duke prodhuar tashmë një vijimësi 
qartësisht të identifikueshme vlerash të përbashkëta kulturore përgjatë gjithë Euroazisë. 
Trajtat e ndryshme të Islamit bashkëkohor kanë shumë shqetësime të përbashkëta, të 
ngjashme me ato të vendeve të tjera në zhvillim, sa i takon fuqisë, kulturës, 
autenticitetit, vlerave, fesë, reformave, dobësive politike, demokratizimit dhe dilemave 
të modernizimit dhe globalizmit. Kjo nuk përbën habi sa kohë që problemet e 
përbashkëta dhe reagimi më së pari ideologjik, e paskëtaj gjeopolitik ndaj tyre, 
pasqyrojnë përpjekje për të përballuar sfidat e bashkëkohësisë përgjatë feve, kulturave 
dhe kontinenteve. Parë në këtë këndvështrim, islami politik është pjesë integrale e një 
bote më të gjerë në zhvillim. 

 Mobilizimi i grupeve ekstremiste për të praktikuar dhunën si reagim ndaj 
kërcënimit për ndryshim që vjen nga jashtë, mund të prodhojë akte terroriste si brenda 
vendit (kundër objektivave të huaj) ashtu dhe në vende të treta. Aktorët e huaj lidhen 
shpeshherë me ndryshimet që kërcënojnë vlerat fetare të komuniteteve lokale. Nëse 
largohet mbështetja e huaj, atëherë bëhet më e lehtë për të rrëzuar nga pushteti elitat 
lokale, të konsideruara si të pafeja dhe të lidhura me interesat e huaja.4 Pjesa më e 
madhe e reagimit të grupeve myslimane në shumë vende ka ardhur si kundërpërgjigje 
ndaj futjes dhe imponimit të vlerave laike perëndimore, çka përbën dhe një element kyç 
të fuqizimit të Islamit politik në botën myslimane në përgjithësi dhe në veçanti në 
rajonin e Lindjes së Mesme. 

Elementët e huaj mund të shihen si grupe që përpiqen të konvertojnë doktrinën 
fetare të një komuniteti lokal, duke shkatërruar kësisoj pozitat e brendshme të fesë që ka 
dominuar në shoqëri përgjatë pjesës më të madhe të historisë. Raportet që Perëndimi ka 
ndërtuar me vendet e Lindjes së Mesme kanë synuar të prodhojnë ndryshime, disa prej 
të cilëve kanë rënë ndesh me traditat dhe praktikat fetare të komuniteteve lokale. Nga 
ana tjetër, historia e dekadave të fundit5 ka dëshmuar se vendet perëndimore shpeshherë 
kanë favorizuar elitat politike laike dhe të modernizuara të këtyre vendeve, duke i 
distancuar ato prej lidershipit fetar. Ky është modeli i liderit që ka sunduar në këto 
vende gjatë shekullit të njëzetë.6 Historia ka dëshmuar edhe një tjetër përpjekje 

                                                          
4 Mark Juergensmeyer, “Terror Mandated by God”, në “Terrorism and Political Violence”, Vëll. 9, 
Nr. 2, 1997, ff. 16-23. 
5 Madje në një kuptim më të gjerë edhe e shekujve XIX-XX. 
6 Një shprehje kjo mjaft e preferuar në fjalorin e politikës perëndimore për të etiketuar 
posaçërisht elitën politike të vendeve të Lindjes së Mesme (të paktën deri përpara fillimit të 
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pjesërisht të suksesshme të konvertimit të popullsive lokale në të krishtera.7 Këto janë 
disa arsye përse grupe të ndryshme terroriste zgjedhin të godasin objektiva të huaj në 
Lindjen e Mesme. Instrumentet e dhunës e të terrorit politik ata i përligjin mbi premisat 
e agresionit historik nga Perëndimi, i pasqyruar si ‗agresor‘ ndaj një kulture tjetër që 
përpiqet të mbrohet.  

Gjithsesi, përkufizimi i parë është tejet përgjithësues dhe nuk shpjegon tërë gamën 
e aktivitetit politik të ndërmarrë në emër të Islamit. Një përkufizim më i dobishëm për 
analizën tonë, i cili i shton Islamit politik një dimension të qartë gjeopolitik, ofrohet nga 
Guilian Denoeux, sipas të cilit: ―Islamizmi është një formë e instrumentalizimit të fesë 
Islame nga individë, grupe dhe organizata që ndjekin qëllime politike. Ai ofron përgjigje 
për sfidat e sotme të shoqërive duke përfytyruar një të ardhme themelet e së cilës
bazohen në koncepte të zbuluara rishtas nga tradita islamike‖.8 Synimi për të ringjallur 
një epokë të artë të largët historike përkon me një objektiv të qartë gjeopolitik njehsimi 
dhe unifikimi territorial. Ky i fundit zë vend qendror në instrumentalizimin e fesë për 
interesa politike. Teza e ringjalljes së traditës islamike ofron instrumentet e duhura për 
të de-historicizuar Islamin dhe për ta ndarë atë prej konteksteve të ndryshme brenda të 
cilëve ai ka lulëzuar gjatë katër shekujve të kaluar. Sipas Ayoob: ―de-kontekstualizimi i 
Islamit u mundëson islamistëve të injorojnë mjedisin shoqëror, ekonomik dhe politik 
brenda të cilit ekzistojnë komunitetet myslimane. Kjo u ofron atyre një instrument të 
fuqishëm ideologjik për ta përdorur në funksion të „purifikimit‟ të shoqërive myslimane 
[...].‖9

Megjithatë, Islami politik varet nga konteksti brenda të cilit operon. Kështu, ajo 
çka funksionon në Iran nuk mund të funksionojë në Indonezi, apo ajo çka funksionon në 
Arabinë Saudite nuk mund të funksionojë në Algjeri. Kjo ndodh për shkak të 
karakteristikave të shumëllojshme të botës myslimane nga pikëpamja socio-ekonomike, 
kulturore e politike pa harruar këtu trajektoret e zhvillimit intelektual të këtyre vendeve. 
Prandaj format e ndryshme politike që merr doktrina fetare islamike kur përfshihet në 
politikën e brendshme dhe të jashtme të shteteve myslimane, varen në masë të madhe 
nga konteksti i shteteve përkatës dhe janë rrjedhojë e interpretimeve të ndryshme të 
perceptimeve fetare në kulturën lokale, përfshirë atë politike.10 Përveç këtij diversiteti 

                                                                                                                                 
revoltave popullore arabe që çuan në ndryshimin e lidershipit politik të shumë vendeve, 
përfshirë Egjiptin, Tunizinë, Libinë, etj. 
7 Vendet perëndimore kanë dërguar historikisht misionarë me qëllim konvertimin e popullsive 
lokale në të krishtera. 
8 Guilain Denoeux, “The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam”, në “Middle East Policy”, 
Vëll. 9, Qershor 2002, f. 61. 
9 Mohammed Ayoob, “Political Islam: Image and Reality”, ibid, f. 1.  
10 Siç argumentonte Olivier Roy në mes të viteve 1990-të, duke folur (e në fakt parashikuar) mbi 
Islamin politik si faktor gjeopolitik: “Nëse debati mbi marrëdhëniet mes fesë islame dhe politikës 
do të ndërtohej mbi pandehmën e ekzistencës së një doktrine të vetme të unifikuar islamike, të 
pakufizuar në kohë dhe në gjeografi, atëherë kjo do të ishte pamaturi intelektuale dhe 
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sociologjik ekziston edhe një terminologji e njehsuar islamike e cila gjatë këtyre dy 
dekadave të fundit ka kapërcyer kufijtë politikë të shteteve, duke u përdorur nga aktorët 
islamikë shtetërorë, jo-shtetërorë dhe nga grupet ekstremiste. Interesat e këtyre aktorëve 
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historikisht e keq-orientuar”. Olivier Roy, “The Failure of Political Islam”, US, MA: Harvard 
University Press, 1994, f. vii. 
11 Ky është argumenti i tij kryesor tek “The Middle East. A Brief History of the Last 2000 Years”, 
Nju Jork: Simon & Schuster, 2009; i përtërirë më pas në veprën “The Arabs in History”, UK: 
Oxford University Press, 2002. 
12 Për një diskutim të plotë të konceptit të shtetit islamik, Seyyed Nasr, “The Making of Islamic 
Revivalism”, UK: Oxford University Press, 1996, Kreu 5. 
13 Një numër i vogël organizatash ekstremiste islamike kanë mbështetur idenë e bashkimit në një 
Kalifat islamik, të tilla si Hizb-ut-Tahrir apo Al Kaeda, siç mund të rezultojë nga deklaratat e 
lidershipit të tyre. Për deklaratat e Al Kaedës shih Donald Holbrook, “Al Qaeda Communiques by 
Bin Laden and Al-Zawahiri: A Chronology”, në Alex Schmid (ed.), “The Routledge Handbook of 
Terrorism Research”, UK: Routledge 2011, ff. 280-94. 
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Pjesa më e madhe e lëvizjeve islamo-nacionaliste, nga Afrika e Veriut në Azinë 
Juglindore u formësuan në kuadër të rezistencës ndaj rendit kolonial. Gjatë periudhës 
koloniale lëvizjet islamike duhej ta ndanin arenën politike me forcat laike nacionaliste, 
pasi këto të fundit ishin mjetet kryesore të zhvillimit të betejave anti-koloniale. 
Megjithatë lëvizjet islamike të rezistencës asokohe operonin edhe brenda kuadrit më të 
gjerë të Luftës së Ftohtë. Për shkak se shtetet perëndimore identifikoheshin me 
kolonizatorët,  lëvizjet e rezistencës edhe disa tipare të çuditshme ideologjike marksiste 
– të çuditshme për shkak të papajtueshmërisë mes marksizmit ateist dhe doktrinës fetare 
myslimane. Në shumë raste islamistët u ndanë prej grupeve nacionaliste laike duke 
diversifikuar strategjitë e tyre për transformim social dhe politik. Ndryshe nga 
marksistët atyre u interesonte më shumë transformimi moral e kulturor i shoqërive, sesa 
ndryshimet socio-ekonomike. Theksi në kultivimin e disa tipareve kulturore dhe vlerave 
morale në përputhje me normat islamike vijoi edhe gjatë periudhës post-kolonialiste.  

Në disa raste feja myslimane ka përforcuar identitetin kombëtar si reagim ndaj 
kolonizimit, siç ndodhi në Pakistan dhe Algjeri. Gjatë rendit kolonial Franca e quante 
popullsinë lokale ‗myslimane‘ duke iu mohuar emërtesën etnike ‗algjeriane‘, sepse kjo 
do të legjitimonte kërkesën e vendasve për vetëvendosje. Përshkrimi i vetes si mysliman 
nuk konsiderohej në antitezë me projektin nacionalist sepse identiteti fetar përshkruante 
shumicën e shoqërisë. Në mënyrë paradoksale, kjo u aplikua edhe mbi republikën laike 
të Turqisë, pavarësisht përpjekjes së elitës kemaliste për të dobësuar Islamin. Sipas 
Ayoob, ―nëse Turqia nuk do të kishte qenë myslimane, atëherë ajo nuk do të kishte qenë 
Turqi‖.14

Pranimi i fesë islame si pjesë integrale e identitetit të shumicës së vendeve 
myslimane i hapi dyert Islamit politik. Ndikimi i Islamit politik në procesin 
shtetformues u forcua për shkak të dështimeve të shumta të elitave politike për të arritur 
progres ekonomik e për t‘u shkëputur nga e kaluara koloniale. Pas pavarësimit të këtyre 
vendeve (1950-‘70) Islami politik mori formë të plotë dhe u faktorizua gjeopolitikisht si 
komponent i rëndësishëm i politikës së brendshme dhe të jashtme të vendeve të Afrikës 
Veriore. Gjatë dhe pas kësaj periudhe identiteti fetar po ndërthurej gradualisht edhe me 
nacionalizmin pan-arab. Ngjizja e nacionalizmit pan-arab me elementë ideologjikë 
socialistë sipas modelit naserian prodhoi një qasje të mirëfilltë gjeopolitike gjatë gjithë 
Luftës së Ftohtë. 

Në rrjedhën e historisë së shoqërive myslimane sundimtarët thjesht e kanë përdorur 
për interesat e pushtetit të tyre pandashmërinë e fesë nga shteti. Ata kanë ushqyer idenë 
e pandashmërisë së fesë dhe shtetit për të legjitimuar regjimet dinastike. Kriteret e 
vendosura nga juristët myslimanë për të përcaktuar legjitimitetin e sunduesit laik kanë 

                                                          
14 Mohammed Ayoob, “Turkey’s Multiple Paradoxes”, në Orbis, Vëll. 48, 2004 (Verë), ff. 451–63. 
Emel Akçali, “EU, Political Islam and Polarization of Turkish Society”, në Michelle Pace (ed.), 
“Europe, the USA and Political Islam: Strategies of Engagement”, Palgrave Macmillan 2011, ff. 
40-58. 
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14 Mohammed Ayoob, “Turkey’s Multiple Paradoxes”, në Orbis, Vëll. 48, 2004 (Verë), ff. 451–63. 
Emel Akçali, “EU, Political Islam and Polarization of Turkish Society”, në Michelle Pace (ed.), 
“Europe, the USA and Political Islam: Strategies of Engagement”, Palgrave Macmillan 2011, ff. 
40-58. 
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qenë minimale. Legjitimimi i sunduesve kishte një dimension të pastër gjeopolitik sepse 
e lidhte pushtetin me aftësinë për të mbrojtur territoret e Islamit (dar-al-Islam) dhe lirinë 
e shtetasve për të praktikuar fenë, duke ndaluar paralelisht çdo formë rebelimi. Ndalimi i 
çdo forme rebelimi nevojitej sepse anarkia (fitna) ishte më e keqe se tirania pasi mund të 
kërcënonte komunitetin e besimtarëve (umma-n). Kuietizmi politik ishte rregulli mbi të 
cilin qenë ndërtuar shumica e shoqërive dhe shteteve myslimane gjatë periudhës të shek. 
VIII-XVIII.15 Supremacia de facto e autoritetit laik mbi establishmentin fetar ishte tipar 
i mbretërive të tre dinastive të mëdha sunite: Umajide, Abbasid-e dhe Osmane.16 Prej 
shekullit të XVII-të osmanët e institucionalizuan këtë formë nënshtrimi duke i asimiluar 
funksionarët fetarë brenda burokracisë perandorake. Sulltani caktonte Sheikh-ul-Islam17

si autoritetin më të lartë fetar, post i cili gëzonte autonomi të madhe. Republika turke e 
trashëgoi këtë traditë osmane. Në emër të laicizmit shteti turk vijon sot të ushtrojë 
autoritetin e tij mbi një establishment fetar tejet të burokratizuar, nëpërmjet institucionit 
të Drejtorisë së Çështjeve Fetare. Nga ana tjetër, pasuesit arabë të Perandorisë Osmane 
vijuan gjithaq të ruanin traditën e supremacisë politike, por pa qenë në gjendje të 
kontrollojnë institucionet dhe ligjërimin fetar me të njëjtin efikasitet si Turqia. 

Prandaj, ndryshe nga ç‘mund të pritej, shoqëritë dhe shtetet myslimane kanë 
trashëguar traditat e ndarjes së fushës politike prej asaj fetare dhe supremacinë e sferës 
politike mbi atë fetare. Akoma dhe në rastin e Arabisë Saudite, që konsiderohet shoqëria 
myslimane më fondamentaliste, balanca mes familjes mbretërore saudite dhe 
establishmentit vahabist ka anuar historikisht në favor të familjes mbretërore. Shtypja e 
revoltës së Ikhwan-ëve18 gjatë viteve të para të mbretërisë prej Abd al-Aziz ibn Saud 
dëshmon supremacinë e shtetit mbi xhaminë. Edhe sot, establishmenti fetar, nëse e 
diferencojmë nga ekstremistët islamikë, i është nënshtruar autoritetit dhe rolit të familjes 
mbretërore saudite.  

                                                          
15 Carl Brown, “Religion and State: The Muslim Approach to Politics”, Nju Jork: Columbia 
University Press, 2000, në mënyrë të veçantë Krerët 3–7. Bernard Lewis, “Islam and the West”, 
ibid, ff. 43-57. Bernard Lewis, “The Middle East. A Brief History of the Last 2000 Years”, ibid, Kreu 
12, ff. 218-43. 
16 Bernard Lewis, “The Middle East. A Brief History of the Last 2000 Years”, ibid, Kreu 4, ff. 73-85. 
17 Termi që përdoret në turqisht është ‘Sheyhul Islam’. Bernard Lewis, “Islam and the West”, ibid, 
Kreu 4 (“The Ottoman Obsession”), ff. 72-84. 
18 Në fillim të shekullit të njëzetë hapësira gjeografike e Arabisë qe shndërruar në një arenë 
luftërash tribale, e cila çoi në unifikimin e territoreve nën lidershipin e Al Saud. Instrumenti 
kryesor i arritjes së këtij unifikimi ishte ushtria tribale e ikhwan-ëve (një fis beduin vahabist) e 
udhëhequr nga Sulltani bin Bajad al-Otaibi dhe Faisal al-Dawish. Revolta e ikhwan-ëve filloi në 
vitin 1927, kur disa elementë radikalë të tyre hodhën poshtë autoritetin e Ibn Saud, duke arritur 
kulmin në betejën e përgjakshme në Dhjetor të vitit 1928. John Habib, “Ibn Sa’ud’s Warriors of 
Islam: The Ikhwan of Najd and Their Role in the Creation of the Sa’udi Kingdom, 1910–1930”, 
Netherland, Leiden: E. J. Brill, 1978. 
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Krahasuar me lëvizjet e tjera politiko-fetare, islamistët nuk pranojnë shpërndarjen 
aktuale të fuqisë në sistemin ndërkombëtar, duke refuzuar legjitimitetin e tij. Kjo 
prodhon një vizion gjeopolitik sa rajonal aq dhe global. Lëvizjet islamike –paqësore por 
edhe ato që përdorin dhunën– vijojnë të sfidojnë në mënyra të shumëllojshme status 
kuonë e brendshme dhe ndërkombëtare. Në perspektivën islamiste të dyja lidhen 
ngushtësisht, sa kohë që e dyta bazohet tek e para. Kjo qasje karakterizon sidomos 
lëvizjet islamiste të Lindjes së Mesme, nga Maroku në Pakistan. Për më tepër, 
mbështetja perëndimore për regjimet autoritariste të këtij rajoni e bën më të lehtë 
kanalizimin e zemëratës kundër diktatorëve dhe Perëndimit që i mbështet ata. Kësisoj 
ndjenjat më të fuqishme anti-amerikane në nivel popullor gjejnë shprehi në vende si 
Arabia Saudite apo Pakistani, regjimet e të cilëve janë aleatë të ngushtë të Shteteve të 
Bashkuara.19 Prandaj një element indoktrinimi i Islamit politik është memoria kolektive 
e myslimanëve në raport me Perëndimin. Ky është një interpretim historiko-politik me 
natyrë të qartë gjeopolitike sepse përplas jo vetëm qytetërimin perëndimor me atë 
mysliman, por edhe shtete të caktuara të këtyre qytetërimeve me njëri-tjetrin. Nga 
Maroku në Indonezi dhe nga Jemeni në Nigeri islamistët përdorin historinë si strehë për 
të shpjeguar gjendjen e vështirë që po kalon sot shumica e popujve myslimanë.  

Shumica e islamistëve radikalë besojnë se, nëse myslimanët i rikthehen modelit 
imagjinar të epokës së artë të viteve të para të Islamit, atëherë do të jenë në gjendje ta 
transformojnë raportin e tyre me Perëndimin drejt një marrëdhënieje më të barabartë. 
Por konteksti aktual historiko-politik është i ndryshëm. Sistemi ndërkombëtar është i 
organizuar në njësi shtetërore që veprojnë në përputhje me interesat e tyre. Raportet 
gjeopolitike kanë ndryshuar në favor të fuqive të mëdha, kurse qytetërimet nuk janë 
homogjene. Prandaj nuk mund të flitet për asnjë raport tjetër gjeopolitik, përveç atij që 
imponojnë këto rrethana.20 Në këtë kontekst përdorimi i dhunës terroriste, nga grupe 

                                                          
19 Gjatë periudhës përpara (dhe menjëherë pas) Luftës së Irakut të vitit 2003, popullariteti i 
vendeve perëndimore, e në veçanti i Shteteve të Bashkuara në botën arabe, arriti nivelin e tij më 
të ulët historik. Një sondazh i kryer në disa vende arabe (Egjipt, Jordani, Marok, Liban dhe 
Arabinë Saudite) në mars të vitit 2003 tregoi se popullariteti amerikan (dhe perëndimor) ishte 
vetëm 4 % në Arabinë Saudite, 6 % në Marok dhe vetëm 13 % në Egjipt. Ndërsa në një sondazh 
tjetër të realizuar një vit më vonë në disa vende të mëdha myslimane (Pakistan, Turqi dhe 
Marok) Shtetet e Bashkuara gëzonin një popullaritet prej vetëm 5 %. 
http://peoplepress.org/reports/pdf/206.pdf (Parë për herë të fundit më 28/02/2013.) 
20 Mohammed Ayoob, ―The War Against Iraq: Normative and Strategic Implications‖, në 
Margaret Crahan, John Goering & Thomas Weiss (eds.) ―The Wars on Terrorism and Iraq: 
Human Rights, Unilateralism and US Foreign Policy‖, Nju Jork: Routledge, 2004, Kreu. 7. 
Bernard Lewis, ―Roots of Muslim Rage‖, në ―The Atlantic Monthly‖, Shtator 1990, ff. 47–60. Të 
njëjtën përqasje analitike ofron edhe Huntington në veprën e tij ―Përplasja e Qytetërimeve‖. Shih 
Samuel Huntington, ―The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order‖, në ―Foreign 
Affairs‖, Vëll. 22, Nr. 3, Verë 1993.
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19 Gjatë periudhës përpara (dhe menjëherë pas) Luftës së Irakut të vitit 2003, popullariteti i 
vendeve perëndimore, e në veçanti i Shteteve të Bashkuara në botën arabe, arriti nivelin e tij më 
të ulët historik. Një sondazh i kryer në disa vende arabe (Egjipt, Jordani, Marok, Liban dhe 
Arabinë Saudite) në mars të vitit 2003 tregoi se popullariteti amerikan (dhe perëndimor) ishte 
vetëm 4 % në Arabinë Saudite, 6 % në Marok dhe vetëm 13 % në Egjipt. Ndërsa në një sondazh 
tjetër të realizuar një vit më vonë në disa vende të mëdha myslimane (Pakistan, Turqi dhe 
Marok) Shtetet e Bashkuara gëzonin një popullaritet prej vetëm 5 %. 
http://peoplepress.org/reports/pdf/206.pdf (Parë për herë të fundit më 28/02/2013.) 
20 Mohammed Ayoob, ―The War Against Iraq: Normative and Strategic Implications‖, në 
Margaret Crahan, John Goering & Thomas Weiss (eds.) ―The Wars on Terrorism and Iraq: 
Human Rights, Unilateralism and US Foreign Policy‖, Nju Jork: Routledge, 2004, Kreu. 7. 
Bernard Lewis, ―Roots of Muslim Rage‖, në ―The Atlantic Monthly‖, Shtator 1990, ff. 47–60. Të 
njëjtën përqasje analitike ofron edhe Huntington në veprën e tij ―Përplasja e Qytetërimeve‖. Shih 
Samuel Huntington, ―The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order‖, në ―Foreign 
Affairs‖, Vëll. 22, Nr. 3, Verë 1993.
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ekstremiste islamiste, si instrument gjeopolitik i përligjur nëpërmjet këtij botëkuptimi 
pseudo-romantik, rezulton kundër-produktiv dhe i dëmshëm qytetërimin mysliman në 
përgjithësi. 

Nga anën tjetër të ekuacionit ndodhet Perëndimi, në përfytyrimin e të cilit Islami 
politik është unik. Ai e instrumentalizon fenë për qëllimin gjeopolitik të prodhimit të një 
identiteti mbi-kombëtar që të transformojë shoqërinë. Ky përbën një kërcënim 
gjeopolitik sepse mund të përdoret si instrument për të sfiduar, shpeshherë nëpërmjet 
dhunës terroriste, dominimin disa-shekullor perëndimor në botë. Pikërisht ky dimension 
i Islamit politik e ka shndërruar atë në kërcënim gjeopolitik për fuqitë dominuese të 
sistemit ndërkombëtar. Ky perceptim perëndimor pranon në thelb se fenomeni, përveçse 
gjeopolitik në përmbajtje, është shumëdimensional dhe i përshtatet kontekstit. 

3. Identitetet e shumëfishta të Lindjes së Mesme 
Lindja e Mesme dallon për shkak të kombinimit të saj unik të identiteteve nën-

shtetërore me ato mbishtetërore (pan-arabizmi dhe pan-islamizmi), të cilat dobësojnë 
dhe kufizojnë besnikërinë ndaj shtetit. Kjo është një shmangie nga modeli tradicional 
vestfalian i marrëdhënieve ndërkombëtare që ka ndodhur për disa arsye. Së pari, sepse 
Lindja e Mesme është një rajon i thatë qytetesh tregtare e fisesh nomade, ku identifikimi 
me shtetin territorial ka qenë historikisht i dobët. Identiteti prodhohej në njësinë nën-
shtetërore –qytetin, fisin– ose në komunitetin islamik ose umma-n.21 Shtetet ishin 
rëndom produkte të pushtimeve të huaja ose të lëvizjeve fetaro-fisnore që shpërbëheshin 
pas pak gjeneratash. Edhe kur shfaqej ndonjë prirje shtetformimi, kufijtë ishin gjithnjë të 
diskutueshëm. Shumë entitete gjeografike në botën arabe kishin eksperienca të veçanta 
historike pa themele të forta. Disa sekte themeluan regjime autonome, si Jemeni, Omani 
apo Libani. Lëvizjet tribale formuan regjime, si në Arabinë Saudite, ndërsa elitat 
Mamluk arritën autonominë pas shpërbërjes së Perandorisë Osmane (si Tunizia dhe 
Algjeria).22 Vetëm në shoqëritë me popullsi të madhe rurale –si Turqia, Irani dhe 
Egjipti– shtetet bashkëkohore kanë trashëguar tipare të qarta modeli të shtetit-komb. 

Rritja e shpejtë e identitetit pan-arab në vitet ‘50-të korrespondoi me progresin në 
arsim dhe letërsi, i cili krijoi ndjesinë e përkatësisë në një botë të veçantë arabe (al-
„alam l-arabi). Gjatë viteve ‘80-të shumica e studiuesve arabë argumentonin se arabët 
përbëjnë një komb të vetëm dhe se kufijtë shtetërorë që i ndajnë ata ishin artificialë. 
Trembëdhjetë prej pesëmbëdhjetë kushtetutave të shteteve arabe e përkufizojnë kombin 

                                                          
21 Mohammed Ayoob, “Political Islam: Image and Reality”, ibid, ff. 1-14. 
22 Bernard Lewis, “The Middle East. A Brief History of the Last 2000 Years”, ibid, Kreu 18 (“From 
War to War”), ff. 332-56. Gjithashtu Raymond Hinnebusch, “The Politics of Identity in the 
International Relations of the Middle East”, në Louis Fawcett (ed.) “International Relations of the 
Middle East”, Oxford University Press 2006 (për përkthimin në shqip: UET Press, 2012). 
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si komb arab.23 Pan-arabizmi bazohet tek kujtesa historike e madhështisë së arabëve kur 
veprojnë bashkërisht dhe dominohen me lehtësi kur janë të ndarë.24 Humbja e 
Palestinës, disfata nga Izraeli në 1967, sanksionet kundër Irakut dhe pushtimi i tij në 
2003, janë parë të gjitha si poshtërime ndaj arabëve në përgjithësi, ndërsa lufta e vitit 
1973, embargo e naftës dhe evakuimi i Izraelit nga Libani i Jugut nën presionin e 
Hizbullahut në qershor të vitit 2000, janë përjetuar si fitore të përbashkëta. Në nivel 
ideologjik, kjo u manifestua në doktrinat e nacionalizmit pan-arab që i shihnin të gjitha 
vendet arabe si pjesë të një kombi, shtetet e të cilit duhet të veprojnë në harmoni (siç 
argumentonte Nasser-i i Egjiptit) ose të shkrihen në një konfederatë të vetme (ideologjia 
Ba‘athiste).

Nga ana tjetër, më shumë madje se arabizmi, identiteti islamik ka rrënjë të thella në 
bindjet dhe praktikat e shoqërive të Lindjes së Mesme. Rritja e lëvizjeve islamike 
politike ishte produkt i ndërveprimit mes faktorëve objektivë dhe ―sipërmarrjes 
politike‖. Shoku traumatik i humbjes së 1967 dhe pushtimi i qytetit të shenjtë të 
Jerusalemit nga Izraeli, që shumë ia atribuojnë nacionalizmit laik, shkaktoi krizë 
identiteti dhe nxiti bindjen se vetëm rikthimi në monopatin e Perëndisë do e kthente 
mbrapsht katastrofën.  

Islami politik ishte gjithashtu reagim ndaj korrupsionit, pabarazisë dhe 
―helmatisjes me ide perëndimore‖ që solli moderniteti. Me rënien e ideologjive laike të 
cilat kishin strehuar dikur të pakënaqurit e klasave të nënshtruara, një gjenerate e re 
predikuesish dhe aktivistësh të politizuar (shpeshherë të financuar nga Arabia Saudite 
ose të frymëzuar nga Irani revolucionar) gjetën terren të favorshëm nëpër kampe dhe, 
mbi të gjitha, nëpër xhami, streha kryesore e mbijetesës politike nga shteti autoritarist. 
Aktivistët islamikë u përpoqën ta shndërronin Islamin në një kundër-ideologji për të 
mobilizuar masat popullore ata kundër regjimeve. Treguesit e rritjes së influencës së 
mëpasshme shoqërore të Islamit politik janë: mbështetja tek ish-klasat e mesme laike; 
shfaqja e tij si kundërshtari kryesor i shtetit në të gjithë hapësirën arabe; zëvendësimi i 
―shtetit populist‖; dhe marrja e lidershipit në betejat e vazhdueshme nacionaliste të 
rajonit. Hendeku i identitetit që la pas tërheqja e arabizmit në vitet ‘70-të, u mbush nga 
një tjetër identitet mbi-shtetëror: islami politik. Kjo nuk do të thotë se identiteti islamik e 
ka eklipsuar arabizmin: ata më shpesh e përforcojnë sesa  konkurrojnë njëri-tjetrin.25

Por ndikimi i Islamit politik në sistemin ndërkombëtar nuk është i madh. Përveç 
Iranit, ai ka dështuar të marrë pushtetin politik dhe të institucionalizojë një rend të 

                                                          
23 Për një prej hulumtimeve më të rëndësishme të historisë së botës arabe, shih Albert Hourani, 
“A History of Arab Peoples”, Nju Jork: Warner Books, 1991, ff. 434-54. 
24 Albert Hourani, “A History of Arab Peoples”, ibid, ff. 416-34. 
25 Që identiteti arab mbeti i rëndësishëm, u tregua nga fakti se, në një prej pak episodeve ku 
popujt u detyruan të zgjedhin midis tij dhe Islamizmit, në luftën Iran-Irak, shi’itët irakianë e 
vendosën identitetin e tyre arab mbi lidhjet e tyre fetare me shi’izmin iranian. Raymond 
Hinnebusch, po aty. 
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23 Për një prej hulumtimeve më të rëndësishme të historisë së botës arabe, shih Albert Hourani, 
“A History of Arab Peoples”, Nju Jork: Warner Books, 1991, ff. 434-54. 
24 Albert Hourani, “A History of Arab Peoples”, ibid, ff. 416-34. 
25 Që identiteti arab mbeti i rëndësishëm, u tregua nga fakti se, në një prej pak episodeve ku 
popujt u detyruan të zgjedhin midis tij dhe Islamizmit, në luftën Iran-Irak, shi’itët irakianë e 
vendosën identitetin e tyre arab mbi lidhjet e tyre fetare me shi’izmin iranian. Raymond 
Hinnebusch, po aty. 
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qëndrueshëm islamik. Disa argumentojnë se Islami u heq legjitimitetin shteteve në emër 
të pan-islamizmit. Kjo është sidomos e vërtetë për islamistë radikalë, si Sayyid Kutb. 
Kësaj tradite i përkasin rrjete islamike, mbi të gjitha al-Kaeda, e cila operon në një 
shkallë ndërshtetërore duke iu kundërvënë shteteve që perceptohen si klientë të 
Perëndimit.26 Të tjerë argumentojnë se Islami ka qenë harmonik dhe ka marrë trajta 
―kombëtare‖.27 Sundimtarët e Lindjes së Mesme e kanë përdorur rëndom Islamin për të 
legjitimuar shtetet e tyre specifike. Kështu për shembull, Arabia Saudite e përdori atë si 
mbrojtje nga pan-arabizmi. Lëvizjet islamike janë rivali kryesor për pushtetin politik në 
shumicën e shteteve të Lindjes së Mesme, por duke kërkuar të islamizojnë shtetin, jo ta 
shfuqizojnë atë.  

Mospërputhja mes kufijve dhe identitetit përplaset me stabilitetin e sistemit rajonal 
të shteteve. Në thuajse një shekull formësimi të vazhdueshëm shtetëror, shtetet kanë 
mbrojtur me këmbëngulje sovranitetin e tyre kundër ndryshimit të kufijve. Në vitet 
1950-‘60 shtetet arabe u mbijetuan lëvizjeve pan-arabe që zgjidhjen për dilemën ‗një 
komb shumë shtete‘ e gjetën tek shkrirja e tyre në projekte konfederate arabe si 
Republika e Bashkuar Arabe e Egjiptit dhe Sirisë. Duke garantuar kufijtë shtetërorë, 
sistemi ndërkombëtar i pengoi përpjekjet bismarkiane të absorbimit të fuqishëm të 
shteteve fqinjë, si përpjekjet e Saddam Hussein-it për të aneksuar Kuvajtin. Kësisoj, 
kufijtë e imponuar në gjenezë të sistemit të shteteve mbeten përgjithësisht të paprekura. 

Por ndërveprimi mes identiteteve të shumëfishta sjell mospajtimin e identitetit dhe 
kufijve shtetërorë në rajon duke krijuar premisat e një destabiliteti të vazhdueshëm 
gjeopolitik. Është domethënës fakti historik se ndërtimi i shtetit ka përparuar me më 
shumë sukses në Turqinë joarabe, në Izrael dhe në Iran, ku shtetformuesit kanë rezultuar 
relativisht më të suksesshëm në përcaktimin e kufijve dhe garantimin e pajtimit mes 
kufijve dhe identitetit dominues etno-linguistik.28 Turqia dhe Irani kanë histori të gjata si 
qendra perandorake dhe kanë ndërtuar kombet moderne rreth bërthamave të tyre 
dominuese etno-linguistike me sukses të konsiderueshëm. Nga ana tjetër Izraeli përbën 
një rast unik si shtet i themeluar nga një lëvizje transshtetërore, sionizmi. Në thelb të 
ideologjisë sioniste qëndron bindja se hebrenjtë (pavarësisht përkatësisë etnike) 
formojnë një komb që ka të drejtën e një shteti në territorin e Izraelit Biblik. Kjo qasje 

                                                          
26 Këtë trajton studiuesi Carl Brown, në “Religion and State: The Muslim Approach to Politics”, 
Nju Jork: Columbia University Press, 2000 (në mënyrë të veçantë Kreun 3). 
27 Graham Fuller, “The Future of Political Islam”, ibid, ff. 77-80. Olivier Roy, “The Failures of 
Political Islam”, ibid, ff. 60-75. Bernard Lewis, “The Roots of Muslim Rage”, po aty. 
28 Për një trajtesë më të plotë të formësimit të identitetit turk dhe shtetit turk: Bernard Lewis, 
“The Emergence of Modern Turkey”, 3rd edn, UK: Oxford University Press, Kreun VII (“Union and 
Progress”), Kreun VIII (“The Kemalist Republic”), Kreun IX (“The Republic After Kemal”) dhe Kreun 
XI (“State and Government”). Albert Hourani, “A History of Arab Peoples”, Nju Jork: Warner 
Books, 1991. Eugen Rogan, “The Introduction of Middle East in the Contemporary State System”, 
në Louis Fawcett (ed.), “International Relations of the Middle East”, ibid, ff. 25-45. Mohammed 
Ayoob, “Turkey’s Multiple Paradoxes”, ibid, ff. 451–63. 
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ndërtoi pretendimin territorial dhe gjeopolitik të një ‗hapësire jetike‘29 mbi një hapësirë 
toke –në kurriz të popullsisë palestineze– për ri-mishërimin e tij modern. Megjithatë si 
Turqia ashtu dhe Izraeli këto shtete përballen me domosdoshmërinë e integrimit të 
minoriteteve.  

Në shumë raste të vendeve të Mashrekut, ku kufijtë e imponuar nga jashtë nuk i 
korrespondonin historisë së shtetësisë së pavarur, e aq më pak kombësisë, arabizmi ishte 
për shumë kohë identiteti dominues. Nuk është aksidental fakti se lëvizja kryesore 
nacionaliste pan-arabe –Ba‘ath– lindi në Siri dhe pati sukses edhe në Irak e Jordani. 
Nëse uniteti natyror gjeo-historik, Siria historike e gjeo-historike30, mund të ketë 
mbështetur një ekzistencë kombëtare, fragmentarizimi i saj në katër mini-shtete (Siri, 
Jordani, Liban dhe Palestinë/Izrael) parandaloi pjesën qendrore të cunguar të Damaskut 
që të bëhej një epiqendër e fuqishme dhe e padiskutueshme identiteti. Përpjekja për të 
prodhuar një identitet kombëtar jo-arab nga Partia Siriane Social-Nacionaliste ishte e 
pasuksesshme. Në Irak (një shtet artificial i ndërtuar duke bashkuar grupe etniko-fetare 
rivale në një bashkësi të vetme), arabizmi u përqafua nga disa si e vetmja zgjidhje e 
kënaqshme, por u mohua nga të tjerë. 

Rasti i palestinezëve, një populli pa shtet, e ilustron më së miri evolucionin e 
identiteteve të shumëfishta. Pa memorie historike të një entiteti shtetëror palestinez, 
identitet palestinez ishte një funksion i ndarjes së imponuar të Palestinës nga Siria dhe 
luftës kundër sionizmit. Duke pasur nevojë për mbrojtjen që siguronte përkatësia në një 
komunitet më të gjerë, palestinezët u identifikuan edhe me arabizmin, deri në dështimin 
e tij në vitin 1967.31 Pas saj lindi një nacionalizëm më specifik palestinez, që u vonua 
nga mungesa e një shteti dhe u kontestua nga identiteti islamik. Asnjë prej këtyre 
identiteteve nuk e përjashtonte tjetrin; prandaj, islamistët palestinezë asimiluan 
nacionalizmin dhe rezistencën nacionaliste ndaj Britanisë, kurse Izraeli përdori 
ligjëratën islamike.32

Gjatë shekullit të njëzetë Lindja e Mesme u shndërrua në fushëbetejë të përplasjes 
gjeopolitike mes fuqive të mëdha. Këto përplasje kanë shkaktuar konflikte të 
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Emergence of Modern Israel”), ff. 181-87. Albert Hourani, “A History of Arab Peoples”, ibid, ff. 
411-17. 
32 Rasid Khalidi, “The Formation of Palestinian Identity”, në J. Jankowski & I. Gershoni (ed.), 
“Rethinking Nationalism in the Arab Middle East”, Nju Jork: Columbia University Press, 1997, ff. 
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me shumë viktima, apo varfëri kronike të popullsisë vendase. Të gjithë këta faktorë 
kontribuuan në sendërtimin e një ndjesie të thellë anti-perëndimore të popujve të rajonit, 
e cila përthyhet hera-herës në një përfytyrim gjeopolitik të gjithëpërhapur në opinionin 
publik, i cili bie shpeshherë ndesh me pragmatizmin e elitave udhëheqëse. Ky 
përfytyrim gjeopolitik kontribuon në radikalizimin e thellë islamik të segmenteve të 
caktuara të popullsisë si dhe në legjitimitetin popullor të dhunës terroriste të ushtruar 
nga organizatat ekstremiste islamike në emër të tyre. Bashkë me tensionet social-
ekonomike, të cilat vitet e fundit kanë dalë jashtë kontrollit (si ―Pranvera Arabe‖), kjo 
ndjesi anti-perëndimore e ka pasur më të lehtë të orientojë vëmendjen popullore drejt 
trajtave masive të indoktrinimit ideologjik të turmave, siç është feja. Kjo në kushtet kur 
vetë feja në këtë rast mbulohet nga një mantel ideologjik dhe nga një filozofi për 
organizimin e shtetit që duhet të prodhojë organizimi shoqëror që nuk përshtatet me 
botëkuptimin perëndimor. Ky është kuadri brenda të cilit mund të bëhet studimi më i 
plotë politik i terrorizmit islamik. 

Elita politike e Lindjes së Mesme luhatet mes legjitimimit të tyre si liderë arabë 
ose islamikë dhe identiteteve shtetërore. Ata nuk mund të mbështeten plotësisht në të 
parën përderisa kufijtë e tyre nuk janë në harmoni me komunitetet arabe ose islamike 
dhe për shkak se aderenca në normat e tyre mund të sakrifikojë interesat shtetërore. Nga 
ana tjetër, nuk mund të bazohen as tek identitetet shtetërore për sa kohë ato nuk ofrojnë 
garanci të mjaftueshme për të mënjanuar identitetet rivale mbishtetërore, si pan-arabizmi 
dhe pan-islamizmi.33 Ata mund të përpiqen ta kapërcejnë këtë dilemë duke huazuar një 
identitet mbishtetëror si ideologji zyrtare shtetërore, si në rastin e Sirisë dhe arabizmit 
ose Arabia Saudite për Islamin. Këtu vëmë re një përdorim të qartë gjeopolitik të fesë si 
vektor përçues i interesave politike. 

Në këtë kontekst ngrihet një pikëpyetje nëse Islami politik –i cili në nivelin e 
marrëdhënieve mes shteteve merr trajtën gjeopolitike të pan-islamizmit– mund të 
zëvendësojë pan-arabizmin si ideologji mbishtetërore e aftë të zbusë logjikën shtetërore 
të raison d‟etat dhe të prodhojë një fuqi të unifikuar myslimane në politikat botërore. 
Kjo ngre sërish dilemën për përdorimin e ekstremizmit fetar për interesa gjeopolitike. 
Teza jonë në këtë pikë është se në botën arabe këto janë dy identitete të mbivendosur. 
Preferencat gjeopolitike që prodhojnë këto identitete në politikën e jashtme e 
përforcojnë raportin mes tyre, ndonëse dallojnë sa u takon modeleve të rendit të 
brendshëm.

Si doktrina gjeopolitike e pan-islamizmit ashtu dhe ajo e pan-arabizmit theksojnë 
unitetin arab ose atë islamik mbi interesat specifike të shteteve. Të dyja insistojnë për 
autonomi ekonomike dhe kulturore të sistemit global të dominuar nga Perëndimi. Të 
dyja nuk e pranojnë legjitimitetin e Izraelit. Lëvizjet islamike radikale, si Hamasi dhe 

                                                          
33 Albert Hourani, “A History of Arab Peoples”, ibid, ff. 411-17. Raymond Hinnebusch, “The 
Politics of Identity in the International Relations of the Middle East”, ibid, ff. 154-172. 
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Hizbullahu, janë njëkohësisht manifestime të rezistencës kombëtare arabe ndaj Izraelit 
dhe rigjallërimit islamik. Islami si doktrinë ideologjike ka pasur sukses aty ku
nacionalizmi laik ka dështuar, duke i sfiduar seriozisht armiqtë e kauzave arabo-
islamike. Aktivistët islamikë përmbysën dinastinë Pahlavi në Iran, imponuan tërheqjen e 
ushtrisë izraelite nga Libani Jugor dhe i shkaktuan Izraelit kosto të larta gjatë 
kolonizimit të Rripit të Gazës. Ekzistenca e lëvizjeve islamike ndërshtetërore që 
formësojnë identitetin e opinioneve publike nëpër rajon duket se i jep Islamit politik një 
potencial të caktuar për të formësuar dhe harmonizuar politikat e jashtme të shteteve 
myslimane. Megjithatë deri sot ai nuk ka arritur suksesin e pan-arabizmit në prodhimin e 
normave të përbashkëta të politikës së jashtme që mund të organizojnë shtetet 
myslimane. Kështu për shembull, sukses i pjesshëm mund të konsiderohet Organizata e 
Konferencës Islamike (OKI) ose Banka Islamike për Zhvillim. 

Veçanërisht në kohëra krizash me Izraelin ose Perëndimin, gjenerata më e vjetër e 
nacionalistëve arabë dhe militantëve më të rinj islamikë, është bashkuar për t‘u bërë 
presion nga poshtë regjimeve. Kështu, vrasja e Sadat-it në Egjipt erdhi për shkak të 
traktatit të paqes me Izraelin. Në 1982 rebelimi islamik kundër Sirisë së Assad-it ishte 
pasojë e humbjes së legjitimitetit të regjimit nga ndërhyrja në Liban kundër Ushtrisë 
Çlirimtare të Palestinës, gardiane e kauzës palestineze.34 Pikësëpari frika nga de-
legjitimiteti i brendshëm i detyron shtetet të justifikojnë, të maskojnë ose të përmbahen 
nga zhvillimi i politikave që fyejnë identitetin arabo-islamik të popullsive të tyre. Nën 
presionin e jashtëm shumë pushtetarë janë detyruar të paguajnë kosto të tilla të 
brendshme. Edhe në rastet kur vetë islamistët kanë arritur të fitojnë akses në levat e  
pushtetit (si në rastin e Turqisë në 1997 dhe 2002) ose të grumbullojnë influencë në 
pushtetin legjislativ (si në rastin e Jordanisë, Kuvajtit, Marokut dhe Jemenit), ata nuk 
kanë qenë në gjendje të imponojnë ndonjë islamizim të konsiderueshëm të politikës së 
jashtme të shteteve përkatëse. Në Iran revolucioni islamik e përmbysi totalisht 
strukturën e mëparshme të fuqisë dhe politikën e tij të jashtme pro-perëndimore. 
Regjimi islamik u përpoq të eksportojë revolucionin pan-islamik që synonte krijimin e 
shteteve të ngjashme islamike. Këto do të vepronin kundër ‗arrogancës së botës‘, në 
emër të të shtypurve të botës myslimane e të Botës së Tretë. Shembulli i Iranit ndikoi 
shumë në përhapjen e lëvizjeve islamike në rajon, por eksporti i revolucionit islamik u 
përmbajt brenda Iranit. Në këtë ndikoi edhe radhitja e shteteve të Gjirit Persik përkrah 
Irakut në luftën Iran-Irak.35 Kështu nuk u përmbys asnjë regjim laik. Ndonëse sot 
ekzistojnë shtete me prirje islamike (si Irani, Pakistani, Arabia Saudite dhe Sudani), ato 

                                                          
34 Raymond Hinnebusch, “The Politics of Identity in the International Relations of the Middle 
East”, ibid, ff. 154-172. 
35 Olivier Roy, “The Failure of Political Islam”, ibid, Kreu 10 (“Iran: Shi’ism and Revolution”), ff. 
168-83. Bernard Lewis, “From Babel to Dragonians: Interpreting the Middle East”, ibid, Kreu 31 
(“Islamic Revolution”), ff. 299-312. 
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janë shpeshherë në konflikt të hapur me njëra-tjetrën. Madje në disa raste radhiten 
përkrah Shteteve të Bashkuara, të cilësuara si rival ose armik nga shumica e islamistëve. 

Në nivel mbishtetëror, institucioni pan-islamik OKI bazohet në njohjen e ndërsjellë 
të sovranitetit shtetëror. Por organizata nuk ka fuqi të koordinojë veprimtari të 
përbashkëta dhe nuk ka pasur sukses në sheshimin e mosmarrëveshjeve ndër-
myslimane. Ajo është më shumë një arenë ku shtetet myslimane kërkojnë legjitimitet 
ose aleatë në emër të interesave shtetërorë.36 Rivaliteti midis tre anëtarëve kyçë, Arabisë 
Saudite, Iranit e Pakistanit, dhe marrëdhëniet e ndryshme të tyre me hegjemonin 
amerikan, e kanë paralizuar veprimtarinë kolektive. Për sauditët që e filluan OKI si 
instrument legjitimimi kundër pan-arabizmit, një politikë e jashtme myslimane efikase 
do të shkaktonte konflikt me Shtetet e Bashkuara, partnerin e tyre strategjik. Kësisoj ata 
bllokuan iniciativat e Konferencës Islamike për të zgjidhur pushtimin Irakian të Kuvajtit 
dhe për të armatosur myslimanët e Bosnjës. Frika nga zemërimi i Uashingtonit e ndaloi 
Konferencën Islamike të shprehej kundër sanksioneve amerikane ndaj Iranit dhe 
Pakistanit për zhvillimin e të vetmeve kapacitete bërthamore në botën myslimane. 
Shumica e shteteve myslimane, të cilat janë vetë multietnike, ishin të interesuara për 
respektimin e integritetit territorial të shteteve. Kjo parandaloi qëndrimet e Konferencës 
Islamike në mbrojtje të vetëvendosjes myslimane në Kosovë dhe Çeçeni.37 Për ironi, 
konferenca ishte një mbrojtës energjik i sovranitetit shtetëror të cilin e konsideronte si 
mbrojtje kundër hegjemonisë perëndimore. Pas ngjarjeve të 11 shtatorit, Organizata e 
Konferencës Islamike e dënoi terrorizmin por hodhi poshtë ―çdo lidhje midis terrorizmit 
dhe të drejtave të popujve islamikë dhe arabë, përfshirë atë palestinez dhe libanez...për 
vetëvendosje...dhe rezistencë ndaj pushtimit të huaj, të drejta legjitime të garantuara 
nga Karta e OKB-së‖.38 Por nuk mund të pohohet se Konferenca Islamike grumbullon 
fuqinë myslimane në politikat botërore. 

4. PËRFUNDIME 

Ndërsa vendimmarrësit nuk mund ta injorojnë plotësisht Islamin në politikëbërjen 
e jashtme, nuk ka rezultuar asnjë islamizim i politikës së jashtme dhe nuk është shfaqur 
asnjë bllok mysliman për të rregulluar çekuilibrin botëror të fuqisë kundër botës islame. 
Sikurse me arabizmin, strukturat shtetërore, anarkia e sistemit të shteteve, mungesa e 
ndërvarësisë ekonomike midis shteteve myslimane dhe varësia e tyre nga qendra, 

                                                          
36 Olivier Roy, “The Failure of Political Islam”, ibid, Kreu 7 (“The Geostrategy of Islamism: States 
and Networks”), ff. 107-30. 
37 Alex Schmid, “The Routledge Handbook of Terrorism Research”, Nju Jork: Routledge, 2011, f. 
51 & ff. 136-7. 
38 Komunikata e shpallur në Doha të Katarit, të Konferencës Islamike, 10 Tetor 2001, në 
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/A6DC158945C30A4D85256AF0004D3718 (Parë për herë të 
fundit në 12/10/2012). 
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përbëjnë tërësinë e elementeve që privojnë pan-islamizmin nga një strukturë materiale 
që do e bënte identitetin bazën e një aksioni të përbashkët efikas. 

Regjimet postkoloniale në botën myslimane kishin dobësi të mëdha legjitimiteti. 
Kjo i bëri shumë represive, duke eliminuar ose dobësuar opozitën laike. Kjo krijoi 
hapësirën e nevojshme politike për fuqizimin e pozitave të grupeve islamiste. Kjo 
hapësirë politike u legjitimua më tej nëpërmjet konkurrencës politike mes regjimeve 
diktatoriale dhe atyre islamiste. Islamistët fituan statusin e kundërshtarëve kryesorë 
politikë, duke garuar me regjimin sa i takon përkushtimit ndaj Islamit.39 Këto përpjekje 
kanë qenë të shumta në historinë e botës myslimane, e sidomos në Lindjen e Mesme, siç 
dëshmojnë shembujt e ish-presidentit irakian Saddam Hussein apo dhe presidentit 
Egjiptian Anwar Sadat – i pari në kushtet e një izolimi të tejskajshëm; ndërsa i dyti duke 
iu dorëzuar retorikës së elementëve islamistë, për të përfunduar më pas i ekzekutuar 
pikërisht prej ekstremistëve në një atentat në 6 tetor të vitit 1981.

Përpjekjet për t‘i shtypur elementët islamistë nëpërmjet dhunës shtetërore forcuan 
mbështetjen e fshehtë të popullit për ta dhe çuan në akte të dhunshme jo vetëm kundër 
regjimit por edhe në akte terroriste kundër mbështetësve të tyre jashtë tij. Nga pikëpamja 
gjeopolitike, përpjekjet e shumta thuajse në të gjithë botën arabe, u ofruan ekstremistëve 
islamikë statusin e viktimave të abuzimit me të drejtat e njeriut.  

Nga ana tjetër, prirjet ekstremiste, të shfaqura pjesërisht përmes Islamit politik, nuk 
mund të eliminohen asnjëherë përfundimisht. Së pari, zhvillimi i jashtëzakonshëm 
teknologjisë së informacionit sot e bën thuajse të pamundur kontrollin e mjeteve të 
komunikimit. Së dyti, neutralizimi i ekstremistëve islamikë vështirë të arrihet edhe për 
shkak të ligjërimit të tyre idiomatik dhe të institucioneve që ata shfrytëzojnë për 
përhapjen e mesazheve fetare. Leksiku fetar islamik –ashtu si leksiku i shumicës së feve 
të tjera– përmban në vetvete qëllime politike, duke u kujdesur që të shfaqet politikisht i 
padëmshëm. Së treti, xhamitë dhe institucionet e tjera, sidomos në vende si Pakistani, 
Afganistani, Irani, Arabia Saudite, etj, veç predikimeve të pastra fetare, janë përdorur 
historikisht edhe si përçues mesazhesh politike të maskuara nën një mantel fetar, duke e 
përdorur predikimin si një manifest politik. Kjo e vesh këtë doktrinë fetare me një 
mantel gjeopolitik mbi-kombëtar, që i kapërcen kufijtë e një shteti të vetëm komb, duke 
iu drejtuar identitetit pan-islamik si përligjës i një vizioni të përbashkët unifikues.  

                                                          
39 Olivier Roy, “The Failure of Political Islam”, ibid, Kreu 7 (“The Geostrategy of Islamism: States 
and Networks”), ff. 107-32. Graham Fuller, “The Failure of Political Islam”, ibid.  
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PhD Cand. Gentjan Skara

From UNMIK to EULEX: Challenges to establish
 Rule of Law 

Abstract 
Peacebuilding defined by the Ghali report in his An Agenda for Peace: Preventive 

Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping as ‗action to identify and support structures 
which tend to strengthen and solidify peace to avoid a relapse into conflicts‘, includes 
activities concerning building institutional capacity and rule of law, protection of 
minorities rights, social reconciliation and economic reconstruction. From this point of 
view, both the United Nation Mission Interim in Kosovo (UNMIK) and then, EULEX 
Mission in Kosovo provide a contribution to the post - conflict stabilisation of Kosovo 
and strengthening the rule of law. 

This paper analyses the role of UNMIK and especially the EULEX mission in 
Kosovo - as one of the most ambitious mission launched by EU so far- involved in the 
peacebuilding process in Kosovo. It first provides an historical legal background of 
United Nation Mission Interim in Kosovo (UNMIK) (section 1) followed by the 
deployment of EULEX mission (section 2). Then, the paper analyses the legal 
framework of the mission and gives a general overview on the nature, objective and 
mandate of the mission (session 3). The fourth session assesses challenges faced by 
EULEX as a peacebuilder in Kosovo. 

In the end, the paper argues that despite criticism on the work of UNMIK and 
EULEX as ineffective, both missions have played a twofold function: preventing further 
interethnic conflict and assisting Kosovo authorities in building democratic institutions 
and rule of law. 

Keywords: UNMIK, EULEX, Kosovo, rule of law 
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1. Historical Development of Kosovo 

After NATO intervention in Kosovo, the United Nation (UN) became an important 
actor in peacebuilding. The Resolution 1244/99 of 10 June 1999 adopted by the Security 
Council responsible for maintenance of international peace and stability1 provided the 
obligation for Serbia to end the violence and to withdraw all military, police and 
paramilitary troops from Kosovo.2 Furthermore it authorized NATO to deploy an 
‗international security presence‘3 and the Secretary General of UN to establish an 
‗International Civil Presence‘. 4

Comparing to other types of protectorates deployed under the UN Charter, 
UNMIK mission represent a sui generis case for the following reason. 5 Firstly, for the 
first time in the history, UN applied a model where international community has the 
final authority to exercise governmental functions including the adaption of legal acts. 
The UNMIK Regulation adopted by Special Representative of the Security General of 
UN stated that ‗all legislative and executive with respect to Kosovo, including the 
administration of the judiciary, is vested in UNMIK and is exercised by the Special 
Representative of the General - General‘.6 Therefore, the UNMIK has sovereign 
authority to enact or repeal laws including appointment of judges. While the Special 
Representative of the Security General of UN acts as an extended body of UN. 
Secondly, with the UNMIK mission, UN established unprecedented model for 
international governance in the post conflict society.  

In order to implement the aims laid down in the Resolution 1244, the UN decided 
to establish a new structure for the peacekeeping missions where ‗four international 
organizations and agencies will be working together in one operation under one 
leadership of UN‘ because ‗setting up an interim administration, providing humanitarian 
relief, building democratic institutions and restoring an entire economy would go 
beyond the competence and capabilities of just one organization‘7. Accordingly, the 
UNMIK structure was composed in four pillars. Each pillar was responsible for 
significant component of the UNMIK mission. In pillar 1, the United Nations High 
Commissioner for Refugees was in charge for humanitarian relief. After 2001, 
humanitarian pillar ceased and UN was in charge for security and justice matter. Hence, 
the UN became the main responsible actor for establishing and strengthening the rule of 
law. In Pillar II, the UN was in charge for the civil administration. In Pillar III, the 

                                                          
1 United Nation, ‘Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice’ 
accessed 25 April 2014, art 24 (1) https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf. 
2 United Nation Security Council, ‘Resolution 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 
4011th meeting on 10 June 1999, 10 June 1999, S/RES/1244, para 3. 
3 ibid paras 5 and 7 in conjunction with annexes 1 and 2. 
4 Ibid, paras 5 and 6. 
5 Blerim Reka, UNMIK as an International Governance in post – war Kosova: NATO’s Intervention, 
UN Administration and Kosovar Aspirations (Shkup: Logos-A, 2003), 133. 
6 Regulation NO. 1999/1, ‘On the authority of the Interim Administration in Kosovo’, 25 July 
1999, UNMIK/Reg/1999/1, section 1. 
7 United Nation Security Council, ‘Report of the Secretary-General on the United Nations Interim 
Administration Mission in Kosovo’, 12 July 1999, S/1999/779, paras 43 and 118. 



310

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                    3rd International Conference on Humanities 

 
314

OSCE was in charge for institution building, elections and human rights. In Pillar IV, 
the EU was in charge for reconstruction and economic recovery.  

Considering the post conflict situation of Kosovo, UNMIK mission contributed in 
building institutional capacity, providing security for individuals and establishing the 
rule of law. From the beginning UNMIK mission with the help of NATO created a 
secure environment for its population. In the same time, UNMIK mission started to 
build a multi-ethnic justice system by a) creating courts with Kosovo minorities 
dismissed during Milosevic period and b) issuing regulation on the applicable law in 
Kosovo. However, as Jean-Christian Cady stated ‗local difficulties linked with the 
interethnic hatred, which created insecurity, and the weaknesses of international 
institutions were major handicaps for the creation of a local police force and the 
establishment of a judiciary system abiding by United Nations standards‘.8

Furthermore, the different approaches on the issue of final status of Kosovo diluted 
the role of the UNMIK and become an obstacle for the proper functioning of the 
mission. From the Kosovo perspective, the independence of Kosovo would mean 
international recognition and taking the full responsibility as a sovereign state. Whereas 
from the UNMIK approach, the lack to find a solution in the UN Security Council for 
the status of Kosovo shifted on the principle ‗standards before the status‘. In other 
words, the solution of the status of Kosovo should be preceded by the fulfilment of a set 
of standards. Such formula, introduced to avoid the transfer of the competences from 
UNMIK mission to Kosovo authorities, decreased the level of support for the UNIMK 
Mission as a post conflict peacebuilder. 

Riots in March 2004 ushered the development of post-war Kosovo into new phase. 
The rampage left at least 19 people died, 900 injured, over 700 Serb, Ashkali and Roma 
homes, 10 public buildings, 30 Serbian churches and two monasteries damaged or 
destroyed and roughly 4.500 people displaced. 9 As the International Crisis Group 
acknowledges ‗the lack of progress over final status and the absene of any indication 
how much longer UNMIK‘s mandate would last were sources of frustration‘.10 Hence, 
at that time, it had become clear that postponing the status might serve to start inter-
ethnic war between Kosovo people and Serbs. In these circumstances, on May 2005, UN 
General Kofi A. Annan appointed Mr. Kai Eide (Norway) as a Special Envoy to 
undertake a comprehensive review whether Kosovo had fulfilled the conditions to enter 
into political process designed to determine the future of Kosovo in accordance with the 
Security Council Resolution 1244 or not. The Special Envoy, Mr. Kai Eide concluded 
that despite the slowness to implement of the reforms to meet the standards, it is the 
time to clarify the international statues of Kosovo.11 Based on the conclusion of Mr. Kai 
Eide, UNSC appointed former President of Finland, Mr. Marti Ahtisaari, as a Special 
Envoy for the ‗Future Status Process for Kosovo‘.

                                                          
8 Jean-Christian Cady, ‘Establishing the Rule of Law: the U.N. Challenge in Kosovo’ *2012+ Focus 
Stratégique, 5. 
9 International Crisis Group, ‘Collapse in Kosovo’ (Europe Report No. 155, 22 April 2004) 1. 
10 ibid 2. 
11 United Nation Security Council, ‘Letter dated 7 October 2005 from the Secretary-General 
addressed to the President of the Security Council’, 7 October 2005, S/2005/635, Annex. 
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After several negotiations between the parties on March 26, 2007, Mr. Ahtisaari 
presented his final report called ‗Comprehensive Proposal for Kosovo Status Settlement‘ 
to the UN secretary Council. 12 According to Ahtisaari plan, Kosovo should be a multi-
ethnic society, stable and democratic state formation that fully respect the principles of 
rule of law and guarantees all internationally human and civil rights. Kosovo‘s 
government should have the right to conclude international treaty and to apply for the
membership in the international organizations. Even the creation of its own army, which 
will be supported by NATO/KFOR, was envisaged. Furthermore, the Comprehensive 
Proposal foresaw the replacement of UNMIK in justice and police matters with an EU 
mission which shall monitor, mentor and advise Kosovo authorities in the rule of law. In 
addition, an International Civilian Representative or European Union Special 
Representative (EUSR) was established to have the ultimate authority over the 
implementation of the Settlement and the deployment of EU mission.  

2. From Planning to Deployment 
After the rejection of compromise plan presented by Ahtisaari in UNSC by Russia 

and China, it became clear that the best solution for the future of Kosovo was to declare 
independence unilaterally and to implement the Ahtisaari plan including the presence of 
the EU.13 Consequently, to prevent future scenarios, in January 2006, the EU established 
a joint Council-Commission Fact Finding Mission (FFM) to explore possibility of the 
deployment of CSDP mission in the field of rule of law in accordance with Ahtisaari 
package. According to the report, the FFM ‗recommended that the EU set up a planning 
team to prepare a possible integrated rule - of - law mission, potentially encompassing
the justice, the police and customs‘.14 Following the recommendation of FFM and based 
on the assumption that the final status of Kosovo would be solved by late 2006 and early 
2007, the EU established the European Union Planning Team (EUPT) mandated to inter 
alia: 

1. Initiating a dialogue with the international community, the Kosovo institutions and local 
stakeholders on their views and considerations regarding operational issues linked to 
future arrangements. 

2. Initiating planning to allow the smooth transfer of authority from selected tasks of 
UNMIK to a future EU crisis management operation, in the field of rule of law and 

                                                          
12 United Nation Security Council, ‘Letter dated 26 March 2007 from the Secretary-General 
addressed to the President of the Security Council’, 26 March 2007, S/2007/168, Report of the 
Special Envoy of the Secretary General on Kosovo’s future status and Main Provisions of The 
Comprehensive Proposal for the Kosovo status Settlement. 
13 for more on the negotiations see Vedran Džihid and Helmut Kramer, ‘Kosovo after 
Independence: Is the EU’s EULEX Mission Delivering on its Promises?’ (Friedrich Ebert Stiftung, 
June 2009) 3- 4. 
14 Giovani Grevi et al., EU Security and Defense Policy: The first five year (1999 – 2009) (Paris: 
Institute for European Studies, 2009), 356. 
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other areas that might be identified by the Council in the context of the future status 
process.15

According to article 3 of the Council Joint Action 2006/304/CFSP, the EUPT was 
structured into a justice team, police team and administration team including about 80 
international and 55 local staff.16 In September 2006, the European Union adopted a 
Council Joint Action charging a team to prepare the establishment of International 
Civilian Mission in Kosovo including a European Union Special Representative 
Preparation.17 The EUPT suggested that the future mission deployed in Kosovo would 
be focused on monitoring, mentoring and advising of local structures through co-
location of international staff, while retaining in minimum executive powers.18

On 17 February 2008 the Assembly of Kosovo declared unilaterally the 
independence. In the Unilateral Declaration of Independence, the Assembly of Kosovo 
declared Kosovo ‗to be an independent and sovereign state‘ that ‗reflects the will of our 
people and it is in full accordance with the recommendations of UN Special Envoy 
Marti Ahtisaari and his Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement‘. 19

Approved by majority of the Assembly members, in accordance Ahtisaari proposal, the 
Kosovo government invited the European Union as a supervisor of independence.20

Despite its contested status, Kosovo has been recognized by 107 out of 193 UN member 
states.21

3. EULEX Mission: Nature, objectives and Mandate 

The European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) is the 
most ambitious civilian mission launched by the EU under the framework of the CSDP. 
The mission aims to establish rule of law in the post conflict society of the Kosovo, 
establishing a multi - ethnic security sector and judiciary system free from political 
interference and recognizing international and European standards. 

The European Council Joint Action, 2008/124/CFSP provides legal foundation of 
the mission which operates under the authority of the UN Security Resolution 1244 and 

                                                          
15 Council Joint Action 2006/304/CFSP of 10 April 2006 on the establishment of an EU Planning 
Team (EUPT Kosovo) regarding a possible EU crisis management operation in the field of rule of 
law and possible other areas in Kosovo [2006] OJ L 112/19, art 2. 
16 ‘European Union Planning Team’, accessed 23 April 2014, http://eulex-
kosovo.eu/en/info/EUPT.php  
17 Council Joint Action 2006/623/CFSP of 15 September 2006 on the establishment of a EU-team 
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in Kosovo, including a European Union Special Representative component (ICM/EUSR 
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19 Kosovo Declaration of Independence, accessed on 23 April 2014, http://www.assembly-
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other areas that might be identified by the Council in the context of the future status 
process.15
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location of international staff, while retaining in minimum executive powers.18
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Marti Ahtisaari and his Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement‘. 19
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establishing a multi - ethnic security sector and judiciary system free from political 
interference and recognizing international and European standards. 
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maintains a neutral status.22 Article 2 of the Council Joint Action 2008/124/CFSP 
outlines the objective and methodology of the CSDP mission. The first paragraph states 
that: 

EULEX KOSOVO shall assist the Kosovo institutions, judicial authorities and law 
enforcement agencies in their progress towards sustainability and accountability and in 
further developing and strengthening an independent multi-ethnic justice system and 
multi-ethnic police and customs service, ensuring that these institutions are free from 
political interference and adhering to internationally recognised standards and 
European best practices (emphasize added). 

The 6 key concepts emphasized in the mission statement – sustainability; 
accountability; multi – ethnicity of the police, justice and customs; free from political 
interference; recognized standards and European best practices – demonstrate the strong 
ambition of the EU. The definitions of these concepts are further elaborated in the 
EULEX Programme Strategy. 23

The second paragraph of article 2 the Council Joint Action 2008/124/CFSP 
clarifies furthermore the methodologies of the mission to implement the aims laid down 
in the previous paragraph. Accordingly, ‗EULEX KOSOVO, in full cooperation with 
the European Commission Assistance Programmes, shall fulfil its mandate through 
monitoring, mentoring and advising, while retaining certain executive responsibilities‘. 
As can be seen, the mission statement will be implemented by non-executive power - 
monitoring, mentoring, advising - and executive competences. The definition of the 
methods has been given in the EULEX Program Strategy. ‗Advising‘ refers to the 
professional counselling of the EULEX experts to the Kosovo Authorities to establish 
necessary institutional framework for of required structure to pursue the aims of the 
mission. ‗Mentoring‘ refers to the way on which EULEX staff will advise and monitor 
the Kosovo authorities. Through development of the new skills; showing how to a task 
should be carried out; discussing from their experiences on the consequences of the 
actions or decisions or conveying one‘s skills and experience on law enforcement and 
judicial responsibility, Kosovo authorities can reach a level of sustainability and 
efficiency for the administration and governance. ‗Monitoring‘ means the EULEX staff 
observe and assess how Kosovo authorities and their personnel are implementing 
EULEX Kosovo aims. Finally, the most important method is executive responsibilities. 
According to Art 2 (1), the EULEX Kosovo shall have executive power for certain 
issues.  

Article 3 of the Council Joint Action 2008/124/CFSP actions enumerates 9 tasks of 
the EULEX mission. Three of these tasks refer to the executive power of the mission 
which substitutes the power of the Kosovo institutions. According to this article, in 
order to fulfil objectives listed in Mission statement, EULEX KOSOVO shall: 

                                                          
22 United Nation Security Council ‘Report of the Secretary – General on the United Nations 
Interim Administrative Mission in Kosovo’ 10 June 2009, S/2009/300, para 6. 
23 ‘EULEX Programme Strategy’, accessed on 15 April 2014, 
http://www.csfederalismo.it/images/stories/PESD/eulex-kosovo/eulex_programme-
strategy.pdf.  
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(b) ensure the maintenance and promotion of the rule of law, public order and 
security including, as necessary, in consultation with the relevant international civilian 
authorities in Kosovo, through reversing or annulling operational decisions taken by the 
competent Kosovo authorities;  

(d) ensure that cases of war crimes, terrorism, organised crime, corruption, inter-
ethnic crimes, financial/economic crimes and other serious crimes are properly 
investigated, prosecuted, adjudicated and enforced, according to the applicable law, 
including, where appropriate, by international investigators, prosecutors and judges 
jointly with Kosovo investigators, prosecutors and judges or independently, and by 
measures including, as appropriate, the creation of cooperation and coordination 
structures between police and prosecution authorities; 

(h) assume other responsibilities, independently or in support of the competent 
Kosovo authorities, to ensure the maintenance and promotion of the rule of law, public 
order and security, in consultation with the relevant Council agencies; 

From the literal interpretation, the last point by including the word ‗independently‘ 
provides to EULEX mission an additional executive task. Such a clause was 
intentionally included in the Joint Statement to avoid any difficulties in the ground that 
the mission might occur with Kosovo authorities especially in investigation. 

According to article 6 the Council Joint Action 2008/124/CFSP, the EULEX 
mission shall be deployed across Kosovo and shall be implemented through three 
components namely police, justice and customs. The police component deals with 
security issues and aim of policy component is to support and assist the Kosovo Police 
(KP) toward a multi-ethnic police free from political interventions. The justice 
component aims to improve and strengthen Kosovo's judiciary system to make it fully 
multi-ethnic, impartial, free from political influence and capable of holding fair trials 
according to international standards and best European practices. Functions of the 
EULEX judges and prosecutors are regulated by the Law ‗On the Jurisdiction, Case 
Selection and Case Allocation of EULEX Judges and Prosecutors in Kosovo‘. 24 The 
Custom component aims to assist Kosovo customs towards sustainability and 
accountability, and in further developing and strengthening a multi-ethnic customs 
service, free from political interference, on implementing internationally recognized 
standards and European best practices. 

4. Challenges of EULEX to Deliver its Promises  
Following the Unilateral Declaration of Independence, the EU became the main 

actor involved in peacebuilding in Kosovo. According to Hoogenboom, four challenges 
stand out for Kosovo: (i) barriers between the state and citizens, (ii) lack of rule of law, 
(iii) interethnic mistrust and segregation, particularly between Serbs and Albanians, and 
(iv) relations between Kosovo and Serbia.25Except the first challenge which is related 
with the domestic actors, in other three challenges, the EU plays an important role in 

                                                          
24 Law No. 03/L-053 ‘Law on the Jurisdiction, case Selection and Case Allocation of EULEX judges 
and Prosecutors in Kosovo’ 
25 Jitske Hoogenboom, ‗The EU as a Peacebuilder in Kosovo‘ (paper prepeared for CSDN 
Member State Meeting entitled Conflict Prevention and Peacebuilding in the EU's Eastern 
Neighbourhood and the Western Balkans Bucurest, 28 June 2011) 5. 
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addressing these issues. As confirmed in the mission statement (article 2) of the 
European Council Joint Action 2008/124/CFSP, the EULEX mission (as a peacebuilder) 
aims to a) enhance rule of law in Kosovo authorities; b) establish a multi-ethnic justice, 
police and customs service free from political interference from Kosovo institutions in 
accordance with best international and European standards.  

The rule of law defined by LexisNexis as ‗the principle that no one is above the 
law‘ is a priority of the EULEX mission in Kosovo.26 Standing on three main pillars - 
judiciary, police and prosecutors – the rule of law in Kosovo is the most challenging 
problems of peacebuilding. During the first mandate EULEX has achieved progress in 
establishing rule of law. Respectively, according to the EULEX Programme Report 
2012, the police sector has marked significant progress comparing to justice and 
customs sector.27 For instance, during the period September 2009 – June 2012, 18 out of 
31 Mentoring, Monitoring and Advising (MMA) projects in Police Sector were 
completed by the end of May 2012.28 Whereas, according to these reports, justice and 
custom sector, remain a challenge for the EULEX mission to achieve desirable results. 

Establishing a multi-ethnic judiciary, free from political interference has been a 
driven objective of the EULEX mission in Kosovo. After the Unilateral Declaration of 
Independence, Serb Judges working under the UNMIK resigned. Since that time, despite 
the requirement of Kosovo Constitution that ‗At least fifteen percent (15%) of the 
judges from any other court established with appeal jurisdiction‘ shall be from the 
minorities, the reality is quite the opposite. According to 2011 Kosovo Judicial Council 
Report, only 5.66% represent minority communities, respectively 2.43% are from Serb 
community; 2.43% are from Bosniak community; 0.40% are from Turk community and 
0.40% are from other minorities communities.29 In addition, political interference in the 
work of judiciary ‗remains a serious concern‘.30 Acknowledged by 2009 Progress 
Report of the European Union, ‗the justice system remains weak, vulnerable to political 
interference and inefficient‘.31 Recognised by almost all EC Progress reports, the 
interference of executive in the judiciary appointment, constitute one of the main 
obstacles that EULEX mission faces in establishing a multi-ethnic justice system in 
accordance with European standards. 

The most sensitive issues among Kosovo citizens remain organized crime and 
corruption in the public administration. According to the Nations in Transit 2013, 
prepared by Krenar Gashi, the corruption ratings remain high at 6 out of 7 which 
demonstrate the lowest level of democracy32. Despite claims by the Kosovo government 

                                                          
26 ‘The Rule of Law’ accessed on 17 April 2014, http://www.lexisnexis.co.uk/en-uk/about-
us/rule-of-law.page.  
27 EULEX, ‘EULEX Programme Report 2012: EULEX Rule of Law beyond the Headlines’ (2012) 7. 
28 ibid 10. 
29 Kosovo Judicial Council, ‘Annual Report 2011’ (Kosovo, 2011) 25. 
30 European Commission, ‘Commission Staff Working Document: Kosovo* 2013 Progress Report’ 
SWD(2013) 416 final. 
31 European Commission, ‘Commission Staff Working Document: Kosovo under UNSCR 1244/99 
2009 Progres Report’ SEC(2009) 1340, 11. 
32 Krenar Gashi, ‘Nations in Transitions: Kosovo’ accessed on 1 April 2014, 
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/NIT13_Kosovo_2ndProof.pdf. 
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for fighting organized crime and corruption, the results are not as expected due to both 
of the lack of capability to handle evidence and lack of political will to fight.33 For 
instance, the widespread of the organised crime and corruption in Kosovo is recognised 
by political leaders in their rhetorical speeches, but none of them was brought to the 
court judged for corruption. 

Furthermore, the issue of the North Mitrovica, often described as ‗parallel 
structure‘ represent a kind of ‗Republika SRPSKA‘ where Kosovo government 
sovereignty is limited and the Serbian influence is obvious.34 As been explained above, 
after the Unilateral Declaration of Independence, Serbian judges working under the 
UNMIK umbrella resigned due to Serbian influence. Balkan Policy Institute, in its third 
report on the ‗EULEX and Rule of Law‘, states that ‗the northern part symbolizes 
lawlessness and lack political will to ensure justice in the North‘. 35

Another challenge for the EULEX mission relates to the applicable law in the 
territory of Kosovo. Being under different governmental regime has caused a chaotic 
situation with regard to legal system that EULEX mission should apply to fulfil its 
executive mandate. On July 1999, UNMIK enacted a regulation which in section 3 
stated that the applicable law in Kosovo would be the law prior to NATO intervention.36

Such clause caused problems in Albanian population because was seen as an offence 
refereeing to laws applicable during the Milosevic period. On December 1999, UNMIK 
enacted another Regulation 1999/24 ‗On the Applicable Law in Kosovo‘ by stipulating 
that the applicable law in Kosovo will be a) the regulation promulgated by the Special 
Representative of the Secretary-General and b) the law in force in kosovo prior to 1989. 
37 Consecuently, introducing the law prior to Milosevic regime revoked the Kosovo 
autonomous status required the reapeling of the section 3 of the UNMIK Regulation 
1999/1. 38 With the Unilateral Declaration of Independence in February 2008, the choice 
of applicable law for the EULEX mission to carry out its tasks, become more complex. 
Such mix of legal system have consequences on the future independence of Kosovo. As 
Keukeleire and Thiers states:

Choosing to apply Kosovo laws inherently means recognising Kosovo‘s 
independence; letting UNMIK regulations overrule Kosovo laws means a continued 

                                                          
33 Marko Kmezid, ‘Rule of Law Reforms within Kosovo’s European Integration Process: Progress 
and Remaining Challenges’ in Europeanization by Rule of Law Implementation in the Western 
Balkans, ed. by Marko Kmezid, (Skopje: Institute for Democracy SOCIETAS CIVILIS Skopje, 2014) 
104. 
34 see International Crisis Group, ‘Bridging Kosovo’s Mitrovica Divide’ (Europe Report No. 165, 13 
September 2005). 
35 Balkan Police Institute, ‘EULEX and Rule of Law’ (Prishtina, May 2011) 6. 
36 Regulation NO. 1999/1, ‘On the authority of the Interim Administration in Kosovo’, 25 July 
1999, UNMIK/Reg/1999/1, section 3. 
37 Regulation No. 1999/24, ‘On the Applicable Law in Kosovo’, 12 December 1999, 
UNMIK/REG/1999/24, art 2. 
38 Regulation No. 1999/25, ‘Amending UNMIK Regulation No. 1999/1 on the Authority of the 
Interim Administration in Kosovo’, 12 December 1999, UNMIK/REG/1999/25. 
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respect of Resolution 1244 and a denial of Kosovo‘s new constitutional order; applying 
Serb law means recognition of the Serb rights regarding Kosovo.39

Final challenge relates with the trust of Kosovo citizens on EULEX. The public 
support on the EULEX expectation to fight organised crime and corruption has been 
decreased. In the beginning of the deployment of EULEX, the public support was very 
high. This satisfaction occurs for two reasons; first, deployment happened after the 
unilateral Declaration of Independence and second, is related with dissatisfaction with 
the work of UNMIK in Kosovo. According to Early Warning Report Kosovo, the 
highest satisfaction rating among all Kosovo institutions belongs to the security sector, 
whereas the lowest satisfaction ratings belong to UNMIK. For the first time, EULEX
was included in the questionnaire and achieved 13% satisfaction rating. 40 The trust over 
EULEX continued to increase from the independence till May 2009, reaching 55%.41

This is the highest level of trust with the EULEX. But, after EULEX signed the Protocol 
for Police Cooperation with Serbia without the approval of Kosovo institutions, this 
level of satisfaction decreased to 40% in September 2009.42 This momentum had 
negative impact on Kosovo citizens by perceiving EULEX as a continuum mission of 
UNMIK. Such perception was better articulated by Albin Kurti, the leader of Self 
Determination Movement in the following words: ‗EULEX has the same cars, the same 
headquarters and many of the same staff as UNMIK and it is founded on the same legal 
basis as UNMIK. Not surprisingly, EULEX's employees, like UNMIK, are already 
demonstrating that they believe they are above the law - here to implement it for us, but 
not for themselves‘.43

5. Conclusion 

UNMIK and EULEX mission were both launched with ambition goal in 
establishing rule of law and state consolidation. In the case of UNMIK, mandated with 
huge executive, legislative and judiciary power as well, expectations were very high. 
However the lack of accountability and the postponing of the final states on the 
independence of Kosovo demonstrated the UN inability to play a determinant role in 
peacebuilding. Hence, riots ushered in 2004 as a result of postponing the status of 
Kosovo and UNMIK lack of support from local authorities were among the main 
obstacles that prevented the UN to play its peacebuilding function. Moreover, with the 
transfer of competences from UNMIK to EULEX has complicated furthermore the 
desirable results of UN and EU in Kosovo. More than 6 years of deployment, the 
EULEX mission is facing similar challenges as UNMIK mission did. Lack of 
accountability of EULEX staff toward Kosovo authority, distrust of local authority, 

                                                          
39 Stephan Keukeleire and Robin Thiers, ‘EULEX Kosovo: Walking a thin line, aiming for the rule of 
law’ in Steven Blockmans and et al (eds) The European Union and Peacebuilding: Policy and Legal 
Aspects (T M C Asser Press 2010) 372. 
40 Early Warning Report, ‘Report # 20/21 Special Edition January – June 2008’ (June 2008). 
41 Early Warning Report, ‘Report # 25 April – June 2009’ (September 2009). 
42 Early Warning Report, ‘Report # 26’ (November 2009) 
43 Albin Kurti ‘Why Kosovo's declaration of independence has not brought us independence’ 
accessed 20 April 2014, http://www.bosnia.org.uk/news/news_body.cfm?newsid=2554.  
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fighting organised crime and establishing a multi-ethnic judiciary and police system 
remain the most challenging issues that put under the question the legitimacy of the EU 
as a post - conflict stabilisation actor. In conclusion, despite criticism on the 
effectiveness of EULEX mission in Kosovo, it can be agreed with the words of Alain Le 
Roy, a former Undersecretary – General of the UN ‗everyone recognizes that - in all 
these challenging cases – the situation would have been much worse had the 
peacekeepers not been there‘44. 
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Sergio Furtuna 

The European Union: The Global Actor of 
Peacekeeping Operations and Respect of the 

International Humanitarian Law 

Intoduction 
With the adoption of the Lisbon Treaty the European Union presents itself as an 

autonomous center of power in international law, capable independently respond to such 
challenges to international and European security as regional conflicts. This short study 
analyzes the conceptual role of the European Union in respect of International 
Humanitarian Law (IHL) and in crisis regulation; prioritize those or other conflicts for 
the EU, its interaction with the major international organizations and partners in conflict 
prevention and resolution. Particular attention is given legitimacy of the EU 
peacekeeping operations.  

Peacemaking plays an important role in the multifaceted activities of the 
European Union. Implementing peacekeeping operations, the EU acts as a one of the 
major international centers of force in the settlement of regional conflicts in European 
and international security. Except that peacekeeping was initially catalyst for European 
integration, system- critical factor in shaping the Common Security and Defense Policy 
( CSDP ), the EU (initially, before making Lisbon Treaty in 2009 , the European 
Security and Defense Policy (ESDP ))1. 

Other the last decade, the European Union (EU) has played a growing role as a 
crisis management actor dealing with both regional and global security problems. With 
the creation and subsequent expansion of the European Security and Defense Policy 
(ESDP), the EU has acquired new operational and institutional instruments for crisis 
management2. Ex.: Contact Group on the former Yugoslavia, "5+2" negotiation format 

                                                          
1 N. K. Arbatova, A. M. Kokeev. Evropejski Soyuz I regionalnye konflikty. [ European Union and 
regional conflicts] Moscow 2011. P. 4-5. 
2 EU crisis management: institutions and capabilities in the making. 
(http://www.iai.it/pdf/Quaderni/Quaderni_E_19.pdf )  
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on Transdniestria conflict (Moldova), the International Quartet for the Middle East 
Settlement, peacekeeping mission in Georgia, etc.) 

The peacekeeping activity of EU remains one of the proofs of his subjectivity 
security. Increased capacity of the EU in crisis and post-crisis response is logical in light 
of the origins of European integration, which was designed to prevent a new conflict in 
Europe3. 

The European Security Strategy emphasizes that the security and prosperity of 
Europe are increasingly dependent on a well-functioning system of international law, 
and the EU is interested in enhancing the role of international humanitarian law. 

  Development of the EU peacekeeping mission associated with the transformation 
of identity, especially in large and northern member states. In societies of EU member 
states is growing civic engagement and focus (especially among intellectuals) shifts 
from materialistic values on post-materialist (including protection of the environment, 
human rights and freedoms, the spread of humanism and democracy around the world). 
Post-materialist values reflect a systemic quality of life and individual well-being4.

The EU has sent peacekeeping missions to several of the world‘s trouble spots. 
In August 2008, the EU helped broker a ceasefire between Georgia and Russia, 
deployed EU observers to monitor the situation (EU monitoring mission in Georgia) and 
provided humanitarian aid to people displaced by the fighting.  

The EU also has a leading role in the Balkans, where it is funding assistance 
projects in seven countries to help them build stable societies. In Kosovo, the EU 
deployed a 1900-strong police and justice force (EULEX Kosovo) in December 2008 to 
help ensure law and order5. 

The Treaty of Lisbon stands unarguably as a paramount step in the making of the 
European integration. As of December 1st 2009, the European Union is equipped with a 
set of institutional tools allowing a better response to its challenges, both at the domestic 
and international level; at the domestic level, in dealing with institutional structure 
change in order to adapt and ensure efficiency in an enlarged Europe of 28, as well as at 
the international level, with reinforced external action mechanisms allowing for more 
consistency and coherence in answering the challenges in an increasingly globalized 
world.   

The Treaty of Lisbon has made a reality out of institutional tools. It remains to be 
seen if the EU will be able to politically translate these tools into a deepening European 
integration process.  

3 Baykov A. 2010.  Formy integratzionnyh vzaimodejstviyj v Vostochnoj Azii: opyt proverki 
Evropejskim Sojuzom // Sravnitelnaja politika №1. [Forms of integration interactions in East 
Asia: the European Union experience in checking] // Comparative Politics. №1.
4 Inglehart R., Welzel C. (2005). Modernization, Cultural Change and Democracy, N.Y.: Cambridge 
University  
Press. 333 p.  
5 http://europa.eu/pol/cfsp/index_en.htm European Union. Foreign and Security Policy. 
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 The European integration was built on the basis of two key methods. On the one hand, 
through the dominant process over the last few years, namely with the preparation of the 
Constitutional Treaty of the European Union, which encapsulates the attempt to find a 
broad political vision and corresponding institutional architecture for the EU (by 
definition, always imperfect and incomplete). On the other hand, the method which 
prevailed from Robert Schuman´s European project inauguration in 1950, seeking to 
unite the ‗European ideal‘ with a demonstrable European capacity to solve the day-to-
day problems of its citizens.  

The EU is now equipped with the institutional structure enabling it to respond to 
decisions with military implications. At the Helsinki European Council, in December 
1999, member States agreed to establish the Political and Security Committee, the 
Military Committee, and the EU Chief of Staff, thus creating the necessary frame and 
decision-making mechanisms to address military matters.  

At the operation level, the EU has been carrying out missions on the ground 
uninterruptedly, in coordination with NATO, within the framework of the ‗Berlin Plus‘ 
agreements, or autonomously. In just a few years, the EU proved capable to respond 
promptly to crisis situations – as shown in Georgia in the summer of 2008 – as well as 
to set up missions in specific locations in timely fashion - as seen in the 
EUFORCHADE mission, a bridging operation with UN forces on the ground6. 

Lastly, in doctrine terms, the European Security Strategy document presented in 
20037 identified the main threats to common security. Large-scale aggression against 
any Member State is now improbable. Instead, Europe faces new threats which are more 
diverse, less visible and less predictable. They are: terrorism, proliferation of weapons 
of mass destruction, regional conflicts (very relevant for security in Europe at the 
moment are internal conflicts in Moldova (Transdniestria region) and Ukraine (South-
Eastern Ukraine)), state failure, organized crime8.

The character of crisis management is changing: the overall importance of military 
force is declining; the classic intervention paradigm is in crisis. Future engagements are 
likely to be more civilian and more geared towards managing the complex interaction of 
a number of actors to achieve an integrated or comprehensive approach. The EU has 
already started to adapt to these modified parameters of crisis management: it has 
carried out both types of operations, but with a focus on civilian missions9. 

                                                          
6 Nuno Severiano Teixeira. European  Defence: Challenges After The Treaty Of Lisbon. RSCAS PP 
2012/09 Robert Schuman Centre For Advanced Studies. p. 2 
7The European security strategy document, A Safer Europe in a Better World, was approved by 
the European Council on 12 December 2003. (available at:  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIP.pdf. )  
8 Ibidem, p. 30-31 
9 EU Crisis Management: institutions and capabilities in the making. November 2010. 19 English 
Series. P. 18 (available  on  http://www.iai.it/pdf/Quaderni/Quaderni_E_19.pdf ).  
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Creating a «battle groups «is considered a major success in the development of EU 
military capabilities. According to the expert, the EU community, they have raised the 
level of cooperation between the EU Member States. «Battle Groups «EU made a
significant contribution to the transformation of its military potential, but he remained 
too limited to a small part of the armed forces who took part in them. In addition, the 
minimum participation criterion was blurred, allowing each state to participate in EU 
military operations and reduced the efficiency of all groups. According to experts, the 
EU prefers to organize a «battle groups «on the basis of Ad Hoc, and, in fact, they have 
not been used in the preparation of operations recently10. 

With the adoption of the Lisbon Treaty in 2009, the EU took a step in the 
development of ESDP.       Creating of ESDP itself shows that the European Union do 
not fully exclude the application of tools of military influence11.

In this regard, the European Union after the establishment of an operational 
ESDP acts as a soft power, only then and there, when and where it's needed the right 
conditions exist.  

European Security Strategy of 2003 also shows that the EU does not confess 
"pacifism", although it is considering the use of military force as a last resort the Lisbon 
Treaty has created a mechanism for permanent structured cooperation defense matters. 
Under the new provisions, the EU Member States, which have a higher military 
capability and took on a more stringent obligation to comply with the most challenging 
missions12, « can create "advanced" group in this area. Thus, the implementation of EU 
missions and operations may not complete the composition of the Member States, but 
only those who wish to take part in them and have the necessary potential.                                                

Similarly, the EU Member States on the basis of an EAW can create advanced 
groups for various projects in the field of development of military potentials13.

According to the authorities of some EU countries, namely the Lisbon Treaty 
provides opportunities for creating a united European army. 

Effect of IHL in the implementation of the EU peacekeeping operations is a 
matter of much less studied and illuminated than the problems of applicability of IHL to 
peacekeeping operations under the auspices of the United Nations (UN). Briefly, the 
heart of the matter is that if the current IHL during such operations, the problems tend to 

                                                          
10 Major С., Möllingм С. EU-Battle groups. Bilanz und Optionen zur Weiterentwicklung 
europäischer  
Krisenreaktionskräfte. ( available on http://www.swp-
berlin.org/common/get_document.php?asset_id=7371 ) 
11 Anderson S., Seitz T. (2006). European Security and Defense Policy Demystified Nation-Building 
and Identity in the European Union. Armed Forces and Society. Vol. 33. No. 1. P. 24-42. 
12 Consolidated Versions of The Treaty on European Union and The Treaty on the Functioning of 
the European Union. TEU. Art. 42.6; 42.3; 45.  
13  Babynina. Differenciatzija v ramkah OVPB/EPBO Evrosojuza. // Оbozrevatel. 2010. №4.  P .67. 
(Babynina L. Differentiation within the CFSP / ESDP EU. / / Browser. 2010. № 4. p.67 
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arise. EU's aspiration to application of IHL in the exercise of its peacekeeping 
operations rather obvious. However, some rules of IHL should be considered in light of 
the fact that the EU is the combined (hybrid) operation (for example, in Chad and the 
Central African Republic), and it creates certain difficulties in terms of the applicability 
of these rules. Primarily, IHL applies to those operations in which the EU peacekeeping 
forces involved as the battling parties (combatants). Deserve separate consideration 
situations where IHL does not apply. 

The main condition of the EU peacekeeping operations involving military and 
civilian personnel is compliance with the provisions of the UN Charter. Moreover, 
operations may be based on: a) the invitation to the receiving side; b) the mandate of the 
United Nations; c) references to norms of general international law or resolution 
authorizing certain actions. This raises the question of the admissibility of humanitarian 
intervention. Situation of humanitarian intervention cannot be interpreted 
unambiguously, but rather falls under the third ground of a peacekeeping operation - an 
authorization or permit rules of general international law. 

Political preferences are given to EU military operations carried out, firstly, on 
the basis of an invitation of the receiving State, and, secondly, on the basis of UN 
Security Council resolutions.  

EU operation, which dominates the civilian component, usually held on the 
basis of invitation from the Government of the receiving State. And even if for one 
reason or another accepted UN Security Council resolution, regardless of the head of the 
Constitution, on which it is based, the consent of the receiving State shall be considered 
as a priority factor for the peacekeeping operation. 

The European system of planning of peacekeeping operations is quite unique 
because it involves the development of a variety of documents. All of them are approved 
at the highest level of decision-making - EU Council of Ministers. Thus, in various 
stages of planning operations can achieve the highest political approval for further 
action. Thus there is a parallel process of creating documents - political acts and 
documents forming the domestic legal basis for operations. This process is known as 
"joint action», in accordance with Art. 14 of the EU Treaty. 

At the first stage of the political process the Member State concerned in the 
resolution of a conflict, initiate discussions in the EU a particular crisis. For this 
purpose, a request is made to the High Representative for the Common Foreign and 
Security Policy, which describes the nature of the crisis, has taken measures to resolve 
it, as well as the measures which, according to current EU member could serve the 
purpose of a speedy settlement of the crisis.  

 In the second stage, after the approval of the Council, "the concept of crisis 
management‗, examines the concept of the operation itself. Presented in the form of 
operational planning document, the concept provides detailed characterization operation, 
its legal basis (internal and external), mandate needed to carry it out, as well as practical 
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ways to implement the tasks in the «field."  An important element of the document is a 
statement of the ultimate target of the peacekeeping operation. 

At the final step before immediate beginning of the operation, approved rules of 
engagement and which regulate the whole process of operation.  

To date, the EU has not been involved in operations in which its peacekeeping 
force would acquire the status of combatants. This fact significantly affects the 
applicability of IHL to peacekeeping operations of the EU. 

Thus, the activity of the EU peacekeeping force is theoretically governed by the 
rules of IHL. However, to date the EU, unlike the UN still has not been independently 
operations in which IHL could be applied to their own forces of the European Union 
acting as combatants. It certainly does not mean that IHL does not require EU planning 
future operations. The applicability of IHL to peacekeeping operations of the EU is a 
question of fact. In the context of the actual situation of the peacekeeping operation 
situation may deteriorate in a short period of time, which means that the EU 
peacekeeping force could potentially be subject to the direct impact of IHL. If the EU 
peacekeeping forces involved in the conflict as combatants, IHP certainly be applied 
with all the ensuing consequences14. 

In areas such as humanitarian aid the EU is undoubtedly a global actor. 
Furthermore, with the operation Artemis in the DRC, the EU demonstrated that crisis 
management out of Europe was part of the EU response to instability, which was far 
from being acknowledged before this specific crisis arose. Given the crisis management 
needs in Africa, it is difficult to imagine the EU playing a role in peace operations and 
not considering regular involvement in Africa, if required15.

At the same time, the regional approach is underlined in Solana‘s paper in the first 
of the three strategic objectives of the EU, which is to ―make a particular contribution to 
stability and good governance in our immediate neighborhood‖16. 

The EU takes seriously the issues of regional stabilization. Increasing the number 
of crisis regions and escalation of existing conflicts can be dangerous for the EU. There 
is no doubt that the EU will contribute to peacekeeping efforts. Depending on the 
situation on the form of this contribution can be solved in different ways. 

Already done considerable work on the preparation of the EU to respond to crisis 
situations. Developed conceptual understanding of problems facing the European Union 
in the field of security. Defined geographical priorities of EU involvement in conflict 
resolution and set up structures needed to ensure the immediate presence of the EU 

                                                          
14 Zverev P. G. Mezhdunarodnoe gumanitarnoe pravo I mirotvorcheskie operatsii Evropejskogo 
Sojuza [International Humanitarian Law and peacekeeping operations of EU] // Molodoj 
uchionnyj – 2014 №1. p. 219-222.
15 The EU and Peace Operations. Proceedings of a workshop held at the Geneva Centre for 
Security Policy. Rapporteurs: Thierry Tardy and Erik Windmar . Gcsp faculty members. 22-23 
September 2003. P. 14-15.  
16 Javier Solana, “A Secure Europe in a Better World”, 20 June 2003, p.6. 
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ways to implement the tasks in the «field."  An important element of the document is a 
statement of the ultimate target of the peacekeeping operation. 

At the final step before immediate beginning of the operation, approved rules of 
engagement and which regulate the whole process of operation.  

To date, the EU has not been involved in operations in which its peacekeeping 
force would acquire the status of combatants. This fact significantly affects the 
applicability of IHL to peacekeeping operations of the EU. 

Thus, the activity of the EU peacekeeping force is theoretically governed by the 
rules of IHL. However, to date the EU, unlike the UN still has not been independently 
operations in which IHL could be applied to their own forces of the European Union 
acting as combatants. It certainly does not mean that IHL does not require EU planning 
future operations. The applicability of IHL to peacekeeping operations of the EU is a 
question of fact. In the context of the actual situation of the peacekeeping operation 
situation may deteriorate in a short period of time, which means that the EU 
peacekeeping force could potentially be subject to the direct impact of IHL. If the EU 
peacekeeping forces involved in the conflict as combatants, IHP certainly be applied 
with all the ensuing consequences14. 

In areas such as humanitarian aid the EU is undoubtedly a global actor. 
Furthermore, with the operation Artemis in the DRC, the EU demonstrated that crisis 
management out of Europe was part of the EU response to instability, which was far 
from being acknowledged before this specific crisis arose. Given the crisis management 
needs in Africa, it is difficult to imagine the EU playing a role in peace operations and 
not considering regular involvement in Africa, if required15.

At the same time, the regional approach is underlined in Solana‘s paper in the first 
of the three strategic objectives of the EU, which is to ―make a particular contribution to 
stability and good governance in our immediate neighborhood‖16. 

The EU takes seriously the issues of regional stabilization. Increasing the number 
of crisis regions and escalation of existing conflicts can be dangerous for the EU. There 
is no doubt that the EU will contribute to peacekeeping efforts. Depending on the 
situation on the form of this contribution can be solved in different ways. 

Already done considerable work on the preparation of the EU to respond to crisis 
situations. Developed conceptual understanding of problems facing the European Union 
in the field of security. Defined geographical priorities of EU involvement in conflict 
resolution and set up structures needed to ensure the immediate presence of the EU 

                                                          
14 Zverev P. G. Mezhdunarodnoe gumanitarnoe pravo I mirotvorcheskie operatsii Evropejskogo 
Sojuza [International Humanitarian Law and peacekeeping operations of EU] // Molodoj 
uchionnyj – 2014 №1. p. 219-222.
15 The EU and Peace Operations. Proceedings of a workshop held at the Geneva Centre for 
Security Policy. Rapporteurs: Thierry Tardy and Erik Windmar . Gcsp faculty members. 22-23 
September 2003. P. 14-15.  
16 Javier Solana, “A Secure Europe in a Better World”, 20 June 2003, p.6. 
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forces in conflict regions. EU to gain experience and self-training operations designed to 
facilitate conflict resolution17. 

In promotion of the IHL principles in European Union very important role plays 
European Union Guidelines on promoting compliance with international humanitarian 
law (IHL) which was published on 15.12.200918.  

The purpose of these Guidelines is to set out operational tools for the European 
Union and its institutions and bodies to promote compliance with international 
humanitarian law (IHL). They underline the European Union's commitment to promote 
such compliance in a visible and consistent manner.  

In this Guidelines stipulated the importance of preventing and suppressing 
violations of IHL by third parties should be considered, where appropriate, in the 
drafting of mandates of EU crisis-management operations. In appropriate cases, this 
may include collecting information which may be of use for the International Criminal 
Court or in other investigations of war crimes.  
 The purpose of international humanitarian law is to limit the suffering of the victims of 
armed conflicts, both international and internal. Tragically, such conflicts, especially 
internal, have not disappeared since the end of the Cold War, but have rather intensified. 
They have given rise to grave violations of humanitarian law. The world has witnessed 
the horrifying spectacle of violence against civilian populations, including women and 
children. Hence the world, and Europe not least, needs the protection afforded by 
international humanitarian law and the institutions set up to implement it. 

It is therefore essential to promulgate humanitarian law as widely as possible and 
to ensure that it is respected. It is an obligation for all states parties to the Geneva 
Conventions and the Additional Protocols to adapt their national legislation so that these 
texts can be implemented and penalties for violations established by law. 
Parliamentarians have a particular responsibility in this regard. 

States are also responsible for disseminating the principles of international 
humanitarian law, and those which have not yet done so should establish national 
interministerial commissions responsible for monitoring and implementing international 
humanitarian law, a task in which they are ably assisted by the International Committee 
of the Red Cross, an institution which deserves full support from all Council of Europe 
member states19.

                                                          
17 N. K. Arbatova, A. M. Kokeev. Evropejski Soyuz I regionalnye konflikty. [ European Union and 
regional conflicts] Moscow 2011. P. 141. 
18 European Union Guidelines on promoting compliance with international humanitarian law 
(IHL) [Official Journal C 303 of 15.12.2009]. 
19 Report: Respect for international humanitarian law in Europe.  Rapporteur: Mr Erik Jurgens, 
Netherlands, Socialist Group. Council of Europe. Parlamentary Assembly. Doc. 8462, 8 July 1999. 
(http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=8032&Language=en ). 
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United Europe becoming one of the emerging global gaming in the sphere of 
implementing of IHL principles and management of conflicts. Furthermore, the EU has 
a wide set of tools crisis and post-settlement. In this regard, the potential of the EU's 
international influence is constantly growing. Over the past fifteen years, the EU has 
acquired range of functions previously only for specific countries, in particular in the 
field of foreign and security policy. 

We can talk about the specific model of the EU peacekeeping missions, combining 
along with "soft», some elements of "hard" power. Being unique understates formation 
on security issues, it has greater legitimacy than NATO and bigger opportunities and 
efficiency compared with the OSCE and many other regional organizations. 
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Prof.Asoc.Dr. Bashkim Gjergji

Gjallërimi i diskutimit etik në redaksi si kusht  
për vendimarrjen 

Abstrakt 
Diskutimi etik, sikurse del nga intervistimet apo bisedat e ndryshme me reporterë 

apo gazetarë tashmë prej disa vitesh në karrierë, është i dobët në stafet redaksionale. 
Kalimi në industrinë mediatike dhe tani së fundi lulëzimi i mediave të reja me një 
pjesëmarrje të gjerë të audiencave kanë bërë ruajtjen e disa prej çështjeve etike të viteve 
90‘të, përforcimin e zgjerimin e tyre, duke shtruar njëkohësisht problemin e gjallërimit 
të diskutimit etik në redaksi. Kjo ka një rëndësi të madhe në procesin e vendimarrjes, 
ose në mënyrën e pasqyrimit, për evidentimin e së vërtetës për një ngjarje në morinë e 
informacioneve dhe opinione që qarkullojnë sot, për ruajtjen e përforcimin e atyre 
tipareve profesionale që dallojnë gazetarin nga individët e shoqërisë që kanë faqet e tyre 
online.  

Çështja e piraterisë, e së drejtës së autorit, e së vërtetës, informacionit me interes të 
gjerë publik, trajtimi i kronikës së zezë, i dhunës e i pornografisë duhen parë në 
kontekstin e shoqërisë, të vlerave e kulturës sonë, por pa shmangur faktin që koha e 
sotme dhe proceset globale kanë pjesën e tyre në sjelljen dhe qasjen e gjeneratave të 
reja.  

Fjalët kyçe: etika, dikotomia: edhe keshtu edhe ashtu, dikotomia: ose ose, 
pluralizem etik, monizem etik, veterregullim 

                                                          
 Prof.As.Dr., Universiteti Hëna e Plotë Bedër, Tiranë, Shqipëri, Email: bashkim.gjergji@gmail.com  
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Hyrje 
Ndryshimet e mëdha në median shqiptare të këtyre 20 viteve e kanë bërë atë në 

disa aspekte pjesë të medias globale, ndërkohë që në disa drejtime fazat në të cilat ka 
kaluar dhe gjendja aktuale reflektojnë tranzicionin mediatik. Kjo lloj panorame, plus 
konkurrencën e mediave të reja, kanë ushqyer e vazhdojnë të ushqejnë dukuri me 
karakter etik si mbingopjen me informacion dhe çështjen e së vërtetës, gjuhën 
tensionale, shfaqjen e dhunës dhe të pornografisë, cënimin e privacisë etj. Trajtimet 
teorike, të mbështetura në praktikat mediatike, evidentojnë ato lloj principesh 
profesionale e etike, zbatimi i të cilave do dallojë gazetarët nga qytetarët gazetarë. 
Përmirësimi i situatës, në kushtet kur rritet presioni i forcave të brendshme e të jashtme, 
kërkon veç tjerash edhe gjallërimin e diskutimit etik mes pjesëtarëve të stafit 
redaksional. 

Bota jonë mediatike këtu në Shqipëri ka ndryshuar me shpejtësi pas vitit 1992,
duke lënë pas epokën e gazetarisë propagandistike, duke marrë tiparet e një media 
kryesisht informuese dhe duke kaluar në vitet 2000 në një industri të mirëfilltë 
mediatike, që sot është përfshirë nga zhvillimet e vrullshme teknologjike. Nga 
pikëpamja e këtij lloj zhvillimi,  zgjerimit të hapësirës informuese, formateve  
transmetuese të ngjashme me ato që gëlojnë aktualisht në një pjesë të konsiderueshme 
televizionesh si dhe faktit që vazhdon të prodhojë në konkurrencë dhe korrelacion me 
mediat e reja,  media e sotme shqiptare tenton të jetë pjesë e zhvillimeve globale. Dhe të 
gjitha këto në 20 e pak vite.  

Sikurse pranohet gjerësisht, mungesa e demokracisë në vend dhe e shtypit të lirë 
për një periudhë gati 50 vjeçare  lanë gjurmë në ecurinë e medias për një periudhë kohe 
pas rënies të komunizmit. Pavarësisht kësaj trashëgime, media është konsideruar shpesh 
si aktiviteti shoqëror me ndryshime të vrullshme, një ndërmarrje energjike e artikulimit 
të informacionit me interes të gjerë publik dhe tone kritike ndaj pushtetit si kurrë më 
parë, një ndërmarrje e stafeve redaksionale, që të konsoliduara fillimisht në shtypin e 
shkruar, kaluan në hapësirën transmetuese duke përvetësuar dukuri profesionale dhe 
teknologjinë bashkëkohore. Ky ndryshim i madh e i shpejtë është për t‘u vlerësuar, por 
ndërkohë kjo nuk nënkupton aspak eleminimin e një sërë shfaqjesh të diskutueshme, 
sidomos nga aspekti etik.  

Ngritja herë pas here në forume e takime të ndryshme të çështjeve që lidhen me 
difektet në pasqyrimin e ngjarjeve, me qëndrimet apo tendencat e hapura politike në këtë 
pasqyrim, me pleksjen e interesave media – politikë – biznes dhe pasojat e tyre në 
zhvillimin e përmbajtjes mediatike ngacmojnë idenë e diskutimit permanent brenda 
stafeve për linjat editoriale dhe principet etike si tipare të fizionomisë së mediumeve 
tona. Duke u ndalur në çështjen e vendimarrjes nga këndi i vlerave dhe principeve etike, 
duam të evidentojmë faktin që këto mediume dhe shumica e gazetarëve aktivë 
vazhdojnë të kontribuojnë në informimin publik, të luajnë rol në afektimin e 
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konsumatorëve mediatikë (kryesisht të TV) dhe ngjizjen e opinioneve për problemet e 
shoqërisë. Në përgjithësi e gjithë kjo inkuadrohet brenda kornizës së politikave 
editoriale. Por ndërkohë, ndërsa vlerësohet shkalla aktuale e zhvillimit mediatik dhe roli 
që vumë në dukje më lart, pak flitet për presionet e forcave të brendshme e të jashtme 
mbi mediat dhe gazetarët – presionet dhe marrëdhëniet që kanë lidhje me politikën, 
presionin e përditshëm të biznesit – për rolin e pronarëve mediatik, për bjerrjen e 
vlerave morale në periudhën e konkurrencës për tregun e audiencave dhe situatën e 
sotme komplekse të burimeve të shumta të informimit (pjesëmarrja aktive e qytetarëve 
gazetarë). Për pasojë, shkeljet etike, kazuset e ndryshme që hapin debate, ekzistenca e 
kodit (por jo e kodeve) dhe mungesa e rrugëve, mjeteve për zbatimin e tij – të gjitha 
këto japin lëndën  e parë për diskutimin lidhur me debatin etik brenda redaksisë dhe 
rolin e tij në vendimarrjen e stafeve dhe individëve në pasqyrimin e historive të shumta 
njerëzore. 

Vendimarrja në media nënkupton para së gjithash qëndrimin e stafit dhe të 
gazetarit, në rolin e reporterit apo të redaktorit përgjegjës, në lidhje me pasqyrimin e 
historive njerëzore. Në shumicën e autorëve që kanë bërë studime mbi median në të 
shkuarën apo aktualisht, mes tyre edhe Michael Kunczik (1996) dhe Stephan Russ Mohl 
( punime të të cilëve janë tashmë edhe në shqip), theksi është vënë te forcat e brendshme 
e të jashtme të presionit si një faktor që le gjurmë në këtë vendimarrje. Roli i instancave 
drejtuese brenda mediumeve dhe interesa të caktuara që vijnë e bëhen veçanërisht të 
rëndësishme në periudhën e industrisë mediatike, nga njera anë, dhe presionet e hapura 
apo të tërthorta nga qarqet e  politikës, biznesit dhe grupet e interesuara, nga ana tjetër 
peshojnë në veprimtarinë e përditëshme të medias në tërësi. Ndërkohë zhvillimet e 
vrullshme teknologjike dhe shfaqja e mediave të reja kanë shtyrë më tej konkurrencën e 
ashpër në drejtim të lajmit të parë (Bourdieu 2009), i kanë dhënë hapësirë gazetarisë së 
deklamimit në dëm të asaj të verifikimit (Kovach&Rosenstiel 2013), kanë ndryshuar 
tërësisht rolin dhe pozicionin e audiencave (Scherer 2013) dhe kanë shtruar një sërë 
çështjesh të mprehta me karakter etik. Po a mund të themi se në kushtet e zhvillimeve 
aktuale ka përfunduar misioni i gazetarit dhe bashkë me të edhe nevoja për trajtime të 
karakterit etik? 

Sipas Deni Elliot-it, nëse ka ende redaktor, atëherë cili është gazetar? Dhe pas 
shtrimit të pyetjes, ai vazhdon: ―...sheshi i djeshëm i qytetit është sot me përmasa 
globale. Individët dhe grupet kanë tashmë aftësi të pakrahasueshme për të kapur e 
transmetuar pamje dhe ngjarje. Web-i lejon akses të paimagjinueshëm në hapësirën e 
opinioneve të të tjerëve dhe në informacionin nga burime të besueshme (ose të 
pabesueshme)‖. Më poshtë Elliot ve në dukje: ―Ndërsa disa thonë se ky akses në 
informim i ka bërë gazetarët të panevojshëm, unë argumentoj që gazetarët profesionistë, 
me përkushtimin e tyre ndaj vlerave esenciale, janë të nevojshëm për zhvillimin dhe 
jetesën e mëtejshme të procesit demokratik. T‘u përmbahesh vlerave, kjo do të thotë që 
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gazetari t‘i referohet përgjegjësisë sociale pavarësisht ndryshimeve.‖1 Shqetësimi i 
tashmë i vjetër i John Merrill-it se sa herë që flitet për etikën e medias, diskutimi ynë 
fokusohet te standardet etike të punonjësve të medias dhe në përmbajtjen e asaj që ata 
ndërmarrin, mbetet aktual sot e gjithë ditën për faktin se: 

-  mediat konvencionale vazhdojnë të kenë ende ndikim të konsiderueshëm 
(pjesërisht shtypi, por shumë më tepër kanalet e shumta televizive),  

- se mediat e reja kanë evidentuar probleme etike sa të njohura (ose ndryshe, 
të trashëguara nga mediat klasike), aq edhe specifike për natyrën e tyre,  

- se në kushtet e rritjes së pjesëmarrësve në komunikimin publik, formula 
―one to many‖ ia ka lënë vendin skemës së re ―many to many‖, çka nënkupton një 
pjesëmarrje gjithnjë e më të gjerë madh individësh, të cilëve shpesh u mungojnë 
nocionet, parametrat apo praktikat e njohura profesionale, 

- se përpjekjet e përditëshme për mbledhjen e informacionit dhe pasqyrimin e 
ngjarjeve shoqërohen nga vështirësi e pengesa, që bëjnë të mundur ekzistencën e 
kurtheve apo mënyrave për të gabuar. Ndërkohë, liria e shprehjes, sikurse thotë Merrill, 
nuk mund të jetë shfajësim për veprime të papërshtatëshme.2

Pikërisht në këtë sfond, profili i gazetarit profesionist imponon domosdoshmërinë 
e konservimit të një niveli të lartë etik dhe kalimin e tij gradualisht në formatin e 
ekspertit, dy elemente këto që do ta dallojnë atë nga masa e gjerë e qytetarëve –
gazetarë.  

Është me interes të vemë në pah se, duke insistuar për rëndësinë e diskutimit etik 
në gjirin e stafeve redaksionale dhe nevojën e aplikimit të principeve morale, Merrill i 
referohet termit ―i efektshëm nga aspekti etik‖ (ethically efficient) i krijuar nga studjuesi 
dhe profesori i etikës profesionale në Universitetin e Chapel Hill-it, SHBA, Philip 
Meyer, si shprehje e vlerësimit nga ana e  gazetarit të punës dhe vendimeve që merr, 
duke mos u bazuar në gjykime të çastit dhe marrëveshje të shkujdesshme. T‘i 
përmbahesh termit në fjalë, dhe mendoj se aktualiteti s‘e ka zbehur aspak esencën dhe 
vlerën tij praktike, do të thotë të heqësh dorë nga reagimet e pamenduara, emocionale, të 
kultivosh respektin mes punonjësve të medias si dhe për konsumatorët, e po ashtu edhe 
vlerat e larta morale të stafit. Në këtë lloj atmosfere, ku shumkush e shtron pyetjen: 
Çfarë jam duke bërë dhe pse? shtohen mundësitë për të ofruar punë të një cilësie të lartë, 
që çmohen dhe shpërblehen moralisht.3

Gjykimet etike personale apo kolektive, brenda stafit, me referenca të qarta në 
kodet e hartuara dhe kushtet konkrete si dhe reflektimi i tyre në procesin kompleks dhe 
shpesh të vështirë të vendimarrjes mbeten kusht për trajtimin dhe përballimin e një sërë 

                                                          
1 Lee Wilkins&Clifford Christians, “Hand Book of Mass Media”, Routledge 2009, f.28 
2 Shih:David A.Gordon, John Michael Kittros, John C. Merrill, Carol Reuss, “Controversies in 
Media Ethics” (2nd edition), Longman 1999, f.21;54 
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gazetari t‘i referohet përgjegjësisë sociale pavarësisht ndryshimeve.‖1 Shqetësimi i 
tashmë i vjetër i John Merrill-it se sa herë që flitet për etikën e medias, diskutimi ynë 
fokusohet te standardet etike të punonjësve të medias dhe në përmbajtjen e asaj që ata 
ndërmarrin, mbetet aktual sot e gjithë ditën për faktin se: 

-  mediat konvencionale vazhdojnë të kenë ende ndikim të konsiderueshëm 
(pjesërisht shtypi, por shumë më tepër kanalet e shumta televizive),  

- se mediat e reja kanë evidentuar probleme etike sa të njohura (ose ndryshe, 
të trashëguara nga mediat klasike), aq edhe specifike për natyrën e tyre,  

- se në kushtet e rritjes së pjesëmarrësve në komunikimin publik, formula 
―one to many‖ ia ka lënë vendin skemës së re ―many to many‖, çka nënkupton një 
pjesëmarrje gjithnjë e më të gjerë madh individësh, të cilëve shpesh u mungojnë 
nocionet, parametrat apo praktikat e njohura profesionale, 

- se përpjekjet e përditëshme për mbledhjen e informacionit dhe pasqyrimin e 
ngjarjeve shoqërohen nga vështirësi e pengesa, që bëjnë të mundur ekzistencën e 
kurtheve apo mënyrave për të gabuar. Ndërkohë, liria e shprehjes, sikurse thotë Merrill, 
nuk mund të jetë shfajësim për veprime të papërshtatëshme.2

Pikërisht në këtë sfond, profili i gazetarit profesionist imponon domosdoshmërinë 
e konservimit të një niveli të lartë etik dhe kalimin e tij gradualisht në formatin e 
ekspertit, dy elemente këto që do ta dallojnë atë nga masa e gjerë e qytetarëve –
gazetarë.  

Është me interes të vemë në pah se, duke insistuar për rëndësinë e diskutimit etik 
në gjirin e stafeve redaksionale dhe nevojën e aplikimit të principeve morale, Merrill i 
referohet termit ―i efektshëm nga aspekti etik‖ (ethically efficient) i krijuar nga studjuesi 
dhe profesori i etikës profesionale në Universitetin e Chapel Hill-it, SHBA, Philip 
Meyer, si shprehje e vlerësimit nga ana e  gazetarit të punës dhe vendimeve që merr, 
duke mos u bazuar në gjykime të çastit dhe marrëveshje të shkujdesshme. T‘i 
përmbahesh termit në fjalë, dhe mendoj se aktualiteti s‘e ka zbehur aspak esencën dhe 
vlerën tij praktike, do të thotë të heqësh dorë nga reagimet e pamenduara, emocionale, të 
kultivosh respektin mes punonjësve të medias si dhe për konsumatorët, e po ashtu edhe 
vlerat e larta morale të stafit. Në këtë lloj atmosfere, ku shumkush e shtron pyetjen: 
Çfarë jam duke bërë dhe pse? shtohen mundësitë për të ofruar punë të një cilësie të lartë, 
që çmohen dhe shpërblehen moralisht.3

Gjykimet etike personale apo kolektive, brenda stafit, me referenca të qarta në 
kodet e hartuara dhe kushtet konkrete si dhe reflektimi i tyre në procesin kompleks dhe 
shpesh të vështirë të vendimarrjes mbeten kusht për trajtimin dhe përballimin e një sërë 

                                                          
1 Lee Wilkins&Clifford Christians, “Hand Book of Mass Media”, Routledge 2009, f.28 
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dukurish, që si dje vazhdojnë të shfaqen edhe sot, në median ndërkombëtare e atë 
shqiptare: mbingopja me informacione dhe çështja e së vërtetës, e drejta e autorit dhe 
pirateria, gjuha e urrejtjes apo gjuha agresive, qëndrimet partizane në raport me krahët 
politikë, shfaqjet e dhunës e të pornografisë, manipulimi i fotove, neglizhenca ndaj 
njerëzve të zakonshëm, përmasat në rritje të skandaleve, scoope-ve dhe kronikës së 
zezë, mjegullimi i kufijve mes lajmit e argëtimit, lajmit e MP apo reklamës etj.  

Këto dukuri janë bërë më të mprehta aktualisht. Elliot thekson katër forca që sipas 
tij janë në opozitë me praktikën tradicionale të shekullit të kaluar: 

1. Teknologjia satelitore lejon tashmë transmetimin e mesazheve nga çdokush; 
2. Web-i lejon akses të gjerë në informacion e në të njëjtën kohë siguron një 

mikrofon dhe podium të çastit në sheshin virtual e global të qytetit; 
3. TV me kabëll e satelitor, sikurse edhe Web-i, kanë mundësuar vërshimin 24 

orësh të informacionit, duke hedhur kështu në erë praktikën e lajmeve me kohë të 
limituar; 

4. Mungesa e kufijve të qartë mes llojeve të komunikimit masiv si lajmit, 
zbavitjes, reklamës, opinionit në mesazhe mix, krejt të kundërt me formatin klasik.4

Charle Ess e shtyn më tej diskutimin e tij mbi problemet etike, të trashëguara apo 
specifike për kohën tonë. Ai shtron si detyrë imediate zhvillimin e kapaciteteve etike të 
punonjësve të medias, por edhe më gjerë pasi kjo ―ndihmon në ndërgjegjësimin, në të 
kuptuarin e kuadrit tonë etik si dhe të normave e praktikave tona kulturore ... por në të 
njëjtën kohë na ndihmon të kuptojmë kuadrin, normat e praktikat e të tjerëve ... ne 
mësojmë se si ta kuptojmë më mirë këndvështrimin e të tjerëve, edhe në rastet kur nuk 
jemi në një mendje me ta...‖5 . 

Në analizën e tij, Ess trajton konkretisht çështje që zgjojnë interes në panelin 
shqiptar të diskutimit:   brenda sfondit të mediave të sotme dixhitale, të karakterizuar 
nga konvergjenca, informacioni ―i rrëshqitshëm‖ dhe mediat dixhitale si teknologji 
komunikimi, abuzimi me kronikën e zezë, skandalet apo ngjarjet e ngarkuara 
emocionalisht shkaktojnë të ashtuquajturin ―panik moral‖. Ndërsa Bourdieu e sheh këtë 
dukuri si pjesë të përpjekjeve për tërheqjen e vëmendjes, Ess e komenton si një situatë 
shqetësuese që ndikon mbi masën e gjerë të konsumatorëve mediatikë, të cilët kanë 
nevojë për një perspektivë të zhvillimit shoqëror, që u ngre moralin, i motivon në punë 
dhe u zbeh dëshirën për të mbajtjur po këtë qendrim në sajtet apo blogjet e tyre.6 Për të 
zgjidhja në përgjithësi e dilemave etike nuk mund të bëhet sipas modelit ose/ose, pra, 
një përgjigje a praktikë e drejtë dhe tjetra - e gabuar. Kjo është skema e trajtimit sipas 
modelit të monizmit etik, ndërkohë që trajtimi i tyre (i dilemave etike) mund të 

                                                          
4 Lee Wilkins&Clifford Christians, “Hand Book of Mass Media”; Deni Elliot – “Essential Shared 
Values and 21st Century  Journalism”, f. 29, Rotledge 2009 
5 Charle Ess, “Etika e Mediave Dixhitale”, Bot. ISHM, 2013, f XIII 
6 Shih po aty, f.6-7;  Polis 8, 2009, Uet – Press, f.83  
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realizohet sipas modelit të pluralizmit etik ―edhe kështu, edhe ashtu‖. Kjo do të 
zgjeronte mundësitë për ta pranuar Tjetrin, për të vazhduar shkëmbimin dhe procesin e 
njohjes së ndërsjelltë me të si kusht për uljen e tensioneve sociale, zbehjen e gjuhës 
agresive dhe mirëkuptimin e opinioneve, këndshikimeve e praktikave të ndryshme 
kulturore. Kjo më së fundi, do të zbehte shfaqjen në mediume të etnocentrizmit, që Ess e 
konsideron imperializëm në kuptimin e imponimit.7

Në median shqiptare, sikurse theksuam, kanë gjetur vend si dukuritë e vjetra ashtu 
edhe të reja me karakter etik, që kanë shoqëruar etapat e ndryshme të zhvillimit 
mediatik, krahas atij ekonomik, politik e social. Kështu, në raport me përmbajtjen e 
informimit publik mund të thuhet se periudha e parë e medias pluraliste u karakterizua 
nga komentet e opinione, hapësira e të cilave ishte shumë e gjerë dhe si të thuash në 
kurriz të informacionit, që ishte i mangët. Reduktimi i tyre shoqëroi botimin e titujve të 
shumtë (të përditëshmet e Tiranës deri në 27 të tilla!) dhe vërshimin e informacioneve të 
shumta, që vuanin nga struktura e tyre profesionale, plotëria dhe balancimi etik. Shfaqja 
e kanaleve të shumta televizive dhe përfshirja e biznesit në privatizimin dhe drejtimin e 
tyre rriti konkurrencën mes mediumeve dhe e shndërroi informacionin në ―mall‖. Kjo 
fazë zhvillimi përforcoi ose theksoi më shumë situatën në të cilën evidentohet 
ripolitizimi i medias dhe klientelizmi i saj, çka ka dëmtuar pavarësinë dhe 
profesionalizmin e mediasmungesa e transparencës. Sot, edhe në kushtet e daljes së 
mediave të reja, industria mediatike vazhdon të ndjekë po këtë linjë duke iu përshtatur 
kërkesave dhe shijeve të audiencave, duke ofruar pamjen që mund ta përshkruajmë 
përmes elementeve si: 

1. Shpejtësi e transmetimit shpesh pa verifikime të kujdesshme 
2.  Ambicje për të qenë i pari në treg 
3. Ruajtja e tensionit social me anë të kronikës së zezë, që gjendet lehtësisht e 

pa shpenzime 
4. Mbizotërimi i lajmit politik dhe këndi i ngushtë i problemeve sociale 
5. Dobësia e përgjegjësisë sociale nga ana e stafeve 
6. Banaliteti në transmetime për të fituar audienca të gjera 
7. Stimulimi i miteve të kohës: parasë, modës, egocentrizmit, etj. 
Niveli etik i medias në përgjithësi konsiderohet jo vetëm shprehje e përgjegjësisë 

sociale të stafeve, por shumë më tepër një tregues cilësor i orientimit e i përmbajtjes së 
saj, një tregues i varur nga niveli i përgjithshëm shoqëror, politik e ekonomik, nga 
shkalla e kualifikimit të individëve dhe fazat e zhvillimit të vetë medias si dhe nga 
gjendja ekonomiko-financiare e saj. Profesor Fuga thekson se gjendja aktuale reflekton 
efektin e modelit të menaxherial të adoptuar.8 Dhe kjo gjendje flet për vështirësi, në 
mos për krizë reale, që po sjell cdo ditë e më shumë reduktimin e të ardhurave për 

                                                          
7 Shih: Ch. Ess, Etika e Mediave Dixhitale, ISHM 2013, f. 92/93/94 
8 Shih: A Fuga, Standard, 12 prill 2014 
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realizohet sipas modelit të pluralizmit etik ―edhe kështu, edhe ashtu‖. Kjo do të 
zgjeronte mundësitë për ta pranuar Tjetrin, për të vazhduar shkëmbimin dhe procesin e 
njohjes së ndërsjelltë me të si kusht për uljen e tensioneve sociale, zbehjen e gjuhës 
agresive dhe mirëkuptimin e opinioneve, këndshikimeve e praktikave të ndryshme 
kulturore. Kjo më së fundi, do të zbehte shfaqjen në mediume të etnocentrizmit, që Ess e 
konsideron imperializëm në kuptimin e imponimit.7

Në median shqiptare, sikurse theksuam, kanë gjetur vend si dukuritë e vjetra ashtu 
edhe të reja me karakter etik, që kanë shoqëruar etapat e ndryshme të zhvillimit 
mediatik, krahas atij ekonomik, politik e social. Kështu, në raport me përmbajtjen e 
informimit publik mund të thuhet se periudha e parë e medias pluraliste u karakterizua 
nga komentet e opinione, hapësira e të cilave ishte shumë e gjerë dhe si të thuash në 
kurriz të informacionit, që ishte i mangët. Reduktimi i tyre shoqëroi botimin e titujve të 
shumtë (të përditëshmet e Tiranës deri në 27 të tilla!) dhe vërshimin e informacioneve të 
shumta, që vuanin nga struktura e tyre profesionale, plotëria dhe balancimi etik. Shfaqja 
e kanaleve të shumta televizive dhe përfshirja e biznesit në privatizimin dhe drejtimin e 
tyre rriti konkurrencën mes mediumeve dhe e shndërroi informacionin në ―mall‖. Kjo 
fazë zhvillimi përforcoi ose theksoi më shumë situatën në të cilën evidentohet 
ripolitizimi i medias dhe klientelizmi i saj, çka ka dëmtuar pavarësinë dhe 
profesionalizmin e mediasmungesa e transparencës. Sot, edhe në kushtet e daljes së 
mediave të reja, industria mediatike vazhdon të ndjekë po këtë linjë duke iu përshtatur 
kërkesave dhe shijeve të audiencave, duke ofruar pamjen që mund ta përshkruajmë 
përmes elementeve si: 

1. Shpejtësi e transmetimit shpesh pa verifikime të kujdesshme 
2.  Ambicje për të qenë i pari në treg 
3. Ruajtja e tensionit social me anë të kronikës së zezë, që gjendet lehtësisht e 

pa shpenzime 
4. Mbizotërimi i lajmit politik dhe këndi i ngushtë i problemeve sociale 
5. Dobësia e përgjegjësisë sociale nga ana e stafeve 
6. Banaliteti në transmetime për të fituar audienca të gjera 
7. Stimulimi i miteve të kohës: parasë, modës, egocentrizmit, etj. 
Niveli etik i medias në përgjithësi konsiderohet jo vetëm shprehje e përgjegjësisë 

sociale të stafeve, por shumë më tepër një tregues cilësor i orientimit e i përmbajtjes së 
saj, një tregues i varur nga niveli i përgjithshëm shoqëror, politik e ekonomik, nga 
shkalla e kualifikimit të individëve dhe fazat e zhvillimit të vetë medias si dhe nga 
gjendja ekonomiko-financiare e saj. Profesor Fuga thekson se gjendja aktuale reflekton 
efektin e modelit të menaxherial të adoptuar.8 Dhe kjo gjendje flet për vështirësi, në 
mos për krizë reale, që po sjell cdo ditë e më shumë reduktimin e të ardhurave për 
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shtypin e shkruar, zbehjen e informimit si mall tregu, rënien e reklamës, zgjerimin sërish 
dhe si kompensim i reduktimeve të mësipërme të hapësirës së opinioneve, bisedave në 
studio, debateve politike, etj. Cilësia e përmbajtjes reflekton simbiozën e mekanizmave 
të tregut me forcat e tjera me karakter politik, social, administrativ, elektoral etj. 9 .
Pikërisht në këtë sfond të zhvillimeve mediatike vijnë e shfaqen problemet me karakter 
etik: informimi partizan, sikurse vumë në dukje më sipër i shpejtë, por shpesh i pa 
verifikuar, i paplotë e konfuz, banaliteti në artikulim, sharjet/fyerjet, inskenimet e 
ngjarjeve etj. E gjithë media reflekton ndasi të theksuara, gjuhë tensionale, sulme ndaj 
kujtdo që ushqen e shfaq ide a mendime lidhur me perspektiva të ndryshme, duke 
zbehur kështu e futur në hulli të panevojshme diskutimin publik, nga njera anë, dhe duke 
mbajtur gjallë konceptimin e ngjarjeve nga aspekti etik sipas skemës së monizmit etik 
ose/ose. Një media e tillë, e cilësuar nga organizata ndërkombëtare si klanore, shpesh 
prezantohet dhe komentohet nga konsumatorët e intervistuar si një zgjatim i politikës. 
Në kushtet kur interesi për informacione të vërteta e të sakta rritet vazhdimisht, 
besueshmëria te media konvencionale ka rënë me shpejtësi, ndërkohë që edhe blogjet, 
facebook-u, rrjetet e reja të komunikimit janë shpesh përçuese të po atyre dobësive që 
vihen re te paraardhëset e tyre si: mjegullimi i së vërtetës, pirateria, gjuha e urrejtjes, 
banaliteti, pornografia, cënimi i privatsisë, thashethemet apo akuzat e pabaza etj. 
Sensacioni, tabloidizimi mbizotëron në atë masë sa të lërë në hije raportimet e thelluara 
apo përpjekjet me theks profesional e etik.  

Në sfondin e këtyre zhvillimeve, kodet etike, si ai i 1996ës, e po ashtu edhe ai i 
rishikuar i vitit 2006 kaluan në heshtje për thuajse të gjithë mediumet e kohës, ato nuk 
shërbyen për platforma etike, të cilave media do të duhej t‘u referohej gjatë aktivitetit të 
vet të përditshëm në përballje me dilemat etike. I pari mund të konsiderohet një arritje 
në kuptimin që ofronte një konceptim të panjohur më parë lidhur me detyrën dhe rolin e 
gazetarit brenda redaksisë e në raport me informimin e publikut. I dyti nuk u fokusua te 
parimet e përgjithëshme udhëheqëse për punonjësit e medias, por te normat e sjelljes për 
t‘iu përgjigjur dilemave të shumta e që lidheshin me reagimin ndaj çështjeve konkrete si 
aksidenteve, përcjelljes së zgjedhjeve, afishimit të sondazheve, momenteve historike të 
së shkuarës, etj. Mungesa e traditës, e interesit të pronarëve për vetrregullimin, zëri i 
dobët i shoqatave apo puna në të zezë e shumë gazetarëve, sidomos e të rinjve, janë ndër 
arsyet kryesore të mosfunksionimit të tyre. Sot vazhdon ende kjo situatë, për pasojë 
vështirë të pohohet për diskutime apo analiza të rregullta me karakter etik në redaksitë 
aktuale, jo thjesht për zhvillimin, sikurse thekson Ess, të kapaciteteve etike të 
gjithsecilit, por edhe për vendimarrje në dobi të publikut, individëve, shtresave e 
grupimeve të ndryshme, të cilët janë të interesuar për lajmet, po aq sa edhe për 
pasqyrimin e shqetësimeve dhe të jetës së tyre. Nëse jemi mësuar të argumentojmë a 
justifikojmë gjithcka me tranzicionin e zgjatur të transformimeve shoqëroro-politike, 
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mos vallë duhet të pranojmë se edhe në aspektin e pjekurisë e të ndërgjegjësimit për 
aplikimin e normave etike, media kalon një fazë të vetën tranzitore? Sa kohë do të duhet 
për përftimin dhe funksionimin e atij sistemi të ri vlerash, larg miteve të sotme të 
amplifikuara nga vetë media, që do të mund t‘i kontribuojë standardeve më cilësore të 
mediumeve dhe dallimit profesional cilësor të gazetarëve, që tashmë kanë edhe 
konkurrencën e qytetarëve – gazetarë? Sigurisht ka nevojë për kohë, por kjo fazë, ky 
proces ka nevojë gjithashtu edhe për përpjekje të vullnetshme individuale e kolektive si 
shkallë për të arritur nivele të tjera të profesionalizmit, etikës dhe kuptimit të rolit aktual 
të gazetarit si ekspert çështjesh. Kështu do të rigjallërohet diskutimi etik, vendimarrja do 
jetë më e kujdesshme dhe për pasojë do shmangen mangësitë etike të evidentuara në
raste të veçanta sikurse ishin vdekja e deputetit Olldashi dhe i artistes Vaçe Zela, 
përfshirja e fëmijve në emision televiziv të një prej kanaleve më të mëdha në shkallë 
vendi me një përmbajtje shumë të diskutueshme, pasqyrimi në shtyp i interceptimit të
bisedave mes vjehrrit e nuses për motive të dobëta, ekspozimi në ekran për një kohë të 
gjatë i trupit të pajetë të një njeriu në një ambient publik, ndërkohë që komentet 
mediatike zgjateshin pa mbarim dhe pa kuptim, pa thënë asgjë, inskenimi i fortë i 
ngjarjes së avionit dhe drogës sipas skemës së luftës politike dhe angazhimit klanor të 
medias, banaliteti dhe trajtimi në mënyrë të shëmtuar të shumë prej të ftuarve të një 
emisioni TV të mbrëmjes, akuzat e ndërsjella brenda studios e në sy të publikut, duke
përmendur moralin e të afërmve apo shumë aspekteve të tjera private, etj.  

Ndoshta është një rast sot për të thënë se për përmirësimin e kësaj situate në radhë 
të parë është në interesin dhe në duart e njerëzve të medias. Njohja dhe evidentimi i së 
vërtetës mbetet gjithnjë një kriter i profesionalizmit, por edhe i mbrojtjes së gazetarëve 
nga akuza e shpifjes apo deformimit të ngjarjeve. Dhe në të njëjtën kohë, referimi dhe 
argumentimi etik i vendimeve do të shërbejë po ashtu si ―një mbrojtje‖ për gazetarët në 
sytë e opinionit publik dhe do rrisë reputacionin e tyre. Kjo është e mundshme po të 
mbahet parasysh gjenerata e re e punonjësve të medias, një pjesë e konsiderueshme e të 
cilëve me edukim universitar në fushën profesionale apo disiplina të tjera. Por sigurisht 
përpjekjet për një nivel të ri etik të medias dhe për pasojë për pasqyrime të ekuilibruara 
e në interes të publikut të gjerë, kërkojnë edhe mekanizma të tjera, që nuk kanë 
funksionuar deri tani: ekzistenca dhe funksionimi i këshillit kombëtar të etikës mund të 
ndihmojë stafet redaksionale, por edhe grupet e interesit që përmes mediave të reja 
kërkojnë të debutojnë në sferën publike, mund të hapë siparin e kritikës mediatike dhe të 
nxisë krijimin e një kohezioni mediatik në shkallë vendi. Por, ashtu sikurse vënë në 
dukje gazetarët dhe studjuesit amerikanë Kovach dhe Rosenstiel, aktualisht është e 
nevojshme që edhe publiku i gjerë të mund të ndihmohet si për ta kuptuar më mirë 
mesazhin mediatik, por po ashtu edhe për të përvetësuar instrumentet e gjykimit, 
vlerësimit të standardeve profesionale e etike të medias. Edukimi i tij për këtë qëllim me 
anë të sistemit shkollor, një propozim tashmë konkret i Departamentit të Gazetarisë dhe 
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Komunikimit në UT, është padyshim një nga rrugët për ta shndërruar çështjen e sistemit 
të vlerave, të principeve etike në një domen të të gjithë shoqërisë, çka do t‘i imponojë 
medias kualifikimin e qëndrimit të saj, zgjerimin e diskutimit etik dhe vendimarrje sa të 
matur e të kujdesshme, aq edhe profesionale.  

Rekomandim  
Duke analizuar në vija të përgjithshme atë që ndodh në mediat tona si dhe kazuse 

të veçanta, që kanë tërhequr vëmendjen e qarqeve gazetareske dhe të publikut, 
mendojmë se do të ishte me vend gjallërimi i diskutimit etik, përfshirja sa më e madhe e 
stafeve, e publikut dhe ngritja e mekanizmave që do të ndihmonin në këtë proces. Në 
këtë kuadër: 

- Duhet gjallëruar diskutimi etik në redaksi. Problematikat dhe vështirësitë 
me të cilat ballafaqohen çdo ditë dhe fakti që mosha mesatare e punonjësve mediatikë 
është e re, japin mundësi për një hapësirë më të gjerë diskutimi,përfundimet e të cilit do 
reflektohen medoemos në vendimarrjen e stafit; 

- Një stad i tillë sjell natyrshëm edhe përmirësimin ―e gjendjes‖ së kodit dhe 
pajisjen me kode të veçanta të mediumeve; 

- Është e nevojshme të funksionojë këshilli i etikës dhe forumet analitike për 
punën e medias (le të themi, emisione të veçanta që mund të organizojnë kritikën e 
medias); 

- Përfshirjen e principeve etike dhe të trajtimeve specifike të rasteve të 
veçanta, por shumë domethënëse, nga historia e medias sonë aktuale në botimin që 
propozohet të jetë tekst bazë për nivelin e shkollave të mesme me qëllim aftësimin e 
brezit të ri për t‘u orientuar në botën e zgjeruar të informimit publik dhe leximin e 
mesazhit mediatik. 
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Codes of ethics in the Albanian Media‟s newsrooms

The information published by various means of mass communication directly 
affects the orientation of the population. The information based on rules and codes of 
ethics, beyond informing, aims the education of the audiences. Racing for last-minute 
news has become a source of many ethical problems in these broadcasts. 

This study aims to highlight the causes of ethical problems in the information 
published in the Albanian media. The hypothesis this study will get focused is: The
unfamiliarity of journalists with ethical codes and the lack of these principles in the 
working environment causes ethical problems in information transmitted or published.  

The study will answer questions such as: 
In haw many Albanian media newsroom journalists are recognized with ethical 

principles? 
In how many of these editorial environments the ethical principles are hanged 

on the wall that can be seen by all employees? 
What are the main reasons of the lack of ethics in many television broadcasts or 

publications in newspapers? 
The study will initially be implemented based on the basic literature on the 

importance of the code of ethics. An important part of the study will occupy the 
interviews with journalists and media managers of some of the most important in the 
country.At the end of the study is expected to conclude with ethical problems caused as 
lack of codes of ethics in the newsroom, as well as the lack of discussion in group of the 
basic principles of professional ethics on concrete issues. 
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1. Hyrje 
Dy dekadat e fundit janë shoqëruar me një zhvillim të shpejtë të sektorit 

mediatik në Shqipëri. Vërehet ngritja e disa grupeve mediatike, të cilat përfshijnë 
televizione e gazeta, radio e transmetime në rrjet, platforma digjitale e çdo lloj tjetër 
mjeti komunikimi masiv. Teknologjia që ka shoqëruar këtë sektor, edhe pse me disa 
vonesa të vogla, pothuajse ka ecur me hapat e  mediave në vendet e zhvilluara. 

―Pavarësisht shumë aspekteve të kritikueshme, mediat kanë arritur të krijojnë 
mundësi për të realizuar dy funksionet e tyre kryesore, pra nga njëra anë të jenë 
monitoruese dhe kontrolluese të veprimtarisë të pushtetit dhe administratorëve të së 
mirës publike dhe nga ana tjetër të arrijnë të jenë instrumente pjesëmarrjeje të grupeve 
shoqërore, politike dhe individëve në politike dhe në jetën publike.‖1 Në një realitet të ri 
nga periudha diktatoriale kur gjithçka e botuar duhej të kalonte nëpër filtrat e censurës, 
numri i mjeteve të komunikimit masiv u rrit aq shpejt, sa që në një kohë të shkurtër 
Shqipëria zuri vendin e parë në Evropë përsa i përket numrit të gazetave në raport me 
popullsinë e saj. 

Por, një çështje e diskutuar jo vetëm në shoqëri, por edhe në mjedise të ngushta 
me vetë gazetarë, ka të bëjë pikërisht me normat e etikës gazetareske, kësaj etike 
profesionale që shoqëron çdo element të servirur në masmedia e që synon një target-
grup të caktuar që në ditët e sotme, me mundësitë e komunikimit virtual, për tematika 
sensitive këto audienca mund të disa-fishohen në varësi të çështjes së trajtuar.  

Çështjet etike dhe trajtimi i tyre përbëjnë një problematikë të diskutuar jo 
vetëm në Shqipëri, por pothuajse në një rrafsh global. Tema të tilla si roli i medias në 
shoqëri, raportet e politikës me biznesin, jeta private, gjuha e urrejtjes, burimet e 
informacionit dhe e vërteta, saktësia, qartësia, faktet, opinioni e roli i gazetarëve janë 
pjesë e pandarë jo vetëm e përmbajtjeve mediatike e diskutimeve shoqërore, por edhe e 
kërkimit shkencor. ―Në këtë sfond mund të thuhet se edhe mediumet tona aktuale kanë 
problemet e tyre etike, që pjesërisht mund të shpjegohen me periudhën e shkurtër të 
shfaqjes dhe aktivitetit të tyre, e pjesërisht me gjendjen ekonomike, politike, apo thënë 
ndryshe, me stadin aktual të shoqërisë sonë.‖2

Problemet etike në median shqiptare nisën që në fillimet e para të pluralizimit, 
ku rritja e numrit të të përditshmeve dhe mjeteve të tjera të komunikimit masiv u 
shoqëruan me mungesë të gazetarëve profesionistë. Situata përparoi më tej me kushtet e 
reja në të cilat sektori u zhvillua. Modeli mbi të cilat mediat shqiptare kanë funksionuar 
e po funksionojnë ka qenë një ndër shkaqet kryesore të të gjitha këtyre problemeve 
etike. 

Problematika kryesore e trajtuar në këtë studim ka të bëjë me mungesën e 
kodeve etike nëpër redaksi, mungesën e diskutimeve etike për vendimmarrje të caktuara 
para transmetimit të informacionit mbi ngjarje të ndryshme, si edhe shkaqet që kanë 
çuar në këtë situatë.  

                                                          
1 Fuga, Artan. «Dukuri të krizës ekonomike në peizazhin mediatik shqiptar.» Gazeta 
Standard, 12 prill, 2014. 
2 Gjergji, Bashkim. «Nevoja për diskutimin e çështjeve etike.» Gazeta Reporteri, Maj, 2013. 
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2. Kriza etike dhe ekonomike e mediave shqiptare
2.1. Kriza ekonomike si burim i krizës etike 

Duhet thënë që në fillim që modeli ekonomik mbi të cilin mediat shqiptare 
funksionojnë është pikërisht një ndër arsyet kryesore që ka nxitur mungesën e etikës 
profesionale gazetareske, të diskutuar aq shumë në ditët tona. Ky është një model i 
dështuar i cili nuk bazohet në logjikën e tregut ekonomik e financiar. 

Parë në aspektin ekonomik, studiuesi amerikan Marc Cooper thekson se media 
nuk e realizon siç duhet funskionin e saj mediatik edhe në aspektin e një procesi 
ekonomik, për sa kohë që ajo nuk vendos në shërbim të klientit, pra të audiencës, 
informacione të sakta e të plota që paraqesin interes për informimin e saj.  

E thënë për mediat amerikane nga Bill Kovach dhe Tom Resenstiel, është e 
vërtetë edhe për realitetin mediatik shqiptar, se gjykimi i efiçencës së punës së 
gazetarëve nuk bazohet më thjesht në gazetarinë e tyre, por ―shpërblimet e drejtuesve të 
redaksive bazohen sot, kryesisht, në fitimet e shoqërisë për të cilën ata punojnë. ‖3 Parë 
në këndvështrimin prej biznesmeni, kjo mund të tingëllojë e arsyeshme dhe bindëse, 
pasi gazetaria sipas Kovach dhe Rosenstiel është një biznes dhe përgjegjësia e 
menaxherëve është që të nxjerrin llogaritë në rregull dhe të joshin klientët. ―Por, këto 
programe nxitës në shpërblim shënojnë një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën e të 
menduarit brenda redaksive, ndryshim ky që formalizon një teori të lidhur me 
përgjegjësitë e gazetarëve dhe është pjesë e një ndryshimi të natyrës së profesionit të 
informimit.‖4 Është pikërisht kjo karakteristikë e cila ndikon në vërtetësinë e misionit 
mediatik dhe në raportet që ajo krijon me audiencat.  

Le të trajtojmë disa kontradikta brenda sektorit të cilat janë edhe një ndër 
burimet e shkeljeve të etikës profesionale në gazetari. 

Së pari, ka një mospërputhshmëri midis investimeve në këtë sektor, produktit 
të servirur dhe kushteve të punës së gazetarëve. Vihet re që gjatë dy dekadave të fundit 
janë ngritur rrjete të tërë mediatikë, ku investohet përherë e më shumë në teknologjitë e 
reja dhe në rrugët e përfitimit financiar. ―Modeli financiar bëri që mediat të investojnë 
më shumë në rrugët e fitimit ekonomik se sa në gazetari. […] Nëse gazetat do të rrisnin 
numrin e gazetarëve në raport të drejtë me nivelin e të ardhurave nga reklamat, numri i 
tyre do të dyfishohej.‖5

Ndërkohë, bazuar në të dhënat e paraqitura nga vetë gazetarët pranë Unionit të 
Gazetarëve Shqiptarë e të bëra publike nga kryetari i këtij unioni, Aleksandër Çipa, 
kushtet e punës në këtë sektor po përkeqësohen gjithnjë e më shumë. ―Në mbi 85 për 
qind të mediave, vonesat e pagave mujore shkojnë nga 1 deri në 2 muaj, ndërsa në 10 
për qind të tyre nuk e kapërcejnë kohëvonesën prej një muaj. Në mbi 60 për qind të 

3 Kovach, Bill; Rosenstiel, Tom. Elementët e gazetarisë. Tiranë: Instituti Shqiptar i Medias, 2009. 
F.67 
4  Kovach dhe Rosenstiel 2009:67 
5 Cooper, Mark. «The Future of Journalism: Addressing Pervasive Market Failure with Public 
Policy.» Në Will the Last Reporter Turn out the Lights, nga Victor Picard, F. 330. New York: New 
Press, 2011. 
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2. Kriza etike dhe ekonomike e mediave shqiptare
2.1. Kriza ekonomike si burim i krizës etike 

Duhet thënë që në fillim që modeli ekonomik mbi të cilin mediat shqiptare 
funksionojnë është pikërisht një ndër arsyet kryesore që ka nxitur mungesën e etikës 
profesionale gazetareske, të diskutuar aq shumë në ditët tona. Ky është një model i 
dështuar i cili nuk bazohet në logjikën e tregut ekonomik e financiar. 

Parë në aspektin ekonomik, studiuesi amerikan Marc Cooper thekson se media 
nuk e realizon siç duhet funskionin e saj mediatik edhe në aspektin e një procesi 
ekonomik, për sa kohë që ajo nuk vendos në shërbim të klientit, pra të audiencës, 
informacione të sakta e të plota që paraqesin interes për informimin e saj.  

E thënë për mediat amerikane nga Bill Kovach dhe Tom Resenstiel, është e 
vërtetë edhe për realitetin mediatik shqiptar, se gjykimi i efiçencës së punës së 
gazetarëve nuk bazohet më thjesht në gazetarinë e tyre, por ―shpërblimet e drejtuesve të 
redaksive bazohen sot, kryesisht, në fitimet e shoqërisë për të cilën ata punojnë. ‖3 Parë 
në këndvështrimin prej biznesmeni, kjo mund të tingëllojë e arsyeshme dhe bindëse, 
pasi gazetaria sipas Kovach dhe Rosenstiel është një biznes dhe përgjegjësia e 
menaxherëve është që të nxjerrin llogaritë në rregull dhe të joshin klientët. ―Por, këto 
programe nxitës në shpërblim shënojnë një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën e të 
menduarit brenda redaksive, ndryshim ky që formalizon një teori të lidhur me 
përgjegjësitë e gazetarëve dhe është pjesë e një ndryshimi të natyrës së profesionit të 
informimit.‖4 Është pikërisht kjo karakteristikë e cila ndikon në vërtetësinë e misionit 
mediatik dhe në raportet që ajo krijon me audiencat.  

Le të trajtojmë disa kontradikta brenda sektorit të cilat janë edhe një ndër 
burimet e shkeljeve të etikës profesionale në gazetari. 

Së pari, ka një mospërputhshmëri midis investimeve në këtë sektor, produktit 
të servirur dhe kushteve të punës së gazetarëve. Vihet re që gjatë dy dekadave të fundit 
janë ngritur rrjete të tërë mediatikë, ku investohet përherë e më shumë në teknologjitë e 
reja dhe në rrugët e përfitimit financiar. ―Modeli financiar bëri që mediat të investojnë 
më shumë në rrugët e fitimit ekonomik se sa në gazetari. […] Nëse gazetat do të rrisnin 
numrin e gazetarëve në raport të drejtë me nivelin e të ardhurave nga reklamat, numri i 
tyre do të dyfishohej.‖5

Ndërkohë, bazuar në të dhënat e paraqitura nga vetë gazetarët pranë Unionit të 
Gazetarëve Shqiptarë e të bëra publike nga kryetari i këtij unioni, Aleksandër Çipa, 
kushtet e punës në këtë sektor po përkeqësohen gjithnjë e më shumë. ―Në mbi 85 për 
qind të mediave, vonesat e pagave mujore shkojnë nga 1 deri në 2 muaj, ndërsa në 10 
për qind të tyre nuk e kapërcejnë kohëvonesën prej një muaj. Në mbi 60 për qind të 

3 Kovach, Bill; Rosenstiel, Tom. Elementët e gazetarisë. Tiranë: Instituti Shqiptar i Medias, 2009. 
F.67 
4  Kovach dhe Rosenstiel 2009:67 
5 Cooper, Mark. «The Future of Journalism: Addressing Pervasive Market Failure with Public 
Policy.» Në Will the Last Reporter Turn out the Lights, nga Victor Picard, F. 330. New York: New 
Press, 2011. 
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mediave, vonesat fillojnë nga 3 deri në 5 muaj dhe në 20 për qind të tyre shënohen 
vonesa që kapërcejnë edhe 6 muajt.‖6

Së dyti, cilësia e dobët e informacionit, e mbështetur edhe nga zhvillimet 
teknologjike dhe vërshimi drejt Web-it ka bërë që jo vetëm shtypi i shkruar, por edhe 
mediat audiovizive të humbasin konsumatorin e produktit të tyre, informacionit, pra 
lexuesit, shikuesit dhe dëgjuesit. ―Kur flitet për rënien e interesimit të lexuesve për 
median e shkruar […] vihet re më tepër një frymë e përgjithshme rënieje e interesimit të 
lexuesit ku konstatohet se shumica e lexuesve janë të moshave relativisht të mëdha, 
ndërkaq që brezi i ri është fare pak i interesuar për gazetat.‖7  

Nga ana tjetër, ―futja e përgjegjësisë ekonomike në redaksi solli me vete edhe 
gjuhën e biznesit. Në shoqëri të ndryshme kjo solli edhe zbatimin e gjuhës së 
marketingut në informacion, kështu që lexuesit dhe shikuesit u kthyen në ‗klientë‘, të 
kuptuarit e nevojave të tyre u kthye në ‗strategji tregu‘ dhe lajmet u kthyen në ‗shërbime 
ndaj klientelës‘.‖8 Vihen re jo pak edicione informative të mbushura me kronika pa 
interes publik që promovojnë organizatorët të cilët në këmbim kanë hedhur sasi të 
konsiderueshme të hollash, apo pse jo edhe shumë emisione televizive që promovojnë 
institucione dhe produkte specifike, të shitura këto sikur kanë një interes të madh, që në 
fakt nuk janë gjë tjetër veçse produkt I një marrëveshjeje midis palësh.  

Përtej cilësisë së dobët të informacionit dhe përmbajtjes të përshtatur me 
interesa të caktuara, në kundërshtim me logjikën e tregut financiar ―pjesa më e madhe e 
gazetarisë nuk është një shërbim që blihet. Ai jepet falas , përfshi edhe shumicën e 
sajteve që japin informacion në internet, të përjavshmet dhe edicionet radiofonike dhe 
televizive të lajmeve. Përgjithësisht, vetëm të përditshmet e qyteteve të mëdha  shiten 
publikut, por edhe ato me një kosto nën kosto.‖9 I gjithë ky informacion falas e që 
humbet edhe varësinë e tij, ndikon në cilësinë e produktit.  

Përballë kësaj situatë, studiuesi amerikan Marc Cooper thotë se kemi të bëjmë 
me një ―dështim të tregut‖ (Market Failure). ―Industria u përqendrua shumë dhe u 
integrua vertikalisht, gjë që çoi në një reduktim dramatik të konkurrencës. E çliruar nga 
konkurenca, kjo industri u kthye në gjithnjë e më pak të përgjegjshme ndaj kërkesave të 
konsumatorit dhe përdori fuqinë e saj në treg për të ndikuar në uljen e dëshirës ndaj 
risive. Situatat prej monopoli dhe oligopoli krijuan stimuj negativë për tërheqjen e 
përfitimeve nëpërmjet uljes së cilësisë në vend që të investohej në prodhim.‖10  

Së treti,  monipolizimi i tregut mediatik. Mënyra se si tregu mediatik shqiptar 
na paraqitet, në vetvete përbën një problem. Grupe mediatike me pothuajse të gjitha 
mjetet e komunikimit masiv të përqendruara në një pronar të vetëm ose në disa të tillë, 

6 Çipa, Aleksandër. «Mediat "e kapura" nga kriza, lëngojnë e s'e thonë.» Gazeta Shqip, 3 Maj 
2013.
7 Fuga, Artan. «Dukuri të krizës ekonomike në peizazhin mediatik shqiptar.» Gazeta Standard, 12 
prill, 2014. 
8 Kovach dhe Rosenstiel 2009:85 
9 Kovach dhe Rosenstiel 2009:85-86 
10 Cooper, Mark. «The Future of Journalism: Addressing Pervasive Market Failure with Public 
Policy.» Në Will the Last Reporter Turn out the Lights, nga Victor Picard, 326-327. New York: New 
Press, 2011. 
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por mjaft të kufizuar. Kjo sjell edhe zotërimin e audiencave të mëdha nga e njëjta 
mënyrë mendimi e nxitur nga këto media të përqendruara, si dhe mbledhjen e tregut 
reklamues në to, duke lënë mënjanë mediat e vogla.  

Së katërti,  kemi të bëjmë me një kontroll të zinxhirit të prodhimit dhe 
transmetimit të informacionit. Ky kontroll ndodh në dy mënyra të ndryshme. Së pari, në 
mediat publike i gjithë ky zinxhir informacioni kontrollohet nga politika, nga partia në 
pushtet, duke cënuar kështu çdo element cilësie dhe saktësie të produktit mediatik. Së 
dyti, janë reklamuesit ata të cilët vendosin mbi të gjithë zinxhirin e prodhimit dhe 
transmetimit të informacionit, pasi këta janë sponsorët kryesorë të këtyre mediumeve. 
Kjo situatë bën që cilësia e produktit të jetë e dobët e jo në interes të publikut, si edhe 
ndikon në lirinë e shprehjes dhe ushtrimit profesional të vetë gazetarit.  

2.2. Tipare të krizës së etikës gazetareske në mediat shqiptare 
Ndikimi i medias në Shqipëri është i madh. Pavarësisht rënies së tirazhit të 

gazetave apo largimit nga ekranet televizive, shqiptarët e nisin ditën me informacionin 
mbi titujt kryesor të shtypit të shkruar, apo ata që kanë mundësi që në mëngjes vizitojnë 
sajtet informative në internet për t‘u informuar mbi aktualitetin. Varësisht nga faktorët e 
trajtuar më sipër, përmbajtja mediatike na shfaqet me një sërë problematikash etike, e 
vënë re kjo në shumë detaje, si në dizajn, foto, titull, plane televizive apo në përmbajtje. 

Pro, ―me gjithë punën që është bërë për vite me radhë për etikën profesioni nuk
është asnjëherë kundër fundit. Sipas Philip Mayer, autori i ‗Gazetarisë etike‘, gazetarët 
janë ende konfuzë përsa i përket pikëpamjes etike. Gazetarët kanë bërë një rrugë të gjatë 
në aftësinë e tyre për të identifikuar çështje dhe dilema etike.‖11

Problemi kryesor në lidhje me këtë çështje duket se nuk vjen nga mungesa e 
kodit të etikës, pasi ekziston një i tillë i miratuar në vitin 2006 e që në përmbajtjen e tij 
është deri diku i pranueshëm për një gazetari profesionale dhe serioze. Në paragrafin 
mbi saktësinë dhe paraqitjen e informacionit, kodi thekson se ―Media nuk duhet të 
çorientojë publikun dhe rastet kur përdoren tekste, dokumenta, foto, pamje, apo tinguj të 
montuar duhen bërë të qarta që janë të tilla.‖12 Por, a ndodh kjo? Sa zbatohet ky kod? 
Çfarë e obligon gazetarin shqiptar që të zbatojë parimet e këtij kodi, përveç ndërgjegjes 
së tij, që në shumë raste detyrohet të mos e dëgjojë atë? Këto janë ato çështje që duhet të 
gjejnë zgjidhje.  

Të intervistuar në kuadër të këtij studimi, kryereaktorët e nëntë mediumeve të 
ndryshme në Tiranë, pohojnë se pothuajse në asnjërën prej redaksive të tyre nuk ka një 
kod etik të afishuar. Përgjigjja unike që japin ―kryeredaktorët e Klan TV, Top Channel 
TV, Vizion Plus TV, Agon Channel TV, Ora Neës TV, gazetës Tirana Observer dhe 

11 Black, Jey, Bob Steele, dhe Ralph Barney. «Kodet e etikës.» Në Diskutim për etikën, 
përmbledhje esesh dhe artikujsh për etikën e gazetarisë së sotme, nga ISHM. F.31. Tiranë: 
Instituti Shqiptar i Medias, 2007. 
12 «Kodi etik i medias shqiptare.» Nga Instituti Shqiptar i Medias, 1. 2006. 
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11 Black, Jey, Bob Steele, dhe Ralph Barney. «Kodet e etikës.» Në Diskutim për etikën, 
përmbledhje esesh dhe artikujsh për etikën e gazetarisë së sotme, nga ISHM. F.31. Tiranë: 
Instituti Shqiptar i Medias, 2007. 
12 «Kodi etik i medias shqiptare.» Nga Instituti Shqiptar i Medias, 1. 2006. 
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Gazetastart.com është: Jo‖13 I vetmi medium i Tiranës që ka të afishuar një kod të tillë 
është portali online Albeu.com.  

Kryeredaktorët e kontaktuar në lidhje me këtë temë, pohojnë se pavarësisht 
mosafishimit të kodeve në ambientet e redaksive, diskutimet mbi çështjet etike janë jo të 
rralla. Në Vizion Plus TV, këto diskutime ―zënë një vend të rëndësishëm. Veç 
mbledhjeve të drekës, çdo të premte organizohet mbledhja e javës, me kronikat me të 
spikatura nga pikëpamja profesionale, e ku përfshihet dhe diskutimi etik.‖ – pohon 
kryeredaktori i lajmeve, Roland Zili. Situatë e ngjashme na paraqitet edhe në kanalet e 
tjera televizive, por kur këta kryeredaktorë pyeten nëse ―në transmetimet live, a ka 
ndodhur që të jepni plane të paedituara?‖, përgjigjet janë pohuese tek të gjithë. 

Kryeredaktor i lajmeve në Top Channel TV, Pandi Gjata pohon se ―Po ka 
ndodhur. Sidomos kur bëhet fjalë për ngjarje të rënda. Kur në ekran është mbajtur një 
transmetim Live, pamjet nga vengjarja kanë ardhur me vrap, janë futur në transmetim sa 
më parë. Por këto i referohen një kohe të shkuar. Tani bëhet një kujdes i veçantë për 
këtë pjesë edhe në transmetimet Live.‖14

―Ky është një rrezik permanent, për aq kohë sa bëhet fjalë për transmetim të 
situatave të paparashikueshme, sepse jepen ndërkohë që ngjarjet janë në zhvillim. Pra, 
në trasmetimet live planet janë krejtësisht të paedituara, kur bëhet fjalë për ngjarje të 
cilat nuk kanë skenar të përcaktuar, si aktivitetet e programuara.‖- thotë Fatos Hakorja, 
kryeredaktor i lajmeve në Klan TV. 

Situata paraqitet e ngjashme tek të gjithë kryeredaktorët e tjerë të intervistuar, 
ndqërkohë që të gjithë pohojnë se në situata ku ka patur shkelje flagrante të etikës janë 
përballur edhe me shumë reagime të audiencës.  

Ndërkohë që shkeljet etike kanë të bëjnë me kushtet në të cilat gazetarët 
ushtrojnë profesionin e tyre, le t‘i hedhim një këndvështrim pejsazhit mediatik shqiptar 
në këtë drejtim. 

Bazuar edhe në pikën e cituar më sipër nga Kodi etik i medias shqiptare,  mbi 
saktësinë dhe paraqitjen e informacionit, gazetarët duhet të thonë fjalën e fundit në 
lidhje me lajmet. Sa e mundur është kjo kur bëhet fjalë për një treg mediatik në funksion 
të interesave të pronarëve apo të reklamuesve që zotërojnë hapësira të caktuara 
transmetimi e publikimi? Në këto kushte, gazetarët janë të detyruar të bëjnë aleanca 
pikërisht me ata të cilët duhet t‘i monitorojnë. Këtu shtrojmë pyetjen e se a janë 
gazetarët dhe kryeredaktorët shqiptarë të gatshëm të përshtaten me deklaratën që 
Drejtori Ekzekutiv i ―Ëashington Post‖ bën kur ngul këmbë lidhur me kontrollin e 
produkteve të publicitetit duke thënë se: ―Jam unë ai që i administroj ato dhe i kemi 
pezulluar kur kemi menduar se kishte ndonjë problem.‖15

E pandryshuar e që kërkon një reformim rrënjësor përsa i përket transmetimit 
dhe etikës gazetareske mbetet edhe Televizioni Publik Shqiptar (TVSH). Mjafton të 
bëhet një analizë e thjeshtë e edicioneve informative në këtë televizion dhe kupton që 23 

13 Hakorja, Fatos; Gjata, Pandi; Zili, Roland; Sadikaj, Patrik; Zaimi, Menada; Sinani, Altin; Lleshi, 
Sajmir; Sherifi, Idaver., intervista nga Ramadan Çipuri. Pasojat e mungesës së afishimit të kodeve 
etike dhe diskutimeve mbi çështjet etike në redaksitë e mediave shqiptare (Maj 2014). 
14 Gjata, Pandi, intervista nga Ramadan Çipuri. Pasojat e mungesës së afishimit të kodeve etike 
dhe diskutimeve mbi çështjet etike në redaksitë e mediave shqiptare (12 maj 2014). 
15 Kovach dhe Rosenstiel 2009:109 
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qershori i 2013-ës nuk ka ndryshuar asgjë në skemën e dhënies së lajmit. Kanë 
ndryshuar qeveritë, pozita e opozita, por në brendinë e lajmit dhe të edicionit pasqyrohet 
e njëjta lloj përmbajtjeje, me të vetmin ndryshim që nuk thuhet më Kryeministri 
"Berisha", por Kryeministri "Rama". 

Kanali publik është një ndër mjetet e komunikimit masiv që duhet të luajë rolin e 
rregullatorit të sektorit mediatik në vend. Për këtë arsye, reformimi dhe fuqizimi i tij si 
në infrastrukturë, ashtu edhe në përmbajtje është i një rëndësie të veçantë. Ajo që duhet 
patur kujdes në këtë reformism është që teksa investohet dhe përmirësohet përmbajtja, 
në promovim edhe të shumë vlerave kulturore e tradicionale të popullit shqiptar, një 
kujdes i veçantë duhet treguar në lidhjen që ai ka me qeverinë. Pra, kujdesi duhet të nis 
që me mënyrën e zgjedhjes së Drejtorit të Përgjithshëm, anëtarëve të Këshillit të 
Përgjithshëm, dhe kontrollit të ushtruar nga qeveria në të gjithë hapat e përgatitjes dhe 
transmetimit të informacionit. Duhet patur kujdes, pasi në kushtet që TVSH sot operon, 
një fuqizim i tiji që do të konkurronte ndjeshëm televizionet private, duke qenë nën 
ndikimin e partisë në pushtet, rrezikon të përsëris sërish televizionin public shqiptar të 
viteve '90, kanal i cili ishte i vetmi që propogandonte në favor të qeverisë, duke 
shkaktuar sjellje radikale të publikut dhe elektoratit.  

Një mungesë e theksuar etike shfaqet në pasqyrimin nga gazetarët të rasteve të 
aksidenteve, veçanërisht rasteve të vdekjeve. Për gazetarët ka një pyetje të lashtë që 
akoma nuk ka gjetur përgjigje: A është më e rëndësishme e drejta e publikut për t‘u 
informuar sesa e drejta personale për privatësi?  

―Një fëmijë vritet ose vdes në një aksident tragjik dhe shtypi turret në shtëpinë e 
fëmijës për të marrë reagimin e prindërve. Rrëzohet një avion dhe shtypi turret në 
aeroport ku të afërmit që presin sapo kanë mësuar për tragjedinë. Gazetaria, nga vetë 
natyra e saj përfshihet në jetën e njerëzve. ―Por, çështja është nëse mund ta bëjmë punën 
tonë me një ndjeshmëri më të madhe për njerëzit e traumatizuar dhe në zi?‖16

Teksa komenton pasqyrimin në media të aksidentit tragjik të Himarës më 22 maj 
të vitit 2012, Analisti Mustafa Nano sjell në vëmendje një mungesë të thellë etike dhe 
profesionale të gazetarëve.  
―Ne gazetarët shqiptarë, ndonëse kemi tanimë një përvojë mbi njëzetvjeçare në rrethanat 
e shtypit e fjalës së lirë, nuk kemi mësuar ende të sillemi në një tragjedi, e nuk kemi 
mësuar ende ta përcjellim deri te publiku një ngjarje të rëndë. Televizionet që 
transmetojnë live të gjitha ngjarjet e zhvillimet e këtij vendi nuk dinë të bëjnë dallimin 
midis një kongresi partie e një ploje, midis një seance parlamentare e një krimi, midis 
një tubimi elektoral e një tragjedie. Ata i raportojnë këto ngjarje po njësoj, me zë të 
lartë, e me entuziazmin e raportimit të një scoop-i. Ky lloj raportimi të bezdis, të fyen, të 
poshtëron, të depreson.‖17

16 Schanberg H., Sydney. «Si duhet t'i pasqyrojnë gazetarët rastet e vdekjes?» Në Diskutim për 
etikën, Përmbledhje esesh dhe artikujsh për etikën e gazetarisë së sotme, nga ISHM, 255. Tiranë: 
Instituti Shqiptar i Medias, 2007. 
17 Nano, Mustafa. ResPublika. 22 Mars 2012. http://respublica.al/node/13244 (Vizituar më Maj 
01, 2014). 
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Lotët e djalit të ish-deputetit demokrat Sokol Olldashi, i cili ndërroi jetë në një 
aksident më 20 nëntor 2013, nuk do të harrohen lehtë nga publiku shqiptar. Planet 
televizive e shoqëruan dhimbjen e familjes me lotët e dy djemve të të ndjerit.  

Në vijim të kësaj pike, raportimi i këtyre rasteve është kthyer në një problematike 
të madhe, ku edhe gazetarët profesionistë shkelin çdo parim etik, me të vetmin qëllim që 
të mbajnë të lidhur pas ekranit të tyre auedincat. Batutat ―Me 90 përqind ka vdekur‖, 
―Ndjesë, pasi X person që lançuam si të vdekur në aksident fatmirësisht jeton‖, ―Të 
parët për vdekjen e fundit‖ etj, janë kthyer në tema diskutimesh tragji-komike në 
Shqipëri.  

Çështja e privatësisë është një temë e nxjerrë në pah më shumë nga televizioni, 
por nuk është lënë pas dore edhe nga mjetet e tjera të komunikimit masiv. Në muajin 
gusht të vitit 2012, i njohur si rasti i Nazmije Vishës, me fokusimin në çdo detaj, me 
mënyrën se si u trajtua gjerësisht, me publikimin e mesazheve të celularit të saj  etj. E 
nxitur nga media, situata përparoi aq shumë saqë edhe vetë shoqëria e kishte të 
pamundur të falte Nazimen, edhe kur disa personalitete shqiptare kërkuan që ajo të falaj.

Në vijimësi të çështjes së shkeljes së privatësisë, duke analizuar edhe mënyrën se 
si u trajtuar aksidenti i z.Olldashi, përtej çdo interesi publik në media u aludua për disa 
emra vajzash të cilat kishin qenë me të në momentin e fatkeqësisë.  

Mangësi të thella etike në raportim vihen re sidomos tek keqpërdorimi me të 
miturit.

Figure 1 Titulli me të cilin u çel gazeta Shqiptarja.com 
Titulli i mësipërm shoqëron ngjarjen e ashtuquajtur ―Adrian Prrenjasi‖. Personi 

në fjalë, më 18 Mars 2013, kishte marrë peng një fëmijë me të cilin kishte abuzuar 
përgjatë një nate e deri të nesërmen kur po bëhej gati ta vriste. Në momentet finale ai u 
ndalua nga policia. 

Pasqyrimi i ngjarjes me çdo detaj nga gazeta Shqiptarja.com shkaktoi reagim të 
gjerë në rrjetet sociale dhe në media klasike. Përballë mbrojtjes që kryerdaktorja Anila 
Basha i bënte pasqyrimit, që e justifikonte me nevojën për ndërgjegjësim të shoqërisë 
ndaj fenomeneve të tilla, kritikat ishin nga më të ndryshmet, aq sa në rrjetet sociale 
jepeshin versionet se si ajo duhej të varej. Madje, gazetarja që përgatiti lajmin me titull 
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―Përdhunimi – Maniaku: Si e bëra me 10 vjeçarin / Kishte frikë nga dhimbjet e qante pa 
zë‖, duke mos përballuar presionin e reagimeve, u detyrua të jepte dorëheqjen nga puna. 

Në këto lloj raportimesh, shtrohet pyetja: A është kjo traumatike për fëmijën që 
nesër do të rritet? Përfshirë në një garë që nuk njeh kufij, rasti u publikua për ditë të tëra 
nga të 27 gazetat e Tiranës dhe me dhjetra herë në ditë nga çdo kanal televiziv. Një lajm 
i dalë në një gazetë, patjetër që del edhe në TV, për sa kohë që organizohen debate 
televizive apo që lexohen titujt e gazetave. Endira Barbullushi, Kryetari e Autirtetit të 
Mediave Audiovizuale (AMA), pohon se në lidhje me këtë ngjarje ka patur televizione 
që kanë transmetuar nga 30 minuta në 6 orë në ditë.18

Problemet etike vihen re akoma më shumë në rrjetet sociale apo në mediat 
online, të cilat nuk i detyrohen asnjë lloj kodi etike. Shumë gazetarë gjejnë mundësinë 
në blogjet e tyre të thonë të vërteta të censuruara nga mediat ku ata punojnë. Gjuha e 
urrjetjes, denigrimit dhe fyerjet e shumta përbëjnë një element shoqërimi të çdo teksti të 
publikuar në rrjet.  

Gjuha e përdorur në raportim është një tjetër çështje që duhet të diskutohet. 
Mjafton të shikosh titujt e disa gazetave dhe përballesh me një mungesë të theksuar 
etike, e cila aplikohet me të vetmin qëllim përfitimesh financiare, të siguruara nga 
tërheqja e audiencës.  

Figure 2 Faqe e parë e gazetës Dita, datë 11 Maj 2014 

Figure 3 Faqe e parë e gazetës Dita, Datë 15 Maj 2014

Përballë kësaj situate, sfida mbetet që të binden njerëzit e medias në Shqipëri për 
rëndësinë  që t‘u përmbahen parimeve të shpallura në kodit e tikës të miratuar që në 
vitin 2006. Shkeljet e kodit të gazetarëve , fotografëve, editorialistëve apo drejtuesve të 

18 Klan TV. Emisioni Opinion, 22 mars 2013 
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medias cënojnë emrin e të gjithë gazetarëve dhe dëmtojnë misionin themelor të medias, 
që është sigurimi i transparencës së në qeverisje, që t‘i bëjë njerëzit e pushtetit
përgjegjës për veprimet e tyre dhe t‘I shërbejë interesave të një shoqërie demokratike.   

3. Përfundime dhe sugjerime
Nga sa u pa më sipër, vihet re se një ndër burimet kryesore të krizës etike në 

mediat shqiptare, vjen nga modeli i dështuar financiar mbi të cilin ato funksionojnë. Një 
model ky që synon fitime financiare maksimale përkundrejt një produkti jocilësor. 

Përballë kësaj situate, sfida mbetet që të binden njerëzit e medias në Shqipëri për 
rëndësinë  që t‘u përmbahen parimeve të shpallura në kodit e tikës të miratuar që në 
vitin 2006. Shkeljet e kodit të gazetarëve, fotografëve, editorialistëve apo drejtuesve të 
medias cënojnë emrin e të gjithë gazetarëve dhe dëmtojnë misionin themelor të medias, 
që është sigurimi i transparencës së në qeverisje, që t‘i bëjë njerëzit e pushtetit 
përgjegjës për veprimet e tyre dhe t‘‘ shërbejë interesave të një shoqërie demokratike.   

Së treti, Shqipëria është nga vendet e rralla ku profesioni i gazetarit nuk është i 
rregulluar. Ai duhet të rregullohet me ligj, pasi realiteti tregon se ti mund të kesh kod 
etik, por kush të obligon ty që ta njohësh dhe zbatosh këtë kod? Nuk ka asnjë 
obligacion.  
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Dr. Jonila Godole

Fusha dhe habitusi i gazetarise shqiptare

Abstract
After 1990, the Albanian journalism faced the challenge of having to take on a role 

as an orientation compass and to leave chaos behind. This task proved even more 
difficult within the general context dominated by the underestimation of cultural 
production in society. Another feature is the distance the audience is from it. The media 
functioned as an ideological satellite of the ruling power, turning its back on the public 
both for the type of content it offered, as well as the likings and preferences of the 
audience. 

Based on Pierre Bourdieu's model, we could analyze the field of journalism by 
dividing it into phases. Describing the Albanian media system after 1990, we notice 
several phases. During the first stage of media transition (1993-1997), media autonomy 
increase in what Bourdieu calls the ―Field of Power‖ (Hesmondhalgh 2006: 219). The 
second stage (1998-2005) dealt with the emergency of dualist structures. Bourdieu 
devises this ―flirt‖ in a space between two parallel worlds: on the one hand, the world of 
cultural production, the art; on the other hand, the world of money through publishers, 
the boss.  

This paper seeks to present an overview of journalism culture (Hanitzsch) and the 
features of journalistic field in Albania and its constituent elements drawing on 
Bourdieu‘s field theory: habitus and capital during the „old― media system and after 
1990.

Keywords: Habitus, journalism culture, Hanitzsch, journalism field, Bourdieu, 
journalist as a agent, cultural capital 
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Hyrje  
Përcaktimi i kulturës profesionale të gazetarisë nuk është aq i thjeshtë. Ka autorë 

që mendojnë se mënyra e funksionimit të sistemeve politike ndikon fort edhe në 
ravijëzimin e kulturës gazetareske së një vendi (Hallin/Mancini 2004). Të tjerë studiues, 
nga ana tjetër, priren t‘i shohin gazetarët e një vendi si produkt të kushteve të fushës së 
gazetarisë ku veprojnë. Kështu që mund të themi se kultura e gazetarisë së një vendi nuk 
mund të dallohet sipas ndonjë tipari specifik, sepse ajo, siç thotë Machill, ndryshon sipas 
kushteve të fushës ku vepron (Machill 1997:13). Kjo kornizë elastike na lejon që ta 
shohim kulturën e gazetarisë si një proces jo të ngurtë, por reflektues dhe përshtatës në 
varësi të ndryshimit të kushteve dhe rrethanave në një vend. Konkretisht sipas 
Hanitzsch, kultura e gazetarisë materializohet mbi bazën e vlerave profesionale që 
ndjekin gazetarët, ose ajo ―legjitimohet në bazë të një seti të caktuar vlerash dhe 
konvencionesh profesionale të negociuara kulturalisht që operojnë më së shumti pas 
shpinës së çdo gazetari si individ” (Hanitzsch et al. 2012: 474). Në këtë kuptim, kultura 
e gazetarisë në Shqipëri nuk mund të trajtohej pa ofruar një vështrim të përgjithshëm të 
hapësirës dhe fushës ku veprojnë gazetarët.  

Sociologu francez Pierre Bourdieu është një ndër studiuesit, i cili edhe pse nuk ka 
folur në mënyrë eksplicite për fushën gazetareske (por për atë letrare më tepër), e ka 
ndikuar jashtëzakonisht hulumtimin shkencor në këtë drejtim. Në veprën e tij ―Fusha 
Politike‖, Bourdieu, duke përvijuar tiparet e mjedisit ku veprojnë aktorët politikë, flet 
edhe për ―Fushën e Gazetarisë‖1, e cila njësoj si fushat e tjera (ekonomike apo politike - 
JG), është një Mikrokozmos që i bindet një logjike imanente. Në dallim nga fushat e 
tjera të prodhimit kulturor, mbi Fushën Gazetareske ushtrojnë një ndikim të madh forca 
të ndryshme të jashtme; sepse ajo është e varur si nga kërkesat e publikut, ashtu edhe 
nga logjika e fushës ekonomike. Por pushteti i madh i kësaj fushe qëndron në faktin se 
ajo kontrollon gjerësisht aksesin në hapësirën publike.  

E parë në këndvështrimin e teorive sistemike të shkencave sociale (sociologjisë 
apo komunikimit), gazetaria si ―fushë sociale‖ nënkupton një hapësirë ku mbizotëron 
struktura dhe sistemi, të cilët përcaktojnë aktorët dhe individët që janë përfshirë brenda 
tyre. ―Fusha sociale‖ sipas konceptit të Bourdieu-së trajtohet e plotë dhe e pandarë nga 
aktorët e saj. Sipas tij, gazetarët ―luftojnë‖ me njëri tjetrin për të dominuar fushën dhe 
për ruajtur pozitën e tyre. Këtë qasje e ndajnë disa studiues, të cilët fushën gazetareske e 
shohin si një arenë, në të cilën përplasen forca konfliktuale për autonomi dhe 
heteronomi (Meyen 2004; Schäfer 2004).  

Disi më ndryshe është qasja e Hanitzsch, i cili ndryshe nga sa më sipër mendon se
në fushën e gazetarisë ekzistojnë marrëdhënie dinamike mes grupeve (milieu)
profesionale që artikulojnë vetveten sipas perceptimeve të gazetarëve në shoqëri 
(Hanitzsch 2011: 3). Sipas tij autonomia profesionale është e lartë, kur kapitali simbolik 

                                                          
1 Termat “Fusha e gazetarisë” dhe “fusha gazetareske” do të përdoren në vijim si sinonime (JG). 
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i gazetarit mbizotëron mbi atë komercial, ndërsa kur ky i fundit dominon, heteronomia 
rritet. Sidoqoftë, si te Bourdieu, ashtu edhe te Hanitzsch apo të tjerët, bëhet fjalë 
gjithmonë për dominim ose të kapitalit social, ose atij kulturor brenda fushës së 
gazetarisë. Por ndërsa për njërin autor dominimi përkufizohet si formë e ―marrëdhënieve 
dinamike‖, për tjetrin ai është kryesisht betejë dhe ―luftë‖.

Vetë Bourdieu e vendos fushën gazetareske në fushën e produksionit kulturor, e 
cila nga ana tjetër mund të inkuadrohet brenda një fushe shumë më të gjerë, ku kemi 
akoma më tepër përplasje forcash dhe influencash. Kjo përplasje ndodh mes dy poleve 
ku janë përqendruar aktorët. Në njërën anë gjejmë aktorët e pavarur nga pushteti 
ekonomik dhe politik, dhe nga ana tjetër ata të varur nga pushteti komercial  (Bourdieu 
1996:42). Diskutimi i fushës gazetareske mori hov pas botimit të esesë Mbi TV në 1998, 
e cila bazohej te dy dalje televizive të Bourdieus më 1996, ku ai kishte kërkuar që ―në 
emër të demokracisë‖ të luftonin kundër matjes së audiencës, sepse siç thoshte 
Bourdieu, ajo e detyronte fushën gazetareske që t‘i nënshtrohej ―verdiktit të tregut‖ dhe 
të largonte nga programet apo emisionet përmbajtësore politike duke i zëvendësuar ato 
me sensacionin. Bourdieu jo vetëm pasqyronte gjendjen e gazetarisë në Francë, por 
ofron edhe një perspektivë teorike të fushës së gazetarisë, këtij ―mikrokozmosi që i 
bindet një logjike imanente‖. Por në dallim nga fushat e tjera të prodhimit kulturor, sipas 
tij, mbi fushën e gazetarisë ushtrojnë një ndikim të madh sidomos dy forca të jashtme: 
publiku dhe logjika ekonomike (Bourdieu 1998: 75). Pushteti më i madh i fushës së 
gazetarisë dhe i medias qëndron në faktin se ajo kontrollon aksesin në hapësirën publike. 
Kështu që kush synon të ketë ndikim në publik është i detyruar të përdorë 

2 autonome që mund të 
krahasohet me një fushë loje. Çdo fushë sipas tij funksionon sipas rregullash  specifike 
që përcaktojnë mënyrën e veprimit dhe të sjelljes së aktorëve pjesëmarrës aty. Struktura 
e fushës përcaktohet nga ndërmarrëdhëniet e pushtetit mes aktorëve brenda saj. Në këtë 
kontekst, të rinjtë që futen rish në një fushë sjellin fillimisht ―turbulenca‖ derisa të 
përcaktohet qartë ndarja dhe hierarkia e pushtetit.  

Funksionimi i fushës
Të gjithë ata që veprojnë brenda një fushe kanë interesa të caktuara dhe të 

përbashkëta që lidhen me ekzistencën e fushës. Prandaj ata do ta aprovojnë atë – me 
gjithë antagonizmin. Mekanizmi kryesor i fushës është ―beteja‖ për pozitë dhe pushtet. 
Kjo ndodh sipas një hierarkie të caktuar: sunduesit e fushës kërkojnë mbajtjen e 
pushtetit të tyre dhe strukturave të fushës. Kurse të ardhurit e rinj në fushë, kërkojnë 
ndryshimin e strukturës së fushës në interes të tyre. Në logjikën e Bourdieu, gazetari 
luan rol të rëndësishëm në ruajtjen e status-quo-së politike dhe thellimin e kufijve mes 
fushave të tjera. Por marrëdhënia mes të dy fushave mund të interpretohet edhe si një 

2 Te Bourdieu termat “fushë” dhe “hapësirë” mund të përdoren si sinonime (JG). 
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biznes me ―leverdi të dyanshme‖. Meqë të dyja instancat janë të interesuara në burimet e 
njëra-tjetrës (informacioni dhe grada e njohjes), e gjejnë gjuhën e bashkëpunimit. 
Sidoqoftë, ndikimi më i madh në fushën e gazetarisë dhe mbi gazetarët vetë duket se 
është presioni ekonomik. Ky presion ekonomik mund të përkthehet me gjuhën e një sërë 
indikatorësh të medias, siç janë: sistemi mediatik, numri i përgjithshëm i mediave 
(shtypit dhe të shkruar, TV, Radio, agjencitë online etj), tirazhi, të ardhurat nga 
reklamat, abonimet etj.  

Koncepti i “Habitus”-it
Koncepti i ―Habitus‖ është qendror në teorinë sociale të Bourdiues. Ai nënkupton 

përbashkësinë e veprimeve, sjelljes, gjykimeve dhe perceptimeve që përdoren ose 
vendosen në jetë në fushën e produksionit kulturor. Në një farë mënyre, Habitusi luan 
rolin e një mekanizmi ndërmjetësues mes fushës dhe sistemit apo strukturës. Struktura e 
fushës, Habitusi i aktorëve, kapitali ekzistues dhe pozita e aktorit në fushë ndikojnë dhe 
përcaktojnë njëri-tjetrin, dhe janë të lidhura në mënyrë të pandashme nga njëra-tjetri:
“Një sistem i sendërtuar social me dispozita të strukturuara dhe strukturuese që 
përftohen me anë të praktikës dhe përmbushin në mënyrë të vazhdueshme funksione 
praktike” (Bourdieu 1996: 154). 

Sipas Bourdieu kush merr pjesë në një fushë duhet të luajë sipas rregullave të saj. 
Pa harruar që aktorët ndjekin synimet e tyre në jetën e përditshme, kur duhet të marrin 
vendime dhe të veprojnë. Njësoj si gazetarët që duhet të vendosin jo vetëm për artikujt, 
temat dhe personazhet që i ofrojnë publikut, por edhe për pasojat e mundshme që mund 
të kenë nga puna e tyre. Këtu Habitus-i i gjithëpranuar nga aktorët e fushës ka rëndësi të 
jashtëzakonshme dhe për ta identifikuar atë na ndihmon një lloj operacionalizimi që 
mund t‘i bëjmë ―Habitus‖-it duke veçuar tre elemente të rëndësishme që e 
karakterizojnë atë:  

- Elementi i parë duhet parë në lidhje me kushtet e një fushe të caktuar dhe 
kështu që nuk duhet të ngatërrohet me konceptin e ―Habitus‖-it si një qëndrim personal i 
një individi;   

- Së dyti, strukturimi, si një rend i caktuar paraprak, dhe si një premisë 
historike (Schäfer 2004: 328). Për shembull, një gazetar i ri që sapo ka mbaruar studimet 
dhe fillon punë në një media, sjell me vete paragjykimet (perceptimet) e tij, të cilat nuk 
janë thjesht konstrukte personale, por reflektim i një opinioni më të gjerë (fushe sociale 
ku ai lëviz). Por nga ana tjetër, sekush mund të ndryshojë, sepse siç implikon 
përkufizimi më sipër, kushtet dhe mjedisi janë po aq strukturuese, pra që mund të 
ndikojnë mbi individin dhe habitusin e tij. Kështu që mund të ndodh vërtet që një 
gazetar i ri, i cili ka paragjykime për gazetarinë sensacionale (bulevardeske), të fillojë 
punë pikërisht në një revistë javore tip thashethemesh apo gossip, dhe të punojë aty për 
disa vjet. Natyrisht kjo nuk e përjashton mundësinë që dikur po ky gazetar të vendoste 
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ndryshe, duke filluar punë në redaksinë e një medie ―të respektueshme‖, ―serioze‖ dhe 
të kishte një karrierë vërtetë të gjatë. Ajo që bie në sy te Bourdieu është aftësia e 
aktorëve për të ndryshuar ―Habitus‖-in në mënyrë të vazhdueshme.  

- Elementi i tretë lidhet me praktikën dhe të praktikuarit e ―Habitus‖-it. Te 
Luhmann sistemi dhe aktori lidhen me njëri-tjetrin përmes një elementi të përbashkët 
(1997) që mundëson funksionimin e dualitetit. Gazetari dhe sistemi mediatik bashkohen 
në emër të profesionit, por secila nga të dyja kategoritë ndjek logjikën dhe interesin e 
vet. 

“Kapitalet” e gazetarit
Termi ―kapital‖ te Bourdieu nënkupton katër lloje kapitalesh: kapitali ekonomik, 

kapitali kulturor, kapitali shoqëror dhe ai simbolik (Bourdieu 1993: 75).  Por të gjitha 
këto lloje mund të përmblidhen në një të vetëm: maksimizim të përfitimit material dhe 
simbolik, pra si kapital ekonomik. Te kapitali ekonomik Bourdieu klasifikon gjithë 
format e pasurisë materiale, të mirat materiale, pronat, paratë. Përmes 
transformueshmërisë direkte të kapitalit ekonomik në tv ardhura monetare, ndodh 
‚dominim tendencial‘ i fushës ekonomike (Schwingel 1995: 86). Kapitali kulturor
përmbledh kryesisht vlerat edukative dhe frytet e punës. Ai mund të shfaqet në formën e 
objekteve, të librave, por edhe në formë të personalizuar, si përftimet që vijnë prej 
edukimit, ose më të institucionalizuara përmes çmimeve etj.  Dallimi i tij nga kapitali 
ekonomik është i dukshëm, megjithatë edhe ai mund të transformohet në këtë të fundit, 
në disa kushte të caktuara. Kapitali shoqëror nënkupton marrëdhëniet shoqërore që 
sjellin përfitime. Kryesisht ai ―mblidhet‖ në një fushë të caktuar, në grupime, shoqata, 
apo rrjete të tjera shoqërore. Kapitali simbolik nënkupton reputacionin dhe famën, pra 
është një lloj krediti që mund të kthehet në kapital ekonomik. Eshtë ―fuqia për të 
transmetuar një vlerë dhe për të përfituar prej saj‖ (Bourdieu 1999: 239). Ky kapital e 
ruan vlerën e tij vetëm brenda fushës, prandaj edhe trajtohet shpesh si kapital simbolik 
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Kur flasim për ―kapitalin‖ e gazetarëve, kuptojmë kryesisht kapitalin kulturor, një 
diplomë e shkëlqyer, gjuhë të huaja, vlerësime profesionale etj. Por edhe ―kapitalin 
social‖, të cilin një gazetar e arrin pas një përvoje të gjatë në profesion duke lidhur 
miqësi me burime të pushtetshme në partitë politike ose institucione të rëndësishme, dhe 
të cilët e ndihmojnë të marrë informacionin para kolegëve të tjerë. Megjithatë, 
pavarësisht kapitalit që zotëron çdo individ (në këtë rast, gazetari si aktor) ndikimin mbi 
strukturën e vendos marrëdhënia e pushtetit me të cilën aktorë të ndryshëm (në 
pozicione po të ndryshme) bashkëveprojnë me njëri-tjetrin, ajo që sipas Bourdieu ka 
edhe impaktin më  të madh. 

Le ta ilustrojmë këtë marrëdhënie pushteti me një shembull nga brenda fushës së 
gazetarisë sot në Shqipëri, duke marrë përballë njëri-tjetrit shtypin e shkruar dhe mediat 
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audiovizive. Nëse deri pak pak vitesh gazetat kanë qenë mediumi leader, sot ato varen 
nga lajmet që televizionet japin në mbrëmjen e mëparshme. Natyrisht që gazeta 
funksionon si një produkt autonom, me përmbajtjen e vet të hulumtuar nga gazetarët 
pasi këta të fundit kanë dëgjuar lajmet, kronikën në TV. Por sado i lartë të jetë kualiteti i 
gazetës, shpërndarja e lajmit me zë dhe figurë përmes ekranit e bën gati të 
pakonkurueshëm në treg. Çështja shtrohet se kush e ka produktin më të mirë, më të 
shitshëm në treg? Natyrisht nuk bëhet fjalë këtu për një gazetë cilësore, me raportim 
krejt origjinal - e cila do të kishte blerësit e saj pavarësisht humbjes së aktualitetit të 
lajmit. Kjo marrëdhënie mes dy mediumeve në fushën gazetareske transmetohet edhe te 
gazetarët që punojnë aty. Kështu që nëse duam të masim sa të kënaqur janë gazetarët me 
profesionin e tyre (apo sa i frikësohen të ardhmes në këtë profesion?!), nuk do të kishte 
shumë kuptim që këtë ta bënim duke i trajtuar ata si aktorë jashtë mediumeve të tyre, 
por pikërisht në atë kontekst që ata veprojnë përditë. 

Fusha e gazetarisë në Shqipëri sipas modelit të Bourdieu 
Një nga tiparet më dalluese të medias gjatë komunizmit është ngrirja e saj në 

kallëpin e produkteve me etiketën: ―e mirë e përgjithshme‖ që nuk shiten apo kanë vlerë 
reale në tregun e konkurrencës, por mbështeten financiarisht nga shteti, duke mos qenë 
të konkurrueshëm në treg. Për Bourdieu produksioni kulturor është një ―nënfushë e 
produksionit në shkallë të vogël, [që] përfshin nivele shumë të ulëta të kapitalit 
ekonomik, dhe shumë të larta të kapitalit simbolik‖ (cituar nga Hesmondhalgh 2006: 
215). Pas 1990-ës, gazetaria u gjend përpara sfidës që duhet ta merrte vetë rolin e 
busullës orientuese dhe të dilte nga kaosi. Kjo detyrë vështirësohej edhe më tepër brenda 
kontekstit të përgjithshëm ku mbizotëron nënvlerësimi për produksionin kulturor në këto 
shoqëri. Tipari tjetër është distanca e audiencës ndaj saj. Media funksiononte si satelit 
ideologjik i partisë në pushtet, duke e lënë krejtësisht jashtë publikun si për sa i përket 
përmbajtjes që media ofronte, ashtu edhe shijeve dhe preferencave të audiencës. 

Kur përshkruam zhvillimin e sistemit mediatik në Shqipëri pas 1990-ës, dalluam 
disa faza. Gjatë fazës së parë të tranzicionit mediatik (1993-1997) autonomia e medias u 
rrit duke u kthyer në atë që Bourdieu e quan ―Fushë e Pushtetit‖ (Field of Power)
(Hesmondhalgh 2006: 219). Faza e dytë (1998-2005) u përball me emergjencën për 
struktura dualiste. Pas vitit 1997, me hyrjen në fushë të botuesve, gazetaria u pa për herë 
të parë si mjet fitimi. Formati i gazetës ―Shekulli‖ kthehet në një produkt masiv që shitej 
nën kosto (çmimi 10-20 lekë). Gazetarët që punonin në redaksinë e ―Shekullit‖ ishin 
kryesisht gazetarë që kishin mbledhur përvojë në vitet e para pas 1990-ës dhe që e 
kishin vlerësuar veten si ―misionarë‖ dhe ―politikanë në hije‖. Nga një shtyp politik, 
befas ata kaluan në një shtyp më të ekuilibruar në dukje, por edhe më komercial, dhe 
këtë e bënë pa rezistencën më të vogël. Bourdieu e inkuadron këtë ―flirtim‖ në hapësirën 
mes dy botëve paralele: nga njëra anë bota e produksionit kulturor, e artit. Nga ana tjetër 
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nga lajmet që televizionet japin në mbrëmjen e mëparshme. Natyrisht që gazeta 
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pakonkurueshëm në treg. Çështja shtrohet se kush e ka produktin më të mirë, më të 
shitshëm në treg? Natyrisht nuk bëhet fjalë këtu për një gazetë cilësore, me raportim 
krejt origjinal - e cila do të kishte blerësit e saj pavarësisht humbjes së aktualitetit të 
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gazetarët që punojnë aty. Kështu që nëse duam të masim sa të kënaqur janë gazetarët me 
profesionin e tyre (apo sa i frikësohen të ardhmes në këtë profesion?!), nuk do të kishte 
shumë kuptim që këtë ta bënim duke i trajtuar ata si aktorë jashtë mediumeve të tyre, 
por pikërisht në atë kontekst që ata veprojnë përditë. 

Fusha e gazetarisë në Shqipëri sipas modelit të Bourdieu 
Një nga tiparet më dalluese të medias gjatë komunizmit është ngrirja e saj në 

kallëpin e produkteve me etiketën: ―e mirë e përgjithshme‖ që nuk shiten apo kanë vlerë 
reale në tregun e konkurrencës, por mbështeten financiarisht nga shteti, duke mos qenë 
të konkurrueshëm në treg. Për Bourdieu produksioni kulturor është një ―nënfushë e 
produksionit në shkallë të vogël, [që] përfshin nivele shumë të ulëta të kapitalit 
ekonomik, dhe shumë të larta të kapitalit simbolik‖ (cituar nga Hesmondhalgh 2006: 
215). Pas 1990-ës, gazetaria u gjend përpara sfidës që duhet ta merrte vetë rolin e 
busullës orientuese dhe të dilte nga kaosi. Kjo detyrë vështirësohej edhe më tepër brenda 
kontekstit të përgjithshëm ku mbizotëron nënvlerësimi për produksionin kulturor në këto 
shoqëri. Tipari tjetër është distanca e audiencës ndaj saj. Media funksiononte si satelit 
ideologjik i partisë në pushtet, duke e lënë krejtësisht jashtë publikun si për sa i përket 
përmbajtjes që media ofronte, ashtu edhe shijeve dhe preferencave të audiencës. 

Kur përshkruam zhvillimin e sistemit mediatik në Shqipëri pas 1990-ës, dalluam 
disa faza. Gjatë fazës së parë të tranzicionit mediatik (1993-1997) autonomia e medias u 
rrit duke u kthyer në atë që Bourdieu e quan ―Fushë e Pushtetit‖ (Field of Power)
(Hesmondhalgh 2006: 219). Faza e dytë (1998-2005) u përball me emergjencën për 
struktura dualiste. Pas vitit 1997, me hyrjen në fushë të botuesve, gazetaria u pa për herë 
të parë si mjet fitimi. Formati i gazetës ―Shekulli‖ kthehet në një produkt masiv që shitej 
nën kosto (çmimi 10-20 lekë). Gazetarët që punonin në redaksinë e ―Shekullit‖ ishin 
kryesisht gazetarë që kishin mbledhur përvojë në vitet e para pas 1990-ës dhe që e 
kishin vlerësuar veten si ―misionarë‖ dhe ―politikanë në hije‖. Nga një shtyp politik, 
befas ata kaluan në një shtyp më të ekuilibruar në dukje, por edhe më komercial, dhe 
këtë e bënë pa rezistencën më të vogël. Bourdieu e inkuadron këtë ―flirtim‖ në hapësirën 
mes dy botëve paralele: nga njëra anë bota e produksionit kulturor, e artit. Nga ana tjetër 
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bota e parasë përmes botuesit, pronarit. Pra, kemi lindjen e gazetarit si new petite 
bourgeousie. Këtë situatë mund ta përshkruante më së miri edhe një shprehje e 
Raymond Williams kur flet për shkrimtarët dhe botuesit, por që ne mund ta përdorim në 
kontekstin e medias: ―Gazetarët gjithmonë ankohen për pronarët e tyre, por në fakt 
gazetarët punësohen vetëm për të ekzekutuar idetë e botuesve!!‖ 

Habitus-i në kulturën e gazetarisë shqiptare 
Sipas teorisë sistemike të Luhmannit, sistemi dhe aktori janë të lidhur me njëri-

tjetrin përmes një elementi të përbashkët që u mundëson dualitetin. Në rastin e gazetarit 
dhe sistemit mediatik, për shembull, këta lidhen me anë të profesionit. Secila nga dy 
kategoritë ndjek logjikën dhe interesin e vet. Bourdieu krijon një koncept tjetër për të 
kryer këtë lidhje: Habitus-in,  

“një sistem i sendërtuar social me dispozita të strukturuara dhe strukturuese që 
përftohen me anë të praktikës dhe përmbushin në mënyrë të vazhdueshme funksione 
praktike” (Bourdieu 1996: 154). 

Në fillim të viteve 1990, në Shqipëri erdhën gazetarë të huaj, sidomos amerikanë, 
të cilët u stacionuan jo vetëm pranë Departamentit të Gazetarisë në Universitetin e 
Tiranës, por nisën të bëjnë trajnimet e para në institucionet e pakta mediatike që 
ekzistonin atëherë si Instituti Shqiptar i Medias (ISHM). Teknikat që përdornin për 
mbledhjen e të dhënave dhe lehtësia, me të cilën ndërtonin një mind-map për të 
konkretizuar një shkrim investigativ apo një artikull të zakonshëm, ishte shumë e huaj 
për gazetarët e asaj kohe. Këto trajnime hapnin për gazetarët një dritare të re, nga 
parvazi i të cilës, gazetaria made-at-home dukej krejt e ndryshme. Ajo, të cilën gazetarët 
e përjetonin si një përvojë krejt të ndryshme – ishte në fakt një kulturë e ndryshme 
profesionale e gazetarisë. Kjo risi filloi të duket sidomos në vendosjen e fokusit te temat 
sociale, në një kohë që gazetarët kërkonin të merreshin me politikë ose me kronikën e 
zezë. Të dyja palët kishin pra, një perceptim të ndryshëm të rolit të tyre si gazetar.3

Trajnimet profesionale dhe edukimi në departamentin e gazetarisë që do të shërbente më 
vonë si qendra kryesore e diplomimit të gazetarëve, ndikuan ndjeshëm në 
ndërgjegjësimin e gazetarëve për rolin e tyre në shoqëri.  

Nëse do të vazhdonim të ndiqnim këtë logjikë, edukimi dhe trajnimet e 
vazhdueshme të gazetarëve nga aktorë përfaqësues të fushës, do të kishin sjellë hap pas 
hapi rritje të cilësisë së raportimit të gazetarëve, dhe cilësia e gazetarisë do të duhej të 
rritej në përpjesëtim të drejtë me atë të gazetarisë në fillim të viteve 1990. Edhe pse 

3 Kjo nuk ishte hera e parë që në gazetarinë shqiptare ofroheshin shembuj të lartë 
profesionalizmi. Përvojë pozitive kishin sjellë edhe gazetarët italianë në vitet 1930 në kuadër të 
themelimit të shtypit fashist në Shqipëri, por që kishte ndikuar në gazetarinë e kohës (Boriçi 
1997). 



356

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                3rd International Conference on Humanities 

360

perceptimi i publikut në lidhje me këtë çështje mund të jetë i ndryshëm, gazetarët që 
kanë qenë aktivë në fillim të viteve 1990 dhe ende vazhdojnë të punojnë në profesion, 
pavarësisht hierarkisë, të pyetur për të bërë një krahasim mes cilësisë së gazetarisë sot 
dhe dje, pranojnë se gazetaria sot është teknikisht më e mirë, por jo përmbajtësisht. Ilva 
Tare shprehet për shembull se ―gazetarët e atyre viteve (1990-1997) ishin më shumë 
mercenarë sesa profesionistë, madje edhe ata që kanë qenë të vetëdijshëm se çfarë po 
bënin me misionin e tyre për t‘i qëndruar besnik të vërtetës nuk guxonin ta shprehnin 
publikisht një gjë të tillë‖4. Ndërsa Arben Muka e sheh dallimin mes gjeneratave të 
gazetarëve te profesionaliteti:  

“Sot gazetarët janë më të mirë nga ana profesionale (përdorimi dhe i teknologjisë 
që kanë në dispozicion në raport me ata të djeshmit. Dje ishin më pak profesionalë, por 
më të motivuar të punonin me lajmet/kronikat, trajtimet e thelluara, vëzhgimet etj. Sot ka 
gjithmonë e më pak gazetari investigative, në një kohë që nevoja dhe ndërgjegjësimi 
është më i madh për korrupsionin dhe keqpërdorimin e fondeve publike për qëllime 
fitimi etj.” (Muka 2012)5.

Ekskurs: Tiparet e “Habitus”-it gazetaresk para vitit 1990 
Nëse do përpiqemi të aplikojmë kategorizimin e Habitus-it sipas Bourdieu, në 

zhvillimin e profesionit të gazetarit në Shqipëri në fillim të shekullit XX, mund të 
përftonim këtë tablo: Botuesi i gazetës së parë (1848) ishte një poet, intelektual. I gjithë 
shtypi shqiptar i fillimshekullit XX, ishte në dorën e publicistëve shkrimtarë të cilët 
luanin një rol të rëndësishëm në formësimin e mendimit politiko-shoqëror të shoqërisë 
shqiptare (Boriçi/Marku 2010: 23). Gazetarët atëherë ishin njëkohësisht edhe botues të 
gazetave dhe me anë të produkteve të tyre publicistike ndikuan në lëvizjen për pavarësi 
kombëtare. Ndërsa problemi më i madh që kishte shtypi atëherë ishte mosarritja e 
lexuesit, kryesisht për shkak të analfabetizmit të popullsisë (Boriçi/Marku 2010: 10-12). 
Pra, nga njëra anë të lexuarit në vetvete ishte vetëm privilegji i një shtrese të vogël 
njerëzish, klerit katolik dhe elitës, dhe arriti të masivizohej vetëm pas luftës së II 
Botërore. Nga ana tjetër, profesioni i të ashtuquajturit gazetar ishte gjithashtu privilegj i 
një pakice të shkolluar kryesisht jashtë, dhe gazetari perceptohej (nga vetja dhe të tjerët) 
më shumë si një figurë e angazhuar politike dhe me qëndrime të qarta në shërbim të 
çështjes kombëtare.  

Nga viti 1939 deri në 1944 paraqitet një situatë tjetër në shtypin shqiptar. Nën 
pushtimin fashist u zhdukën gati të gjitha gazetat e mëparshme, dhe fusha e produksionit 

4 Ilva Tare, gazetare, moderatore e emisionit “Tonight Ilva Tare” në TV Ora News. Intervistë e 
kryer në Tiranë, 26 Tetor 2012. 
5 Arben Muka, gazetar, korrespondent i Deutsche Welles. Intervistë e kryer në Tiranë, korrik 
2012. 
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zhvillimin e profesionit të gazetarit në Shqipëri në fillim të shekullit XX, mund të 
përftonim këtë tablo: Botuesi i gazetës së parë (1848) ishte një poet, intelektual. I gjithë 
shtypi shqiptar i fillimshekullit XX, ishte në dorën e publicistëve shkrimtarë të cilët 
luanin një rol të rëndësishëm në formësimin e mendimit politiko-shoqëror të shoqërisë 
shqiptare (Boriçi/Marku 2010: 23). Gazetarët atëherë ishin njëkohësisht edhe botues të 
gazetave dhe me anë të produkteve të tyre publicistike ndikuan në lëvizjen për pavarësi 
kombëtare. Ndërsa problemi më i madh që kishte shtypi atëherë ishte mosarritja e 
lexuesit, kryesisht për shkak të analfabetizmit të popullsisë (Boriçi/Marku 2010: 10-12). 
Pra, nga njëra anë të lexuarit në vetvete ishte vetëm privilegji i një shtrese të vogël 
njerëzish, klerit katolik dhe elitës, dhe arriti të masivizohej vetëm pas luftës së II 
Botërore. Nga ana tjetër, profesioni i të ashtuquajturit gazetar ishte gjithashtu privilegj i 
një pakice të shkolluar kryesisht jashtë, dhe gazetari perceptohej (nga vetja dhe të tjerët) 
më shumë si një figurë e angazhuar politike dhe me qëndrime të qarta në shërbim të 
çështjes kombëtare.  

Nga viti 1939 deri në 1944 paraqitet një situatë tjetër në shtypin shqiptar. Nën 
pushtimin fashist u zhdukën gati të gjitha gazetat e mëparshme, dhe fusha e produksionit 

4 Ilva Tare, gazetare, moderatore e emisionit “Tonight Ilva Tare” në TV Ora News. Intervistë e 
kryer në Tiranë, 26 Tetor 2012. 
5 Arben Muka, gazetar, korrespondent i Deutsche Welles. Intervistë e kryer në Tiranë, korrik 
2012. 
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publicistik u mbush me gazeta që i shërbenin fashizmit, shumë prej të cilave në gjuhën 
italiane, me gazetarë italianë dhe shqiptarë. Gazetari tani ishte tërësisht në funksionon të 
propagandës fashiste dhe përhapjes së ideologjisë së saj (Boriçi/Marku 2010: 207-219). 
Nuk kaloi shumë kohë dhe paralel me shtypin fashist, lindi shtypi antifashist, si 
konkurrues në fushën publicistike, kredoja e të cilit ishte lufta ndaj fashizmit dhe 
reklamimi i ideve të Partisë së sapokrijuar Komuniste shqiptare. Shtypi antifashist në 
formën e tij më rudimentare – traktet – mund të quhet vërtet shtypi i parë masiv që për 
hir të lehtësive në formatim dhe përmbajtje, lexohej nga një pjesë e madhe e popullsisë. 
Edhe këtu, gazetari na paraqitet në rolin e mbrojtësit të cështjes kombëtare, 
propagandues dhe ―partizan‖ (partiak).

Me vendosjen e regjimit totalitar në Shqipëri, shtypi kaloi tërësisht nën kontrollin 
shtetëror, edhe pse ligji për shtypin (1947) thoshte tekstualisht: “Shtypi në Republikën e 
Shqipërisë është i lirë. Me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji, çdo njeri 
është i lirë të shprehë mendimet e veta nëpërmjet shtypit”. Por siç vërejnë autorët Boriçi 
dhe Marku, rastet e parashikuara me ligj ishin ndërtuar në mënyrë të tillë që e kufizonin 
lirinë e shtypit (2010: 225). Mungesa e lirisë së shtypit dhe (auto)censura ishin 
elementët karakterizues të kësaj periudhe. Mendimi kritik dënohej rëndë, kështu që kush 
donte të mbijetonte në profesionin e gazetarit, nuk mund ta anashkalonte ideologjinë e 
partisë dhe citimet e Enver Hoxhës.  

Një karakteristikë e veçantë këtu është fakti që gazetari vuante dyfish, edhe 
represionin e pushtetit nga lart, por edhe atë nga poshtë, nëpërmjet lexuesit (ideologjia e 
kohës flet për një shtyp masiv me shpërndarje në çdo fshat dhe qytet të Shqipërisë), i 
cili, besnik ndaj ideologjisë së partisë, shërbente si mjet presioni ndaj gazetarëve përmes 
rubrikës ―Letra nga populli‖, që nuk mungonte në asnjë gazetë (Boriçi/Marku 2010: 
228). 

Thelbi i gazetarisë në socializëm
Kredoja e gazetarit brenda sistemit mediatik propagandistik ishte paracaktuar nga 

―udhëheqësi i popullit‖: ―Gazetari duhet të bëhet gjithmonë një agjitator më i fuqishëm, 
një propagandues më i flaktë dhe organizator kolektiv më i mirë i masave punonjëse―6.
Këtij roli i shtoheshin edhe role të tjera, ai politiko-shoqëror, edukues i masave, ―detyra 
e gazetarit është të bëhet ndërmjetës mes Partisë dhe masave‖7.

Nga këndvështrimi i strukturës së shtypit mund të themi se gazeta ―Zëri i Popullit‖ 
kishte një tirazh gati 100.000 kopje në ditë (Boriçi/Marku 2010: 234), krahasuar me sot, 
ku të gjitha gazetat e kryeqytetit së bashku me mundim arrijnë 70.000 kopje. Kjo arrihej 
përmes një sistemi tejet efikas të shpërndarjes dhe presionit latent dhe manifest mbi 
secilin për t'u abonuar. Ndërsa masivizimi i televizionit, i cili filloi transmetimet më 

6 Tribuna e Gazetarit, Nr. 1, 17.04.1964 
7 Tribuna e Gazetarit, 15.05.1969 
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1960 do të ndodhte vetëm në vitet 1990. Gazetat në vetvete ishin imitim i modelit 
sovjetik në ndarjen e rubrikave dhe paraqitjen grafike. Për sa i përket burimeve 
njerëzore, elita e vjetër, që ndodhej në burg, e vrarë ose e arratisur jashtë vendit, u 
zëvendësua me përjashtim të disa personaliteteve, me djem e vajza ish-partizanë me 
shkollim minimal (Boriçi/Marku 2010: 232). 

Nëse e zhvesh shtypin e kohës nga ideologjia, megjithatë të bie në sy një tipar 
shumë domethënës: nxitja për kualifikim profesional të gazetarëve. Gazeta ―Tribuna e 
Gazetarit‖ që ishte organ i Bashkimit të Gazetarëve të Shqipërisë dhe dilte dy herë në 
muaj, funksiononte në një farë mënyre si ―instancë kritike‖ për produksionet e tjera 
kulturore në vend.  

Nga prilli 1964 gjer në dhjetor 1990 në faqet e saj gjen elemente të forta teorike që 
mbështesin profesionalitetin e gazetarëve. Që në numrin e parë shkruhet: ―Buletini 
synon të ndihmojë në ngritjen ideo-profesionale të gazetarëve dhe të korrespondentëve 
punëtorë dhe fshatarë‖8. Kusht pranimi në organizatë ishte përvoja së paku dy vjeçare në 
praktikimin e gazetarisë. Në faqet e gazetës gjen foto të gazetarëve të ardhur nga 
specializime kryesisht në ish-Bashkimin Sovjetik dhe vendet e tjera të Lindjes, –
ndërkohë më 1972 ishte hapur katedra e parë e gazetarisë pranë fakultetit juridik, e cila 
do të furnizonte këtej e tutje shtypin me punonjës të arsimuar në gazetari, – si dhe 
shkrime për zhvillimin dhe përmirësimin e gjinive gazetareske, si reportazhin, 
intervistën, lajmin apo kronikën televizive.  

Dhe duke filluar nga Nr. 2, viti 1990, gazeta nis të hapet dhe të marrë frymë e lirë. 
Tani gjejmë aty rubrika dhe tematika të reja si ajo e ―Debatit‖, vërejtje për ―mungesën e 
anketimeve të lexuesit‖, informacione për ―teknologjinë - TV dixhital‖9, ―marketingu i 
informacionit‖, ―përgatitja dhe kualifikimi i gazetarëve‖, ―mjetet e komunikimit masiv‖ 
dhe mbi ―shpërblimin e gazetarit mbi normën mujore―. Këto edhe të tjera janë shenjat e 
para të dukshme të antikonformizmit (veçanërisht një cikël artikujsh kritikë në lidhje me 
ekonominë e vendit botuar atë kohë në gazetën ―Bashkimi‖), të cilat do t'i paraprinin 
lindjes së shtypit pluralist.10  

Kjo panoramë sado endemike, e zhvillimit të fushës së gazetarisë, me gjithë aktorët 
dhe strukturat përkatëse mediatike në Shqipëri deri në fillim të vitit 1990 është e 
nevojshme sepse nxjerr në pah disa kontradikta shumë të mprehta, siç do ta shohim në 
trajtimin e mëtejshëm. Dy momente kyçe bien sidoqoftë në sy në këtë periudhë: 1) 
zhvillimi i natyrshëm i lexuesit shqiptar nga një analfabet në një konsumues masiv, dhe 
nga ana tjetër, 2) zhvillimi (apo metamorfoza?!) i gazetarit nga intelektuali i papërkulur i 
fillimshekullit të XX, në një qenie sociale që është vazhdimisht nën presionin e 
vetëkontrollit dhe mbikontrollimit të situatës, ku kompromisi me profesionin dhe 

8 Tribuna e Gazetarit, Nr. 1, 17.04.1964 
9 Tribuna e Gazetarit, Nr. 3, 1990 
10 Tribuna e Gazetarit, Nr.1, 05.01.1991. 
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8 Tribuna e Gazetarit, Nr. 1, 17.04.1964 
9 Tribuna e Gazetarit, Nr. 3, 1990 
10 Tribuna e Gazetarit, Nr.1, 05.01.1991. 
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ideologjinë partiake duket sikur e tejkalon aq shumë inskenimin aktorial, sa bëhet befas 
―lëkurë e dytë‖ për individin.

Me këtë arsyetim nuk synohet në asnjë mënyrë të merret në mbrojtje sistemi 
totalitar represiv, por të evidentohen disa momente kyçe të mënyrës së përshtatjes apo 
socializimit së gazetarit, jo aq si individ, (por edhe ashtu!) me sistemin, por si aktor i 
rëndësishëm i mjedisit gazetaresk përmes produktit që ofronte dhe vlerës së mesazhit që 
përçonte. Nëse aplikojmë konceptin e Bourdieus për fushën, si një ―fushë beteje‖, ku 
aktorët e saj ―ndeshen‖ ose ―konkurrojnë‖ me njëri-tjetrin për të fuqizuar pozitat e tyre, 
atëherë konstruksioni i mjedisit ku ushtronin aktivitetin e tyre punonjësit (e kualifikuar) 
të shtypit, gjatë regjimit komunist, në një fushë gazetareske, nis të lëkundet.  

Së pari, në çdo sistem represiv ekzistojnë zëra kritikë, kryesisht nga rrethi i 
intelektualëve, të cilët mund ta tronditin sigurinë e sistemit, dhe prandaj përjashtohen me 
forcë nga jeta publike. Zëra të tillë ka pasur edhe në Shqipëri, por a ka pasur të tillë 
brenda mjedisit gazetaresk? Ka ndodhur rëndom që shumë gazetarë të jenë 
paralajmëruar për gabime në raportim, që dilnin kundër vijës së Partisë, por kryesisht 
këto kanë qenë gabime nga padija apo mungesa e përvojës11.

Së dyti, ―rekrutimi‖ i gazetarëve kalonte një proces kontrolli të hekurt, për të 
përmbushur direktivën e shefit të shtetit: “Gazetari si arkitekt i mendimit revolucionar 
të masave”12. Mund të themi se gazetarët e organeve të rëndësishme të shtypit që 
botoheshin në kryeqytet, në mos shkrimtarë të përfshirë në strukturat drejtuese të 
organizmave letrare (Kapital kulturor sipas Bourdieu), vinin nga familje që nuk kishin 
probleme thelbësore me regjimin (Kapital social). Pra, çdo punonjës i shtypit, –
pavarësisht sjelljes dhe individualitetit të tij në sferën e ngushtë private – në mjedisin 
profesional vepronte në mënyrë të atillë që të ruante pozitën e tij.  

Së treti, produkti gazetaresk që ofrohej, me gjithë prurjet pozitive që renditëm më 
sipër, duke përjashtuar disa zhanre që i shpëtonin paksa kontrollit si reportazhi dhe 
skicat letrare apo edhe gazetat humoristike, nuk ofronte materiale kritike në dëm të 
partisë. Perfeksionimi i zhanreve informative, në mënyrë të veçantë i lajmit, është një 
shembull domethënës, jo aq për profesionalizmin e gazetarëve, se sa për perfeksionimin 
e një aparati të tërë kontrollues dhe represiv që fillonte që brenda trurit të autorit. Pra, 
nga njëra anë artikuj kemi për profesionalizmin e gazetarëve (―Tribuna e Gazetarit‖ si 
organi më i specializuar gazetaresk), dhe nga ana tjetër një dezinformim total të 
publikut. Një situatë absurde, aq sa dhe e pashembullt.  

Së katërti, konfliktet ndodhnin gjithmonë nga lart-poshtë (top-down) nga organet 
kontrolluese të shtypit (censura, edhe pse jo zyrtarisht me këtë etiketim), ose në raste të 

11 Intervistë me Prof. Hamit Boriçin, ish-kryeredaktor i gazetës “Bashkimi” (korrik 2012). 
12 Tribuna e Gazetarit, 31.12.1965. 
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veçanta direkt nga Partia te gazetari, duke bërë që ―beteja‖ të mbetej e izoluar dhe 
―fusha sociale‖ të mos  ndryshonte, edhe kur kontrolli bëhej më i rreptë. 

Për ta përmbyllur, mund të themi se ―fusha e gazetarisë‖ në Shqipërinë socialiste 
(1945-1990) karakterizohej nga humbja totale autonomie dhe një qëndrim konkordant 
(mbështetës) të gazetarëve ndaj pushtetit. Shpalosja e kësaj panorame nuk synon të 
fajësojë gazetarët si individë dhe as të merret me analizën e artikujve të tyre në një 
kontekst të ndryshëm historik dhe kulturor. Por të kuptohej se si ka funksionuar fusha 
dhe komuniteti i gazetarisë, dhe përmes tyre të kuptohej veprimtaria e aktorëve të 
përfshirë, të cilët kanë qenë sa të manipuluar, aq edhe manipulues në të njëjtën kohë. 

Gazetarët gjatë socializmit kishin për detyrë të interpretonin faktet përpara 
kontekstit të  dhënë  historik dhe shoqëror (materializmi historik) (Kunzcik 2005: 168). 
Gazetaria në socializëm përshkruhej nga elementë të tillë si partishmëria, 
besueshmëria/vërtetësia shkencore në kuptimin e ―aplikimit të saj dhe përhapjen e 
marksizëm-leninzmit‖. Roli i rëndësishëm i gazetarisë shihej te edukimi i ―qytetarit të ri 
socialist‖. Ky proces do të kryhej përmes argëtimit të popullit, edukimit të vetëdijes 
socialiste tyre dhe shkollimit/nxënies të tyre. Pra, gazetaria kishte ―funksion përfaqësues 
nga jashtë dhe drejtues nga brenda‖ (Kunzcik 2005: 169). Kurse gazetarët ngjasonin me 
punëtorë informacioni të diktuar (kontrolluar) nga jashtë, që i shërbenin një gazetarie 
protokollare dhe njoftimesh (shërbimi). Ata nuk përfaqësonin publikun kundrejt 
regjimit, por regjimin kundrejt publikut (Kunzcik 2005: 169). 

Në vend të përfundimit: “Path of dependency” në media
Gazetaria që lindi dhe veproi pas 1990-ës në Shqipëri, tentoi fillimisht të shkëputej 

nga tradita e mëparshme. Por sa e suksesshme ishte ajo në këtë sipërmarrje? Institucioni 
i gazetarisë si profesion dhe rol shoqëror ndodhej në krizë. Mund të argumentonim 
fillimisht se duke qenë se gazetaria është fryt i një mjedisi të caktuar shoqëror dhe i 
sistemit politik dhe mediatik të një vendi, ajo nuk mund të zhvillohej më përpara se 
hallkat e tjera që u përmendën më sipër. Me këtë do të nënkuptojmë kulturën 
profesionale, emancipimin shoqëror si dhe një sërë rregullash formale dhe informale që 
janë brumosur në shoqëri në të shkuarën. Këto rregulla (loje) janë kaq rezistente sa 
arrijnë jo vetëm të mbijetojnë gjatë proceseve transformuese, por edhe të ndikojnë të 
ardhmen. Një tregues për këtë, siç pamë në transformimin e sistemeve politike ishin 
strukturat dhe mekanizmat e rrjeteve klienteliste. Duke qenë se janë rregulla të 
brumosura thellë në shoqëri, ato ia dolën të mbijetojnë kolapsin e sistemit komunist dhe 
të vazhdojnë të ekzistojnë më tej. Dhe janë pikërisht këto që përcaktojnë sjelljen e 
aktorëve në periudhën ish-socialiste. Me fjalë të tjera, gjurmët e së shkuarës hedhin hije 
gjer sot.  
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Prandaj mund të pyesim: Nëse sistemi politik (dhe strukturat shoqërore) paraqesin 
tipare të forta të një “path of dependency”, ç‟ndikim ka kjo në zhvillimin e gazetarisë 
dhe kulturës profesionale? 

Ekzistenca e kësaj varësie na lejon të shtrojmë pyetjen përse me rënien e sistemit 
komunist dhe me vendosjen e atij demokratik, ―demokracia‖ nuk mundi të vendoset 
vërtet – dhe vlerat demokratike mbetën më shumë si stoli në tekstin e kushtetutës. Në dy 
kapitujt e pamë sa komplekse ishin problemet që shoqëruan procesin transformues të 
sistemit politik dhe atë mediatik. Sidomos kur flasim për median, në regjimin e vjetër 
kishim pasur një kontroll të trefishtë mbi të: monopolizimin dhe pronësinë e saj nga 
shteti, kontrollin mbi përmbajtjen mediatike (vija ideologjike leniniste) dhe kontroll 
total mbi gazetarët (aktorët) përmes censurimit. 

A mund të vihet re megjithatë një “path of dependency” nga e shkuara? Për këtë 
duhet të studionim përveç aktorëve, produksionin kulturor të gazetarëve, artikujt dhe 
veçanërisht të ashtuquajturit ―dosjerë‖ – një miks mes publicistikës, rrëfenjave historike 
dhe biografike, dhe trivialitetit. Informacionet mbi diktatorin Hoxha dhe anëtarët e 
byrosë politike janë të përjavshme. Rasti i vdekjes së pasuesit të Hoxhës, Ramiz Alia në 
nëntor 2011, nxori në pah homogjenizimin e medias, sidomos për sa i përket përcaktimit 
të tij si ―diktatori i fundit apo si presidenti i parë i Shqipërisë post-komuniste‖ dhe 
dyzimin e gazetarëve. Në Shqipëri nuk ka pasur asnjëherë një përballje shoqërore me 
periudhën e diktaturës, gjë që të bën të mendosh se përpunimi i së shkuarës nuk është 
një proces i mbyllur, nuk është bërë në mënyrë vertikale, por horizontale. Dhe ky kaos 
vleror nuk ka si të mos lerë pasoja edhe në sistemin mediatik dhe aktorët e fushës, 
gazetarët por edhe audiencën. Por nuk duhet harruar se e kaluara përdoret edhe për arsye 
komerciale fitimprurëse nga media, sidomos ajo private. Këto janë dimensione kulturore 
dhe historike që nuk mund të anashkalohen në studimin e fushës mediatik dhe sistemit 
mediatik sot. Në këtë mënyrë, gazetarët mund të funksionojnë edhe si komunitete 
kujtese që ndajnë të njëjtën mënyrë të interpretimit të ngjarjeve. 
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Prof. Asoc. Dr. Gentiana Skura

Imazhi mediatik mbarëshqiptar dhe 
“Gjuha e urrejtjes”

Abstrakt 
Në këtë kumtesë do të trajtohet ―gjuha e urrejtjes‖ – imazhet negative kundrejt 

përkatësisë etnike, fetare, me bazë gjinore apo edhe LGBT. Këto tematika janë më se të 
identifikueshme në median shqiptare, qoftë Brenda dhe jashtë Shqipërisë.  

Për këtë arsye si objekt studimi do të përzgjidhen nga dy media në Shqipëri, 
Kosovë dhe media shqiptare në Maqedoni për një analizë krahasuese mes tyre, të cilën 
mendojmë se do jetë tejet interesante. Kjo, për faktin se që të tre këto shtete po bëjnë 
përpjekje intensive për integrimin Europian, megjithëse secili ka specifikat e veta, si dhe 
zhvillimin politik, ekonomik e social me ritme të ndryshme nga njëri-tjetri. Po ashtu një 
tipar tjetër dallues është dhe niveli i zhvillimit mediatik.  

Modeli teorik i studimit do fokusohet te korelacioni midis ―lirisë së shprehjes‖, 
―gjuhës së urrejtjes‖, ―gjuhës së paqes‖ si dhe ―gjuhës së pajtimit‖; dinamikës së peace-
building. 

Fjalë kyçe: gjuhë e urrjetjes, liria e shprehjes, dinamika e medias shqiptare, 
komunikimi mbarëshqiptar 

 Prof.Asoc.Dr., Universiteti Hëna e Plotë Bedër, Tiranë, Shqipëri, Email: gentaskura@gmail.com 
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―Gjuha e urrejtjes‖ – imazhet negative të prezantuara në media kundrejt 
përkatësisë etnike, fetare, me bazë gjinore apo edhe LGBT janë objekt shumë i 
rëndësishëm studimi, sidomos në vendet e Ballkanit. Me zhvillimet e rëndësishme 
mediatike edhe panorama shqiptare është e kërcënuar nga ―gjuha e urrjetjes‖. Deri më 
tani ekzistojnë disa iniciativa në lidhje me monitorimin e medias shqiptare dhe ―gjuhës 
së urrjetjes‖1, por ende nuk ka monitorime sistematike për këtë çështje. Kjo, natyrisht që 
i jep rëndësi mbi këtë çështje, sidomos për median online, ku mundësia për fyerje dhe 
diskriminim ndaj grupeve të caktuara të shoqërisë është shumë e madhe.  

Opinioni shqiptar në muajt e parë të këtij viti u njoh me një temë tejet delikate –
arrestimet e disa personave e më pas dhe tematikën e luftëtarë shqiptarë të përfshirë në 
konfliktin në Siri. Pasqyrimi mediatik i kësaj tematike dhe komentet rreth kësaj ngjarjeje 
do të jenë objekti i studimit.  

Studimi është përqëndruar në monitorimin e medias online në lidhje me 
përdorimin e gjuhës diskriminuese apo gjuhës së urrejtjes, kryer për një periudhë mars-
prill 2014 të faqes online të gazetës Dita dhe portalit Albeu.com; në Kosovë janë 
përzgjedhur faqja online e Koha ditore (më e shitura), koha.net si dhe gazeta e parë 
online gazetaexpress.com (deri para 4 muajsh ishte në letër e më pas kaloi vetëm 
online); në Maqedoni - gazeta online Lajm dhe portali Portalb.  

Monitorimi ka përfshirë rubrikën e kronikës më saktësisht temën mbi luftëtarët 
shqiptarë në Siri dhe qëndrimet ndaj këtij rasti, bazuar në raportimin e ngjarjeve, gjuhës 
së përdorur, stereotipet, filtrat vetë-rregullues.  

Media ndihmon në përforcimin e imazheve apo edhe stereotipeve ekzistuese në
shoqëri. Në këtë aspekt nëpërmjet monitorimit të medias neve mund të hasim mangësitë 
dhe gabimet, të cilat mund të shërbejnë më pas për të zhvilluar një model të sjelljes së 
medias me qëllim parandalimin e përdorimit të gjuhës së urrejtjes. Një model i tillë do të 
na ndihmojë po ashtu të mbështesim dialogun e të jetuarit së bashku; të parandalojmë 
qëndrime konfliktuale, apo edhe shfaqjen e krizave të sigurisë në rajon. 

Ende nuk ka një përcaktim të qartë të termit ―gjuhë e urrejtjes‖, por pothuajse deri 
më tani të gjitha të çojnë se ―gjuha e urrejtjes mbulon të gjitha format e shprehjes që 
përhapin, nxisin dhe promovojnë urrejtjen racore, fetare, ksenofobinë, antisemitizmin 
ose forma të tjera të urrejtjes të bazuara në intolerancë, duke përfshirë intolerancën e 
shprehur nga nacionalizmi dhe etnocentrizmi agresiv, diskriminimi dhe armiqësia 
kundër pakicave dhe emigrantëve‖2. 

1 Prirjet e gjuhës së urrjetjes në median shqiptare, Studim i Institutit Shqiptar të Medias me 
mbështetjen e SOROS (i pabotuar ende) 

2http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-
lgbt_docs/CM_Rec%2897%2920_en.pdf. Shih po ashtu: HATE SPEECH AND THE MEDIA, 
2011. COUNCIL OF EUROPE. 
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Referuar Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut duhet bërë dallimi midis ―nxitjes 
reale dhe serioze të ekstremizmit‖ dhe të drejtës së individit; të drejtës së gazetarit për t`u 
shprehur lirshëm. Natyrisht ekziston liria e fjalës, edhe pse kjo nuk është absolute. Shpesh 
kjo liri është e kufizuar sidomos në situatat e rreziqeve për sigurinë kombëtare, sigurinë 
publike, parandalimin e krimit, mbrojtjen e dinjitetit ose të drejtave të të tjerëve etj. Në 
debatet rreth miratimit të ligjeve të veçanta kundër ―gjuhës së urrejtjes‖ (që janë të 
domosdoshme në kohë krizash, kërcënojnë paqen civile nga format e tyre ekstreme të 
armiqësive, si dhe në hartimin e mënyrave dhe mekanizmat e ndërtimit të paqes pas 
konfliktit), disa këmbëngulin se liria e shprehjes është një e drejtë absolute dhe se të drejtat 
e njeriut janë të pandashme.  

Gjuha e urrejtjes përfshin shprehjet e përdorura për stigmatizimin, demonizimin dhe 
dehumanizimin e grupeve në lidhje me identitetin etnik, fetar, racor, politik, seksual dhe / 
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http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/media/Meetings/Hate%20Speech%20Background%20Pape
r.pdf;
„Нate speech‖ in the Вalkans. The International Helsinki Federation for Human Rights, 1998 
http://www.greekhelsinki.gr/pdf/hatespeech.pdf; Anne Weber, Manual on hate speech, 2009 
http://book.coe.int/ftp/3342.pdf; Elihu D Richter MD MPH, Yael Stein MD, Alex Barnea, MA 
and Marc Sherman MLS. Can we prevent Genocide by preventing Incitement? 2009. 
http://genocidewatch.org/images/Articles_Can_we_prevent_genocide_by_preventing_incitement.
pdf
3 http://www.gazetaexpress.com/lajme/lufta-ne-siri-zbulohet-celula-terroriste-ne-tirane-2755/  
4 http://www.gazetaexpress.com/lajme/selim-muca-u-kemi-thene-imameve-siria-eshte-lufte-e-
ndaluar-lerini-budallalleqet-2771/  
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distancua nga kjo ngjarje pasi nuk i njihte si imamë; në reagimin zyrtar KMSH deklaroi 
se personat e arrestuar janë imamë të vetëshpalluar dhe se xhamia në të cilën ata kryenin 
shërbesat e tyre nuk ishte nën juridiksionin e Komunitetit. Një ditë më pas në portalin e 
koha.net botohet reagimi i kryetarit të Komunës së Dibrës, Ruzhdi Lata, i cili theksoi se 
―Shërbimi sekret serb nxit shqiptarët të shkojnë në Siri‖5. Lata haptazi shfaqi dilemën se 
motivi kryesor për shkuarjen në Siri, nuk është lufta për fenë islame, por futja e hutisë 
dhe përçarjes dhe se ―me këtë punë merren të gjitha shërbimet në rajon, por më së 
tepërmi shërbimi sekret serb‖6.

Lajmet që shqiptarët nuk duhet që të merrnin pjesë në këtë luftë erdhën edhe nga 
Ministri i Jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, Abdullah Bin Zayed Al Nahyan i 
cili u shpreh se: ―Nxitja e një fenomeni të tillë është krejtësisht e gabuar. Vetë populli 
sirian kërkon që luftëtarët e huaj të dalin nga territori i Sirisë. Është më se e nevojshme 
që të parandalohet fenomeni i dërgimit të personave për të luftuar në Siri, dhe të 
angazhohemi të gjithë së bashku që rinia të mos bjerë pre. Duhet ta luftojmë nga ana 
ideologjike këtë fenomen‖7. Gjithashtu në media u praqit edhe një prej liderëve të 
opozitës Siriane, Sheiku Faris Al-Tai i ngarkuar si ambasador paqeje në botë për më 
shumë se 11 milionë sirianë. Express i vendosi këtë titull lajmit ―Opozita siriane, lufta 
në Siri është politike dhe ekonomike, s‘duam xhihadistë shqiptarë‖8. Shkrimi i referohet 
deklaratave të Sheikut Faris Al-Tai, sipas të cilit Siria nuk ka nevojë për xhihadistë 
shqiptarë duke theksuar shqiptarët duhet të kishin kujdes të mos binin pre e 
propagandave ekstremiste.  

Në gazetat shqiptare qarkulloi lajmi i profilit të dy imamëve të vetëshpalluar me 
titull ―Rrjeti i rekrutimeve, profili i imamëve të vetëshpallur‖9. Ky informacion u dha 
tejet i zgjeruar dhe me foto në faqe të parë në pjesën e konsiderueshme të shtypit 
shqiptar. Duke cituar prokurorinë shtypi paraqiti në faqet e tij se ―shtetasi Genci Balla 
është një ndër teologët më radikalë që propagandon islamin e dhunshëm, nxit urrejtjen 
ndaj besimtarëve dhe besimeve të tjera, nxit frymën e përçarjes brenda Komunitetit 
Mysliman, si dhe është një nga frymëzuesit dhe organizatorët kryesorë në rekrutimin, 
organizimin dhe dërgimin e besimtarëve myslimanë shqiptarë për ―Xhihad luftarak‖ në 
Siri‖10. Më tej vazhdohej se ―thirrjet e imamit të vetëshpallur për xhihad të armatosur në 
Siri janë mbështetur nga disa elementë të rinj shqiptarë, të cilët kanë udhëtuar drejt 
Sirisë, ku dyshohet se u janë bashkuar grupeve xhihadiste‖. ―Prej 6 vitesh ushtron 
aktivitet fetar ilegal, të palegalizuar/ligjëruar nga institucioni fetar i KMSH-së. 

                                                          
5 http://koha.net/index.php/repository/docs/repository/karikaturat/?id=27&l=2820 
6 Po aty 
7http://koha.net/index.php/repository/karikaturat/repository/docs/03_konkluzionet_e_dakordu
ara.pdf?id=27&l=2840  
8 http://www.gazetaexpress.com/lajme/opozita-siriane-lufta-ne-siri-eshte-politike-dhe-ekonomike-
sduam-xhihadiste-shqiptare-4372/  
9 http://mapo.al/2014/03/rrjeti-rekrutimeve-profili-imameve-te-veteshpallur/ 
10 Po aty 
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5 http://koha.net/index.php/repository/docs/repository/karikaturat/?id=27&l=2820 
6 Po aty 
7http://koha.net/index.php/repository/karikaturat/repository/docs/03_konkluzionet_e_dakordu
ara.pdf?id=27&l=2840  
8 http://www.gazetaexpress.com/lajme/opozita-siriane-lufta-ne-siri-eshte-politike-dhe-ekonomike-
sduam-xhihadiste-shqiptare-4372/  
9 http://mapo.al/2014/03/rrjeti-rekrutimeve-profili-imameve-te-veteshpallur/ 
10 Po aty 
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Nëpërmjet nxitjes së tij, një numër i konsiderueshëm besimtarësh shqiptarë i janë 
bashkuar formacioneve luftarake terroriste në Siri. Ka hapur një shkollë fetare në 
ambientet e xhamisë së Unazës së Re, ku fëmijëve u jepen vetëm mësime fetare dhe 
arabisht. Konkretisht ky shtetas implikohet në veprimtarinë kriminale në botimin e librit 
të fundit të përkthyer ―Asgjësimi i teorisë së përzierjes së fesë islame me fetë e tjera‖, i 
shpërndarë në Shqipëri dhe jashtë saj‖11.

Kuptohet kur lexohen këto rreshta pothuaj në të gjithë shtypin çdokush ndjehet 
keq. Por duke dhënë informacioni për veprimtarinë e Ballës, i cili ―prej 6 vitesh ushtron 
aktivitet fetar illegal‖ askush nga gazetarët nuk u interesua se përse ky individ është lënë 
prej kaq kohësh të punojë në ilegalitet, megjithëse strukturat shtetërore e dikërkan këtë 
informacion.

Lajmet nga fundi i muajt mars flasin për përfshirje të shqiptarëve në grupet 
terroriste. Ja disa nga titujt kryesorë: ―Shërbimit Informativ Shtetëror: Shqiptarët në Siri 
janë rreshtuar me terroristët, jo me opozitën‖, ―Shqiptarët në Siri, luftojnë në krah të Al 
Qaedas‖, ―Shqiptarët në Siri luftuan në grupin e çeçenëve‖ ―SHISH: fëmijë dhe gra të 
13 luftëtarëve shqiptarë iu bashkuan luftës në Siri‖, ―Shqiptarët në Siri, luftë e 
pengmarrje mes njëri-tjetrit‖. Siç vihet re media ka vënë theksin ―shqiptarëve në Siri‖, të 
cilët njëherë janë rreshtuar me çeçenët, njëherë me terroristët, njëherë janë në krah të Al-
Kaedas, e se kanë edhe ―luftë mes njëri-tjetrit‖. Titujt janë domethënës, port ë parë në 
grup janë po ashtu edhe çorientues, pasi nga njëra anë kërkojnë që në titull të japin 
informacion, nga ana tjetër nuk sqarohet saktë se për kë po luftojnë shqiptarët në Siri. 
Mbi të gjitha, sa shqiptarë janë? A duhej të përgjithësohej që në tituj me ―shqipatrët‖?

Sipas një raporti të Shërbimit Informativ Shtetëror, në Siri ndodhen të paktën 31 
fëmijë shqiptarë, të cilët janë atje ose me nënat, pasi baballarët u janë vrarë gjatë 
luftimeve, ose me baballarët, pasi ka raste që kanë udhëtuar vetëm me ta drejt Sirisë. Në 
këto lajme tregohen inplikimet e shqiptarëve që kanë shkuar në Siri me aktet kriminale 
dhe terroriste.  

Optika e gazetarëve ka treguar se disa probleme janë edhe më të thella sa mund të 
shihen në sipërfaqe. Në portalin e koha.net mund të lexojmë këtë artikull: ―Ish-komando 
të përfshirë në dërgimin e shqiptarëve në Siri‖12. Ky lajm tregon se problematika është 
me e gjerë, në media janë përmendur 4 emra të ish- komandove në Zall-Herr: Diamant 
Rasha, Erjon Alinj, Artur Balla dhe Leonard Përlika. 

Por po ashtu në gazetat online përmendet edhe një fakt tjetër si arsye për 
përfshirjen e shqiptarëve në konfliktin sirian. Kështu në gazetën Mapo të datës
22.03.2014 prezantohet intervista e korrespondentit shqiptar të luftës, Vedat Xhymshiti 
dhënë për Revistën Mapo13, sipas të cilit ka shqiptarë që atje janë thjesht për arsye 

                                                          
11 Po aty 
12 http://koha.net/?id=27&l=3668 
13 Siria, çfarë i çon shqiptarët në ―xhihad‖?  http://mapo.al/2014/03/siria-cfare-con-shqiptaret-ne-
xhihad/
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ekonomike. E më tej vazhdon me një dialog të bërë mes tij dhe me njërit prej 
luftëtarëve: ―Dëgjo Vudi, – më tha njëri prej tyre - Kam luftuar për Kosovën, për 
Preshevën, për Maqedoninë, por familja ime akoma vuan dhe unë nuk mund t‘i shkolloj 
fëmijët e mi. Erdha të luftoj në Siri sepse dihet që në vendet arabe, luftëtarët pas çlirimit, 
përfitojnë benefite‖. Por në të njejtën intervistë, korrespondenti Xhymshiti ngre mjaft 
pikëpyetje e madje dhe flet edhe për konspiracion e për lejim (mbyllje sysh) nga shtetet 
në Shqipëri e Kosovë që këta persona të shkojnë në Siri, ku u bashkohen ekstremistëve, 
që sipas tij më shumë e dëmtojnë sesa e ndihmojnë Sirinë.

―Celula terroriste e Tiranës, hetohen gratë e xhihadistëve‖ është një shkrim 
tjetër, ku ―bëhet me dije se SHISH-i po punon mbi të dhëna të ndryshme për persona që 
mendohet se janë pjesë e stafit të ambasadave arabe në vendin tonë, për të cilët ka 
dyshime se janë ideatorë si dhe përkrahës të xhihadizmit‖14. Ky informacion është tejet i 
rëndësishëm për ta ndarë me publikun, aq më tepër që flitet në përgjithësi dhe çon në 
konfuzion dhe paragjykim nga ana e audiencës për stafet e përfaqësive diplomatike të 
vendeve arabe të akredituara në Shqipëri. 

Nga prokuroria nuk dalin vetëm këto informacione, por edhe përgjime të 
personave të akuzuar për terrorizëm. Kështu mësohet se i vetëquajturi imam i xhamisë 
së Mëzezit, Bujar Hysa njoftonte ndjekësit edhe për vrasjet, të cilët i quante ―shehid‖. 
Bazuar në përgjimet që gjenden në dosjen kundër imamëve, mësohet se më datën 10 
tetor 2013, besimtarëve të tjerë imami iu ka bërë të ditur se kishte rënë në luftë Hamit 
Muslia, i njohur mes besimtarëve me emrin Ebu Enesi. Sipas përgjimit Hysa mësohet të 
ketë thënë se: ―Nga muxhahidët shqiptarë që janë në Siri, ka rënë shehid vëllai 
mysliman me emrin fetar Ebu Enesi nga Lapraka dhe është vëllai musliman Hamit 
Muslija. Inshalla Ebu Enesi, ka rënë shehid, e ne duhet të gëzohemi për këtë gjë, të 
gëzohemi për të që Allahu ia mundësoi xhehnetin (parajsa) si shehid. Ne duhet të 
mërzitemi për vetet tona që allahu nuk na e ka mundësuar shehidllikun, e inshalla ia 
mundëson secilit prej nesh dhe çdo myslimani të devotshëm. Kjo është ajo që duhet të 
na mërzisë dhe jo vdekja e atij vëllait, se ai ka marrë gradën më të lartë tek allahu, 
shehid inshalla...‖15. Veçojmë këtu po ashtu edhe botimin e bisedës së Almir Dacit me
një të afërm të Ervis Alianjit, në Facebook, ku u komunikon se Ervisi u vra në Siri 
nga një shpërthim. “i tregon se iu copëtua kushëriri dhe e fton: Eja edhe ti në Siri…”
(18.04.2014)16. Është nga shkrimet që ka pasur komentet më të shumta në numër nga ku 
mund të shkëputet një si më i moderuari me nickname Martin Gashi: Shqipëria tashmë u 
përça si në 1914: ca vriten për NATO-n, ca për Al Kaedën…

Këta persona janë në proces gjyqësor e për këtë arsye nuk mundej të jepej në asnjë 
mënyrë dosja e përgjimeve. Janë disa raste përgjimesh, të cilat media i jep në detaje. 

                                                          
14 http://www.shekulli.com.al/ëeb/p.php?id=42852&kat=100 
15 Po aty 
16 http://gazetadita.al/raporti-i-shish-kush-jane-shqiptaret-e-vrare-ne-siri/ 
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Nga prokuroria nuk dalin vetëm këto informacione, por edhe përgjime të 
personave të akuzuar për terrorizëm. Kështu mësohet se i vetëquajturi imam i xhamisë 
së Mëzezit, Bujar Hysa njoftonte ndjekësit edhe për vrasjet, të cilët i quante ―shehid‖. 
Bazuar në përgjimet që gjenden në dosjen kundër imamëve, mësohet se më datën 10 
tetor 2013, besimtarëve të tjerë imami iu ka bërë të ditur se kishte rënë në luftë Hamit 
Muslia, i njohur mes besimtarëve me emrin Ebu Enesi. Sipas përgjimit Hysa mësohet të 
ketë thënë se: ―Nga muxhahidët shqiptarë që janë në Siri, ka rënë shehid vëllai 
mysliman me emrin fetar Ebu Enesi nga Lapraka dhe është vëllai musliman Hamit 
Muslija. Inshalla Ebu Enesi, ka rënë shehid, e ne duhet të gëzohemi për këtë gjë, të 
gëzohemi për të që Allahu ia mundësoi xhehnetin (parajsa) si shehid. Ne duhet të 
mërzitemi për vetet tona që allahu nuk na e ka mundësuar shehidllikun, e inshalla ia 
mundëson secilit prej nesh dhe çdo myslimani të devotshëm. Kjo është ajo që duhet të 
na mërzisë dhe jo vdekja e atij vëllait, se ai ka marrë gradën më të lartë tek allahu, 
shehid inshalla...‖15. Veçojmë këtu po ashtu edhe botimin e bisedës së Almir Dacit me
një të afërm të Ervis Alianjit, në Facebook, ku u komunikon se Ervisi u vra në Siri 
nga një shpërthim. “i tregon se iu copëtua kushëriri dhe e fton: Eja edhe ti në Siri…”
(18.04.2014)16. Është nga shkrimet që ka pasur komentet më të shumta në numër nga ku 
mund të shkëputet një si më i moderuari me nickname Martin Gashi: Shqipëria tashmë u 
përça si në 1914: ca vriten për NATO-n, ca për Al Kaedën…

Këta persona janë në proces gjyqësor e për këtë arsye nuk mundej të jepej në asnjë 
mënyrë dosja e përgjimeve. Janë disa raste përgjimesh, të cilat media i jep në detaje. 

                                                          
14 http://www.shekulli.com.al/ëeb/p.php?id=42852&kat=100 
15 Po aty 
16 http://gazetadita.al/raporti-i-shish-kush-jane-shqiptaret-e-vrare-ne-siri/ 
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Më tej gazeta thekson faktin se janë ―familjarë të viktimave, të cilët trokasin në 
prokurori për të treguar gjithçka dinë mbi kontaktet e njerëzve të tyre me dy imamët e 
vetëshpallur, të cilët janë edhe përgjegjësit kryesorë për ngritjen e mekanizmit të 
xhihadizmit në vendin tonë‖17.

Nga monitorimi dy mujor i dy portaleve online në Kosovë bie në sy se kanë pasur 
nga 10 lajme secili. Rastësia ka ndodhur që të dyja të kenë nga 8 lajme secila per muajin 
mars dhe nga 2 lajme për muajin prill. Afro 80 % e lajmeve janë të marra nga agjensi të 
tjera. Të dy portalet kanë lajme nga BallkanWeb, Shekulli, Panorama, Shqip, etj.  

Autorësia jepet thuajse gjithmonë nga Koha dhe Express. Nuk ka asnjë emër 
gazetari për të tilla lajme. Në portalin Express nuk ka komente për 10 lajmet e tematikës 
tonë. Ndërsa tek Koha mundëm të gjenim 10 komente. Lajmi me i komentuar ishte: 
―Imami i vetëshpallur: Vdekja e Muslisë na gëzon, u bë dëshmor‖18. Objekt i diskutimit 
është përsëri çështja fetare, komentuesit komentojnë dhe debatojnë mes tyre nëse lufta 
në Siri është një luftë e drejtë apo jo. Por, këtu vlen të përmendim që lajmet shpërndahen 
edhe në faqet e këtyre gazetave në rrjetin social Facebook, ku ka komente të mëdhanë 
numër, por që nuk janë përfshirë në monitorimin në fjalë.  

Lajmi që i kanë dhënë me tepër rendesi dhe që kanë dashur ta personalizojnë ka 
qenë deklarata e ambasadores amerikane në Kosovë, Tracey Ann Jacobson, e cila bën 
thirrje që të gjitha institucionet të reagojnë ndaj problemit të shkuarjes së kosovarëve për 
të luftuar në Siri. Të dyja portalet kanë të njëjtin titull: ―Jacobson: Kosovarët në Siri po 
radhiten me grupe radikale‖ (Express)19, dhe ―Jacobson: Kosovarët në Siri po radhiten 
me grupe radikale‖ (Koha)20. Lajmi është publikuar i pari nga Express, 20 min përpara 
Kohës. Të dyja janë kujdesur që foton ta prezantojnë si të tyren origjinale me të drejtë 
autori, duke i mbivendosur logon përkatëse.  

Siç u tha më lart nuk ka as komente, as analiza për temën në fjalë. Ajo çfarë kanë 
mundur të na pasyrojnë këto dy portale për dy muajt e vëzhgimit ishte thjesht informim, 
pjesa më e madhe e të cilit, siç u theksua merret nga faqet onlinë të gazetave në 
Shqipëri. Megjithëse edhe Kosova nuk ka mbetur pas me luftëtarët e larguar për në Siri, 
gazetarët kosovarë mbeten kryesisht thjesht te informimi e jo te investigimi i kësaj 
çështjeje.  

Ndërkohë shumë më pak prezantohet kjo tematikë në faqet online të gazetave në 
gjuhën shqipe në Maqedoni. Edhe në rastet kur ka patur informime për humbjen e 
ndonjë luftëtari shqiptar maqedonas në luftën e Sirisë informacioni ka qenë shumë i 
shkurtër, në trajtat e një infomimi për humbjen e dikujt. Kjo mund të justifikohet edhe 
me periudhën parazgjedhore parlamentare dhe presidenciale në vend, periudhë e cila 

                                                          
17 Po aty 
18 http://koha.net/?id=27&l=3443  
19 http://www.gazetaexpress.com/intervista/jacobson-kosovaret-ne-siri-po-radhiten-me-grupe-
radikale-8110/  
20 http://koha.net/?id=27&l=6313  
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ishte e ngjeshur me ngjarje politike. Edhe në ato raste kur është informuar sërish lajmet 
janë marrë nga gazeta të tjera online. Përshembull në shkrimin me titull ―Arrestimi i 
imamëve, besimtarët: shteti në luftë me Islamin‖21 lajmi është marrë nga Bota sot. Duke 
sqaruar sesi kanë hyrë forcat policore në xhami një nga intervistuesit thotë se ―Asnjë 
besimtar s‘ka vepër penale. Njerëz që praktikojnë islamin urdhërojnë të ndahen nga e 
keqja. Shteti e ka sajuar nëse duan le ta vazhdojnë por kjo është luftë ndaj Islamit. Ata 
janë edukatorët tanë. Na kanë mësuar ne të sillemi mirë dhe të largohemi nga e keqja‖22

(Koha, Arrestimi i imamëve, besimtarët: Shteti në luftë me Islamin, 11.03.2014).   
Në lidhje me komentet, media online paraqet problematikë të theksuar. Një pjesë 

shumë e madhe e komenteve jepen pa u moderuar dhe në të shumtën e rasteve 
komentuesit fyejnë e denigrojnë pafund fenë Islame dhe personat e përfshirë në 
konfliktin e Sirisë. Madje shkojnë e më tej, duke nëpërkëmbur edhe besimtarët e tjerë 
myslimanë. Albeu.com ka aplikuar politikën e filtrimit apo edhe bllokimin23.

Për gazetarinë online komentet janë një hapësirë interaktive, sepse merret opinion 
dhe qëndrimi që kanë lexuesit në lidhje me ngjarjet dhe informacionet. Një nga arsyet se 
pse një pjesë e madhe e ëebsiteve online nuk i moderojnë komentet është pikërisht 
numri i klikimeve, por nga njëra anë ky mund të jetë një rritje e fluksit të lexuesve, por 
nga ana tjetër kjo çon në shkelje të rëndë të kodit të etikës. Gazetat Dita, Shekulli, 
Panorama etj kanë gjithë hapësirën e tyre dukshëm pa asnjë moderim. Ndërkohë që 
Albeu.com megjithëse është i rezervuar në komente sërish mbetet një website i ndjekur; 
për momentin renditet i gjashti sipas Alexa.com24. Shembulli i Albeut është një rast i 
mirë për të thënë se nuk mjafton të jepen të gjitha komentet me përmbajtje të gjuhës së 
urrjetjes për të qënë i ndjekur e për të marrë sa më shumë vëmendjen e lexuesve. Sipas 
drejtuesit të Albeut, Idaver Sherifit, moderimi i komenteve ndikon shumë pak në 
lexueshmërinë e portalit. ―Ata që vërtetë duan të komentojnë dhe kanë ide dhe qëndrime 
për të shprehur, ne i publikojmë. Por, kur qëllimi është vetëm të shahet dhe ofendohet 
normalisht që publikohen pjesërisht ose nuk publikohen fare‖25. Strategjia e Albeut 
është është që të lexohen lajmet, e jo e gjithë vëmendja të kalojë te komentet. Për këtë 
arsye bëhet kujdes në paraqitjen e lajmeve në mënyrë që të mos nxiten shumë debate 
sidomos në tema me përmbajtje fetare dhe etnike. 

                                                          
21 http://www.koha.mk/aktuale/26209.html 
22 http://www.koha.mk/aktuale/26209.html 
23 1. Kur komentohet si i loguar, pas emrit shfaqet një ikonë me logon e Albeu që tregon se 
vizitori është i identifikuar dhe komentet e tij, publikohen në kohe reale, pa kaluar filtrin e 
kontrollit dhe redaktimit nga moderatori, i cili  më vonë mund ta editojë komentin, nëse ka diçka
që nuk shkon.
2. Kur komentohet si i parregjistruar, vizitori përcakton vetë emrin gjatë shtimit të komentit, 
ndërsa komenti i tij publikohet vetëm pasi të jetë kontrolluar më parë nga moderatori.
24 Albeu renditet e 21-ti në Shqipëri; shih linkun: 
http://www.alexa.com/siteinfo/albeu.com#trafficstats

25 Intervistë me Idaver Sherifin, drejtuesin e portalit Albeu.com, datë 10 maj 2014 
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drejtuesit të Albeut, Idaver Sherifit, moderimi i komenteve ndikon shumë pak në 
lexueshmërinë e portalit. ―Ata që vërtetë duan të komentojnë dhe kanë ide dhe qëndrime 
për të shprehur, ne i publikojmë. Por, kur qëllimi është vetëm të shahet dhe ofendohet 
normalisht që publikohen pjesërisht ose nuk publikohen fare‖25. Strategjia e Albeut 
është është që të lexohen lajmet, e jo e gjithë vëmendja të kalojë te komentet. Për këtë 
arsye bëhet kujdes në paraqitjen e lajmeve në mënyrë që të mos nxiten shumë debate 
sidomos në tema me përmbajtje fetare dhe etnike. 

                                                          
21 http://www.koha.mk/aktuale/26209.html 
22 http://www.koha.mk/aktuale/26209.html 
23 1. Kur komentohet si i loguar, pas emrit shfaqet një ikonë me logon e Albeu që tregon se 
vizitori është i identifikuar dhe komentet e tij, publikohen në kohe reale, pa kaluar filtrin e 
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ndërsa komenti i tij publikohet vetëm pasi të jetë kontrolluar më parë nga moderatori.
24 Albeu renditet e 21-ti në Shqipëri; shih linkun: 
http://www.alexa.com/siteinfo/albeu.com#trafficstats

25 Intervistë me Idaver Sherifin, drejtuesin e portalit Albeu.com, datë 10 maj 2014 
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 Në përfundim duhet thënë se ka një dallim të dukshëm mes përmbajtjes së 
prezantuar në media nga gazetarët dhe asaj që gjendet në komentet e vizitorëve, kur 
bëhet fjalë për gjuhën e përdorur në to. Kështu, gjuha e urrejtjes dhe gjuha denigruese, 
fyerjet dhe sulmet personale janë shumë herë më të theksuara dhe më të pranishme në 
komentet për shkrimet sesa në vetë shkrimet. Kjo, siç u tha më lart, vjen për arsye të 
mos-filtrimit të komenteve. Redaksitë e gazetave online vuajnë nga burimeve njerëzore 
që mund të angazhoheshin për këtë qëllim, por në ndonjë rast edhe për shkak të politikës 
editoriale, që lejon qëllimisht komente të rënda që adresohen në lidhje me fenë islame, 
apo edhe luftëtarëve në Siri.  

Nëse marrim në analizë vetë tekstin e shkrimeve, gjuha më e rëndë gjendet tek 
etiketimet terrorist, xhihadist, fundamentalist. Burimet zyrtare që gazetarët përdorin 
janë të pakta, në disa raste burime nga prokuroria, apo edhe përfshirjen e përgjimeve 
telefonike, të cilat duhet të jenë ekskluzivisht vetëm për hetime. Në të shumtën e rasteve 
gazetarët janë përpjekur të intervistojnë të afërmit e personave të përfshirë në konfliktin 
e Sirisë për të kuptuar më shumë rreth shkaqeve që i kanë çuar këta persona të marrin 
atë vendim. Dalin dy arsye të forta, kundërshtuese me njëra-tjetrën. Në jo pak raste flitet 
për persona të varfër, të cilat marrin përsipër të shkojnë në Siri kundrejt një pagese të 
mirë, por ka edhe raste të pasqyruara si ―shkuarje për xhihad‖. Por, fatkeqësisht nuk 
kemi shpjegime të qarta për konceptet xhihad dhe terrorizëm.  

Mediat e Kosovës dhe Maqedonisë kanë pothuaj paraqitjen e njejtë të kësaj 
tematike të marrë nga sitet shqiptare. Në shumë raste madje nuk është vendosur as 
burimi nga është marrë. Këto shkrime nuk kanë dallim as nga titujt.  

Vihet re se mediat e Kosovës dhe Maqedonisë presin vetëm nga pasqyrimi 
mediatik i mediave shqiptare e vetëm në ndonjë rast mund të kenë informacion ose 
daljen publike të figurave si Kryetarët e Bashkësisë Islame në të dyja shtetet apo dhe 
ambasadorja e SHBA në Prishtinë.  

Ky ishte një rast i rëndësishëm jo vetëm për gazetarinë shqiptare, por edhe për 
strukturat shtetërore në lidhje me dhënien e informacionit sidomos në çështje kaq 
delikate për shoqërinë tonë. Po ashtu ishte tejet domethënës edhe për gazetarët dhe 
raportimin e ngjarjeve. Për hir të së vërtetës gazetarët janë përpjekur të jenë të matur në 
paraqitjen mediatike, paçka se në disa raste, ndoshta edhe për arsye të raportimit sa më 
të shpejtë, kanë hasur në paqartësi apo edhe gabime. Gjithsesi mund të theksohet fakti se 
raportimi i kësaj çështjeje në këndvështrimin e gazetarëve ka qenë relativisht i matur. 
Gjithsesi, nuk mund të lemë pa sugjeruar trajnimin e gazetarëve në lidhje me raportimin 
e çështjeve lidhur me fenë.  

Siç u tha më lart problemi qëndron te gjuha e komentuesve, e cila lë shumë 
hapësirë interpretuese. Ka ardhur koha që mediat online të aplikojnë domosdoshmërisht 
moderimin. Vetëm kështu do mundet që të minimizohen diskriminimi, fyerjet, më saktë 
gjuha e urrejtjes në hapësirat mediatike online.  
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PhD Cand. Llazar Semini

Journalism vs. Social Networks for a Peaceful 
World 

While at first sight it seems the news outlets face a new competition 
from the social networks, establishing a peace-building relation with 

them helps both sides: transfer of the news to the people but also echoing 
their voices there. 

Abstract 
It has become normal these days that before news agencies, or television stations 

report a breaking news, it has already come out in any tweet, or Facebook, or... 
Social networks have turned into a great challenge to the journalists in a breaking 

news situation. But it has also turned into a great help and resource for that journalist 
who knows how to exploit friendly relations with electronic friends. 

That is the reason why all the media outlets are encouraging their staff to be present, 
participate and advance their brands on social networks. 

While upholding the fundamental value of their media company, the journalists also 
establish a different form of cooperation and impact on the outside world.  

There starts an inter-cooperation with the social media friends, not only to exploit 
them as, or find key sources, eyewitnesses, but also to express their opinions. The new 
communication possibilities may also overcome the invisibility in the public sphere of 
poor, marginalized and excluded people, their opinions, concerns and interests. The 
social media may help them be included and take part in relation to issues of citizenship, 
governance, and sustainable development.  

Naturally news agencies are so careful to report what they directly learn from the 
social media groupings. They filter the messages and double-check before using them. 

A carefully approached extremist stand could have the right to be published or heard 
but with the right background it will serve better to the authors and also their listeners. 
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 PhD Cand., Hëna e Plotë Bedër University, Tirana, Albania, Email: lsemini@gmail.com 
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Preface 
It has become so usual for Albanians to learn about their prime minister‘s 

opinions at his twitter site, his predecessor‘s reaction in his Facebook page, see many of 
their pictures, or even selfies in Instagram. 

That is the digital era which has brought information so close and spread it so 
wide and fast immediately. As scholar Artan Fuga says, ―Virtual communication in a 
way dissolves the distance, place, three-dimensional empirical space.‖1  

The social media has turned into the people‘s tool of sharing or exchanging their 
information and ideas. It is increasingly depending on the new web-based and mobile 
technologies of communication that has brought about a total change of communication 
not only internally in the organizations or companies, but also among communities and 
individuals. 

When social networks started to get widespread around the globe, say, at the 
beginning of the millennium, it had an immediate negative impact on the news agencies, 
even closing down many big ones, and significantly reducing the print media impact.  

Naturally the print media had other negative impacts from the global financial 
crisis and the new challenges in the world.  

―Even before the recession hit, the newspaper industry was facing a mortal threat 
from the rise of the Internet, falling circulation and advertising revenue, and a long-term 
decline in readership, as the habit of buying a daily paper dwindled from one generation 
to the next,‖ writes Paul Starr.2

Soon they understood that ‗exploiting‘ this new media, these new sources were 
the future of their survival. Social networks, nevertheless, have become a serious 
challenge to the reporters, especially in breaking news. 

But still if they reach a certain group of ‗friends‘ in their site social networks
cannot compete with the multimedia that reaches a wider community. 

But this short time has shown that their _ traditional media and the social 
networks _ communication, interconnection serve both sides: getting the news, opinions 
from the common people, or direct testimony and conveying it to the general worldwide 
public in the news agencies multimedia content. 

Moreover, the social media has also turned into a serious concern for the law 
enforcement agencies, for the governments. Users of the internet and the smart phones 
are hard to be stopped by the governments, or the laws they may pass and try to apply. 
The recent example of the Turkish government‘s efforts to stop the digital media 
showed that social networks have no boundaries and people are capable of crossing 
them very easily, if they are imposed. 

                                                          
1 Fuga, Artan. Komunikimi në shoqërinë masive. Tirana: Papirus, 2014. P.473 
2 Starr, Paul. Goodbye to the age of newspapers (Hello to a new era of corruption). Tirana: 
Instituti Shqiptar i Medias, 2009. P.9 
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Role of the social media, peacebuilding and its „exploitation‟ from 
journalism play 

The importance of social media cannot be ignored as these tools have the 
incredible potential of strengthening advocacy and organizing work for 
organizations. That is more noted from the traditional media, too, which is still trying to 
‗compete‘ with the way to cope with the information supplied from their arch rival at the 
moment. 

―The rise of new global digital intermediaries like Google, Facebook, and Apple 
influence the flow of traffic online and increase the competition for digital advertising, 
often putting pressure on industry incumbents like newspapers and broadcasters 
historically accustomed to exercising considerable market power as key intermediaries 
between advertisers and audiences. In particular in the European Union, where these 
US-based companies are frequently more  dominant than they are at home, their rise has 
worried publishers‘ associations, advocacy groups, and various regulators concerned 
primarily with competition, data protection, and privacy issues,‖ writes Rasmus Kleis 
Nielsen, Roskilde University and the Reuters Institute for the Study of Journalism,
University of Oxford, in his essay The Uneven Digital Revolution published at the 
"Reuters Institute Digital News Report 2013."3  

Yes, it has been already acknowledged that journalism faces a crisis of 
credibility, sustainability and professionalism. At a time when everybody is learning 
about closure of big media outlets following plummet of advertising revenues, despite 
their shrinking staff or expenditure, social media platforms spring up everywhere. 
Individuals taking part in blogs have shown to be an increasing source of information 
and professional journalists should reconsider the way they offer their production. 
Journalists do not have any more the exclusivity of the news, breaking news, alerts, 
long investigative projects and so on. Live blogs outperform all other modes of online 
journalism. 

They like it, or not, the social media, social networks have made them lose 
influence and relevance. 

And not only journalists, but also authorities, governments and more. 
Professors and staff members from state universities across Kansas, U.S. came 

together over the weekend April 27, 2014 to criticize a policy, the Board of Regents 
plans to put in place soon, that would allow university chiefs to fire employees for social 
media posts. That followed the announcement by the regents in December in response to 
a tweet three months earlier by Kansas journalism professor David Guth.4  

In Tirana, Albania the Defense Ministry held April 28, 2014 a seminar titled 
―Intelligence and democracy.‖ All speeches from the ministry staff and invited 
personalities from the U.S. Embassy focused on the idea that classified information 

                                                          
3 Nielsen, Rasmus Kleis. The Uneven Digital Revolution: Reuters Institute Digital News Report 
2013. Annual, London: Roskilde University and the Reuters Institute for the Study of Journalism, 
2014. 
4 Guth, David. The Lawrence Journal-World, 2014. 
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should not be made public.5 That followed news from a local media how the local 
intelligence chief had warned authorities in a letter of possible drug trafficking routes. 
Unfortunately such a classified document was politically exploited too. 

WikiLeaks information caused a big shot to the governments worldwide. But it 
also showed a lot to the common people. 

―There is a new form of relation between the traditional media and the 
consumers/suppliers, the social media, writes scholar Artan Fuga in his book on 
communication‖.6 He also quotes owners of big media enterprises acknowledging the 
fact that they are not the only news suppliers.7

Not rarely the new media format has imposed such drastic changes in the normal 
working day of a reporter, who is also expected to be the cameraman, or the 
photographer, or the sound engineer, or an editor to complement their text-based stories 
for the digital platforms. 

Internet users now spend more time with social media sites than any other type 
of site. That serves not only to share information but also to build reputation and careers 
and also bring monetary income. 

Social media technologies take on many different forms including 
magazines, Internet forums, weblogs, social blogs, microblogging, wikis, networks, 
podcasts, photographs or pictures, video, rating and social bookmarking.

―Social networking sites are of such high popularity, specifically among younger 
Internet users, that the term ‗Facebook addict‘ has been included in the Urban 
Dictionary,‖ say Andreas M. Kaplan and Michael Haenlein.8

Time for digital democracy. Time has come when common people, everyone is 
eligible to access in the government information, thus being capable of offering a 
contribution even to drafting of the new laws. The e-government has become trendy 
these days, with authorities trying to show their transparency, that they are listening to 
the people‘s worries.

It would be really good that the government officials really turned their attention 
to what the messages in the blogs, forums say. 

Often that has also turned into good sources of information for the law-
enforcement authorities, too. 

Different cases may be found every day, worldwide. The Egyptian revolution in 
2011, where people used Facebook to gather meetings, protest actions and so on is a 
good example many authors mention on the positive impact the social media has in the 
society. It has many positive effects in peacebuilding, as it has turned into a mass 
communication tool, one that may cover a big mass of people. 

                                                          
5Albanian Ministry of Defense. Albanian Ministry of Defense. 2014. Albanian Ministry of Defense, 
accessed April 30, 2014, http://www.mod.gov.al/index.php/newsroom-2/386-zhvillohet-
seminari-inteligjenca-dhe-demokracia-1 (Accessed on April 30, 2014). 
6  Fuga 2014. P.473 
7 Fuga 2014. P.490 
8 Kaplan Andreas M., Haenlein Michael (2010). "Users of the world, unite! The challenges and 
opportunities of social media". Business Horizons 53 (1). P. 5 
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Its tools are now often exploited by politics too. During electoral campaigns in 
Albania it has become so normal that people get SMS messages from the two opposing 
political groupings, trying to turn them into supporters.  

Such a media discourse makes, nevertheless, the policies and politicians more 
transparent, accountable to the common people. And they help the traditional media a
lot. 

It is very common, not to say mandatory, for the media outlets to offer free blogs 
or online polls, taking the opinion of everyone interested. Political parties or top 
politicians may also ‗employee‘ hackers or computer-related engineers to increase their 
‗fans‘ numbers shown in their Facebook or twitter sites, though it may often not 
correspond to what supporters are normally affiliated with them, or the number of voters 
in the last elections. 

People now not only read an article, a comment or opinion, or even a short news 
story, but they actively take part in discussing that in blogs. Keeping that under control 
is a huge duty for the blog owners. Despite calls or warnings for the foul language, it is 
impossible to delete all that when it comes in blogs or even in Facebook or twitter 
personal sites. 

Keeping ‗justice‘ in the digital technology, in the social networks is not that 
easy. 

Steven Clift, an online innovator focused on the use of the Internet in democracy, 
governance, and community, writes that the most democratizing aspect of the Internet is 
the ability for people to organize and communicate in groups. 

―Like the founding of any modern nation, the choices made today, the ideals 
upheld, the rules adopted, and the expectations created will determine the opportunities 
for democratic engagement for generations to come,‖ he writes.9  

Sometimes recently we may notice an overstated role of the social media in 
popular protests. True the social networks make it easier for individuals or groups to 
express themselves or call for help, participation. But on the other side, it is not easy for 
that expression to have a direct impact in the society as expected. 

The traditional media, too, should also understand that coverage of the social 
networks of the daily issues is not a fight within their market, or target, audience.  

―The media goes away from the citizen and more goes on the side of politics and 
administration. The political language becomes prevailing because it is the easiest code 
of expression and understandable from everyone,‖ warns Fuga,10 adding that time has 
likely come for ―specialized media‖ like Robert Ezra Park, a U.S. urban sociologist 
considered as one of the most influential figures in early U.S. sociology, had forecast a 
century ago.11  

The traditional media should take a second thought and understand that their 
generally political coverage of the daily life could be one of the main causes of their 

plummeting finances and covering what they learn from the social networks
could be healthier to their prospects. 

                                                          
9 Clift, Steven, Democracy is online, Media ne eren e internetit dhe globalizmit, ISHM, Tiranë 
2009; or accessed April 30, 2014, http://stevenclift.com/?p=33 
10 Fuga 2014. P. 500. 
11 Fuga 2014. P. 501. 
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Trustworthiness of the social media 
Such a large-scale participation of individuals in the social media has turned into 

one of the main ways of forming information in the social networks. But sometimes this 
user-generated content found there may be viewed with skepticism and readers do not 
trust it is as a reliable source of information. 

There seems to be kind of the same change of the personal and commercial 
habits people suffered at the start of the early television spread turning them into 
watchers from only listeners to the radio. The new social media may have already 
created now a new class, a big group or a nation worldwide of media owners, creators, 
reporters, commentators or media-related persons. 

Traditional media and people too should be very careful not to misuse or be 
deceived from the info they find in the social network. Double-checking would hurt no 
one. 

There also comes the danger the social networks may bring to the normal life, or 
even peace. 

Facebook, the largest online social network, could be considered competing with 
China as the biggest world population with 1.31 billion users per month, according to a 
report of Jan. 1, 2014 by the U.S.-based Statistics Brain Research Institute that collects 
accurate and timely statistics.12  

As authorities continued to search for the missing Malaysia Airlines jet, social 
media users around the globe spread false rumors including incorrect reports that the 
craft made a safe landing. Some local Malaysian media outlets published similar stories. 
Later Malaysian Airlines officials and the Chinese government were obliged to say the 
safe landing rumors were false. 

The traditional media role plays and should play a vital role here. It should be 
responsible, careful and very reliable when reporting or dealing with such interactive 
facts from the social networks. They should report only when they are totally clear that 
is true. That would save them from the hoaxes or inaccuracies.  

They should fear reporting bogus deaths or similar things. Or it could happen like 
with those two U.S. newspapers in mid-March reporting the death of a Hollywood actor 
in a collision with a truck. After some hours it turned that the bogus death reports were 
posted by hackers on fake websites. 

Mainstream news agencies usually advise their staff to be careful with the tweets, 
especially those involving personalities and their deaths. People could be gravely ill but 
still not dead and reporting their death would gravely hurt their families and dear ones. 

The U.S.-based news agency The Associated Press encourages its journalists to 
have accounts on social networks, considered as an essential tool ―to gather news and 
share links to our published work.‖13

But it strongly advices them not to include political affiliations in their profiles 
and not make any postings that express political views, or on contentious public issues, 
not get involved in trash-talking about anyone, avoid interacting with newsmakers on 
their public pages, not post on social networks any information that could jeopardize 

                                                          
12 Statistic Brain. http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics (accessed 30 2014, April). 
13 AP. http://www.ap.org/Images/Social-Media-Guidelines_tcm28-9832.pdf (accessed April 30, 
2014). 



379

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                    3rd International Conference on Humanities 

 
382

Trustworthiness of the social media 
Such a large-scale participation of individuals in the social media has turned into 

one of the main ways of forming information in the social networks. But sometimes this 
user-generated content found there may be viewed with skepticism and readers do not 
trust it is as a reliable source of information. 

There seems to be kind of the same change of the personal and commercial 
habits people suffered at the start of the early television spread turning them into 
watchers from only listeners to the radio. The new social media may have already 
created now a new class, a big group or a nation worldwide of media owners, creators, 
reporters, commentators or media-related persons. 

Traditional media and people too should be very careful not to misuse or be 
deceived from the info they find in the social network. Double-checking would hurt no 
one. 

There also comes the danger the social networks may bring to the normal life, or 
even peace. 

Facebook, the largest online social network, could be considered competing with 
China as the biggest world population with 1.31 billion users per month, according to a 
report of Jan. 1, 2014 by the U.S.-based Statistics Brain Research Institute that collects 
accurate and timely statistics.12  

As authorities continued to search for the missing Malaysia Airlines jet, social 
media users around the globe spread false rumors including incorrect reports that the 
craft made a safe landing. Some local Malaysian media outlets published similar stories. 
Later Malaysian Airlines officials and the Chinese government were obliged to say the 
safe landing rumors were false. 

The traditional media role plays and should play a vital role here. It should be 
responsible, careful and very reliable when reporting or dealing with such interactive 
facts from the social networks. They should report only when they are totally clear that 
is true. That would save them from the hoaxes or inaccuracies.  

They should fear reporting bogus deaths or similar things. Or it could happen like 
with those two U.S. newspapers in mid-March reporting the death of a Hollywood actor 
in a collision with a truck. After some hours it turned that the bogus death reports were 
posted by hackers on fake websites. 

Mainstream news agencies usually advise their staff to be careful with the tweets, 
especially those involving personalities and their deaths. People could be gravely ill but 
still not dead and reporting their death would gravely hurt their families and dear ones. 

The U.S.-based news agency The Associated Press encourages its journalists to 
have accounts on social networks, considered as an essential tool ―to gather news and 
share links to our published work.‖13

But it strongly advices them not to include political affiliations in their profiles 
and not make any postings that express political views, or on contentious public issues, 
not get involved in trash-talking about anyone, avoid interacting with newsmakers on 
their public pages, not post on social networks any information that could jeopardize 

                                                          
12 Statistic Brain. http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics (accessed 30 2014, April). 
13 AP. http://www.ap.org/Images/Social-Media-Guidelines_tcm28-9832.pdf (accessed April 30, 
2014). 

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                    3rd International Conference on Humanities 

 
383

their safety, be very careful with sourcing for a news story, in general to be very careful 
as ―virtually nothing is truly private on the Internet.‖

Social networking sites provide a constant source of alternative news sources, 
pathways for users. But they are not replacements for traditional ones. People slowly 
understand that participation or dealing with the social networks, something which has 
increased so much compared to other use of internet sites, could turn into a distraction 
and a way to waste time. They may also find in the logs biases on that issue of debate, 
something that may normally be different and in a more professional way in the 
traditional media. 

There is also the fear of propaganda, especially in the former communist 
countries, which could use the social networks in their favor. Political groupings have 
increased their trend toward using social media monitoring tools to search, track and 
analyze web conversation on their political stands, or topics of their interest. Many 
people and especially the governments know how to create facts for journalists to 
report, think of their actions and statements as part of a ‗media strategy‘ which cannot 
be separated from the business of running their country‘s affairs.

Journalists may influence the kind of facts likely to be provided for them to 
report in the future, or in other words the future behavior of parties to a conflict. 

Social media has also been recognized for the way they have changed how public 
relation professionals conduct their jobs. They have provided an open arena where 
people are free to exchange ideas on companies, brands, and products.  

Common people have been ‗immersed‘ in the news, as readers, listeners and 
viewers, for long enough to know instinctively how all this game works. 

Sometimes the information coming out of the social networks may be the only 
source, especially in still isolated countries like Iran, in which the aftermath of the 2009 
elections provided compelling evidence of the power of user-generated footage. It also 
showed a battle of wills between a government determined to restrict access to 
information and an alliance of newspapers, broadcasters and Iranian citizens equally 
determined to use new technology to get the story out. The New York Times, the 
Guardian, CNN and the Huffington Post made the social networks‘ information a central 
part of their coverage. 

It should be acknowledged, however, that such an over-saturation with a plurality 
of information sources from the social media may have its negative effects on the 
people. ―It threatens to create the information chaos, what is called over-repletion of the 
citizen with information, the invariability of information and the danger of its 
communitarization,‖ writes scholar Fuga.14 ―‘Over-saturation‘ with information, in fact, 
hides a significant lack of information for the public and a mass silence from the latter,‖ 
he adds.15

That brings about the call for the traditional journalists to stick to their position 
of just reporting the facts. 

It is also important that governments, organizations, institutions involved in 
disasters or terrorist attacks should be ready to cope with the inflow or outflow of the 
information and quickly be ready to create emergency communication centers so that 

                                                          
14 Fuga 2014. P. 480. 
15 Fuga 2014. P. 506. 
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they provide fast and relevant information to verify or dismiss rumors circulating on 
social networks. 

People continue to check trusted online newsmakers, according to "Reuters 
Institute Digital News Report 2013."16  

―Our findings suggest that news brands continue to play an important role in all 
our countries, particularly in Brazil, Spain, Italy, and the United States, where over 80% 
said they accessed news from sites they know and trust,‖ it writes.

Prof. Paolo Mancini of the University of Perugia writes at the same above-
mentioned report that despite the fact that the internet seems to further strengthen the 
tendency toward segmentation of the public, ―in many respects the preference for more 
neutral news is obvious. Conventional wisdom favors neutral news and predicts that the 
‗ideal‘ news consumer will also prefer it: journalists are supposed to produce neutral 
and detached news and ‗the good citizen‘ is supposed to seek it out.‖
 

What lies ahead for the social media
For the moment the social media has turned into such an important source to use 

for the news organizations. Now journalists always think about social sharing while 
they consider a story idea and use social channels to find sources and confirm leads. The 
social media buttons and widgets are now incorporated into their web pages, which are 
optimized for social discovery. All these also serve to sell news brands to their social 
audiences.  

Such a combination, incorporation, or interaction between these two sources of 
information to the people _ the traditional media and the new social networks _ is a 
good sign of the newly-designed efforts of promoting peacebuilding worldwide. The 
social media responsibility, ownership does not belong any more to a single person. 
They are usually now dispersed across the newsroom and further on to a wider audience. 

Social media tools have already made a total reshuffle of the way that people 
communicate to each other. And the advances updated every day in the mobile 
technology have made the social media more accessible to almost everyone around the 
globe, allowing them to become a part of people‘s daily lives and routines. 

In Albania it seems that almost every single resident could be a double-user of a 
mobile phone SIM card, though not all of them with smart phones. Broadband users are 
still in low numbers in the country compared to the European Union standards (in 2012 
there were 7.6% per 100 residents, and 27% of the families.)17  

This new digital age with online and mobile media spreading information is 
playing an increasing role in informing and connecting people worldwide, sometimes 
turning into addictive. Not only colleges, but all the education systems and the business 
corporations have introduced classes or training on best social media practices. 

                                                          
16 2013, Reuters Institute Digital News Report. "Reuters." 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/Working_Papers/Dig
ital_News_Report_2013.pdf (accessed April 30, 2014). 
17 AKEP. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare. 
http://www.akep.al/images/stories/AKEP/publikime/2013/RAPORTI-VJETOR-2012.pdf (accessed 
April 30, 2014). 
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16 2013, Reuters Institute Digital News Report. "Reuters." 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/Working_Papers/Dig
ital_News_Report_2013.pdf (accessed April 30, 2014). 
17 AKEP. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare. 
http://www.akep.al/images/stories/AKEP/publikime/2013/RAPORTI-VJETOR-2012.pdf (accessed 
April 30, 2014). 
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Naturally to understand the full weight of social media, their technological 
dimensions should be connected to the social and the cultural background. Besides 
television and the relatively recent use of satellite dishes for more access into that, the 
social media is gaining an increasing access in the remote areas and especially among 
the young generation. 

That also brings about the concern that it exposes children to images of 
alcohol, tobacco and sexual behaviors. Content creation provides networked individuals 
opportunities to reach wider audiences. It can positively affect their social standing and 
gain political support, thus it enjoys ‗influence‘ on issues that are important for 
someone. Social media is used to document memories, learn about and explore things, 
advertise oneself and form friendships. 

"I saw on Facebook..." is a term frequently heard in conversations these days. 
This social network application, and others like it, was originally developed to help a 
person connect with friends and like-minded people. They have since evolved into 
powerful tools for communication that are being harnessed by the news media to 
interact with audiences.18

The information that can be gathered through social media is not always intended 
for that user, and that is why being attentive becomes important for the user-consumer 
of that information due to privacy rights for the content of the information. Some 
information is captured without the user's knowledge or consent, such as through 
electronic tracking and third party application on social networks.  

―The arrival of the online communication through the Internet,‖ says scholar 
Fuga,19 ―practically transformed the format and the methods of making journalism, the 
technique of finding and managing the news, and it has also launched a new era in the 
relations between the journalist and those who once were called the audience.‖

The social networks and their interactions with the traditional media have also 
brought new ways for marginalized groups of society, so little heard or paid attention 
before. 

―Communication rights aim to overcome the invisibility in the public sphere of 
poor, marginalized and excluded people, their opinions, concerns and interests, and to 
counter media representations that hinder the inclusion and participation of marginalized 
communities in relation to issues of citizenship, governance, and sustainable 
development,‖ write Lilian Ndangam and Philip Lee of the World Association for 
Christian Communication (WACC) in their paper prepared for the Global Ethics Forum 
2011-2012.20

These new media and ways of networking have important implications for 
society, culture, and politics. Besides offering alternative means of consuming news, 
information and entertainment, social media sites present opportunities for establishing 
and building virtual networks both within countries and across national borders. 

                                                          
18 Globethics. 
http://www.globethics.net/documents/4289936/14121854/InformationEthics_SocialMediaAndE
thicsWACCReport.pdf/8082f4bf-2cab-4eee-80d4-88e112cfc953 (accessed April 30, 2014). 
19 Fuga 2014. P. 57. 
20 AP. http://www.ap.org/Images/Social-Media-Guidelines_tcm28-9832.pdf (accessed April 30, 
2014). 
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The traditional media does not give that freedom, space to individuals as the new 
social networks.21 That, on the other side, takes to the danger the social media users 
could bring with their foul or hatred language, something that brings back to the 
importance of the media organizations in filtering and transferring to the audience the 
legally, socially, culturally, politically and more correct information. 

Time also has come with the news providers focused on increasing digital
revenues to replace income lost after newspapers, news magazines, and news 
broadcasters have experienced declines in audiences and advertising. The data indicate, 
on average, 10% of people have paid for news in some digital form – about one-third 
higher than the year before, according to 2013 Reuters report.  

―The primary reason that consumers expect to pay for digital news in the future 
is the declining availability of quality free news,‖ it says.22

At a time when print newsrooms continue to shed jobs and when local television 
news jobs often are being stretched thinner to produce more content than in the past, 
there has been a dramatic and conspicuous migration of high-profile journalists to 
digital news ventures. A digital native news universe that includes not only dozens of 
highly publicized national and international organizations, but also hundreds of smaller 
digital news entities is born, says Mark Jurkowitz. in his paper The Growth in Digital
Reporting. What it Means for Journalism and News Consumers.23  

There have been no good prospects for the news organizations following 
shrinking audiences for more than a decade, writes Andy Kohut.24 Trends strongly 
suggest that these difficulties may only worsen over time. Today‘s younger and middle-
aged audience seems unlikely to ever match the avid news interest of the generations 
they will replace, even as they enthusiastically transition to the Internet as their principal 
source of news. 

Amy Mitchell, Director of Journalism Research, Pew Research Center, says that 
―News is a part of new technologies and spaces. Organizations have to understand how
it is used in various spaces: On Twitter, they happen to find it. They don‘t necessarily go 
looking for it. People use news differently on mobile devices. Media organizations 
shouldn‘t drop everything and move into those new spaces. Mobile is growing, but right 
now about half the population gets news from mobile. Eighty-five percent uses desktop 
or laptop for digital news. But the time they spend consuming news various differs from 
device to device.‖25

It was generally agreed at a gathering of about 30 top news executives and 
researchers in January this year who examined how consumers are changing and what 
those trends will mean for journalism that ―Social media (user-generated content) create 

                                                          
21 Fuga 2014. P. 523. 
22 2013, Reuters Institute Digital News Report. "Reuters." 
23 Jurkowitz, Mark. http://www.journalism.org/2014/03/26/the-growth-in-digital-reporting/ 
(accessed April 30, 2014). 
24 Kohut, Andy. 
http://www.poynter.org/search/?cx=001006011763809941815%3Anjuofs6jfz4&cof=FORID%3A1
0&ie=UTF-8&q=future+of+social+media&sa=&siteurl=www.poynter.org% (accessed April 30, 
2014). 
25 www.pewsocialtrends.org. www.pewsocialtrends.org (accessed 30 2014, April). 
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many innovative opportunities for those organizations that realize that electronic word 
of mouth (eWOM) can be powerful in an online environment.‖26
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Prof. Dr. Briseida Mema

Roli i medias në ndërtimin e paqes dhe zgjidhjen e 
konflikteve 

Në këtë punim do të trajtohet roli i medias si urë në ndërtimin e 
paqes,parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve mbështetur mbi argumentin e 
informacionit mediatik si një diskurs mjaft heterogjen që ngëthen jo vetëm tekstin 

deskriptiv e narativ (lajmin) por edhe tekstin e analizës e opinionit duke ndikuar 
drejpërdrejtë në qendrimet politike apo reagimet e opinionit publik lidhur me ngjarje të 

caktuara.
Analiza e konflikteve që kanë shoqëruar dy dhjetëveçarët e fundit që nga lufta e 

Golfit më 1990 e duke ardhur më pas në Ballkan e së fundmi në konfliktin sirian apo 
atë në Ukrainë e Krime ofron realitete të ndryshme mbi rolin e medias si faktor pushteti 
në raport me të vërtetat por edhe me propagandën e manipulimin e realiteteve nga ana 
tjetër.

Në përballjet midis realiteteve,në situate krizash e konfliktesh raporti midis 
―informimit dhe komunikimit‖ më shumë se një marrëdhenie paqeje kalon shpesh mes 
një konflikti të vërtetash e interesash që ngrenë dilema të shumta deontologjike mes të 
cilave gazetarit I duhet të përzgjedhë :të jetë në krah të paqes e apo të nxitjes së urrejtjes 
e tensioneve që shkaktojnë viktima e marrin jetë njerzish.

Media është një indikator që mund të parandalojë konfliktet,mund të ndalojë 
përshkallëzimin e tyre,mund të sensibilizojë e influencojë mbi opinionin politik e 

publik pasi gazetarët janë ata që përpiqen të zbulojnë të vërtetën e një konflikti, qëllimet 
e pjesmarrësve në këtë konflikt dhe të vërtetën mbi viktimat.

Media mund të jetë një ndihmë e madhe në ndërtimin e paqes edhe pse fuqia që 
ajo ka është shpesh e kufizuar dhe e kushtëzuar nga shumë faktorë gjeopolitikë e 
ekonomikë,të implikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në kriza e konflikte të armatosura.

Analiza e mbështetur mbi realitete konkrete e përvojën personale ngrihet mbi 
argumentin e medias si një aktor shumë i rëndësishëm në informimin publik.

Fjalë kyçe: paqe, konflikt, dilema deontologjike,informacion mediatik,propagandë, 
opinion publik,gazetarë,viktima

                                                          
 Prof.Dr., Universiteti Hëna e Plotë Bedër, Tiranë, Shqipëri,Email: 
bmema@beder.edu.al 



385

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                    3rd International Conference on Humanities 

 
388

Prof. Dr. Briseida Mema

Roli i medias në ndërtimin e paqes dhe zgjidhjen e 
konflikteve 

Në këtë punim do të trajtohet roli i medias si urë në ndërtimin e 
paqes,parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve mbështetur mbi argumentin e 
informacionit mediatik si një diskurs mjaft heterogjen që ngëthen jo vetëm tekstin 

deskriptiv e narativ (lajmin) por edhe tekstin e analizës e opinionit duke ndikuar 
drejpërdrejtë në qendrimet politike apo reagimet e opinionit publik lidhur me ngjarje të 

caktuara.
Analiza e konflikteve që kanë shoqëruar dy dhjetëveçarët e fundit që nga lufta e 

Golfit më 1990 e duke ardhur më pas në Ballkan e së fundmi në konfliktin sirian apo 
atë në Ukrainë e Krime ofron realitete të ndryshme mbi rolin e medias si faktor pushteti 
në raport me të vërtetat por edhe me propagandën e manipulimin e realiteteve nga ana 
tjetër.

Në përballjet midis realiteteve,në situate krizash e konfliktesh raporti midis 
―informimit dhe komunikimit‖ më shumë se një marrëdhenie paqeje kalon shpesh mes 
një konflikti të vërtetash e interesash që ngrenë dilema të shumta deontologjike mes të 
cilave gazetarit I duhet të përzgjedhë :të jetë në krah të paqes e apo të nxitjes së urrejtjes 
e tensioneve që shkaktojnë viktima e marrin jetë njerzish.

Media është një indikator që mund të parandalojë konfliktet,mund të ndalojë 
përshkallëzimin e tyre,mund të sensibilizojë e influencojë mbi opinionin politik e 

publik pasi gazetarët janë ata që përpiqen të zbulojnë të vërtetën e një konflikti, qëllimet 
e pjesmarrësve në këtë konflikt dhe të vërtetën mbi viktimat.

Media mund të jetë një ndihmë e madhe në ndërtimin e paqes edhe pse fuqia që 
ajo ka është shpesh e kufizuar dhe e kushtëzuar nga shumë faktorë gjeopolitikë e 
ekonomikë,të implikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në kriza e konflikte të armatosura.

Analiza e mbështetur mbi realitete konkrete e përvojën personale ngrihet mbi 
argumentin e medias si një aktor shumë i rëndësishëm në informimin publik.

Fjalë kyçe: paqe, konflikt, dilema deontologjike,informacion mediatik,propagandë, 
opinion publik,gazetarë,viktima

                                                          
 Prof.Dr., Universiteti Hëna e Plotë Bedër, Tiranë, Shqipëri,Email: 
bmema@beder.edu.al 

ICH Socio-Economic Dimensions of Peace Building
                    3rd International Conference on Humanities 

 
389

I. Hyrje 

Cili është roli i medias gjatë mbulimit të konflikteve të armatosura, si mund të 
kontribojnë mediat kundra dhunës, përkrah paqes? A mund të jenë të paanshme  mediat 
që mbulojnë një konflikt? Çfarë janë gazetarët: vëzhgues të thjeshtë apo aktor me kohë 
të plotë në krizat politike apo konfliktet e armatosura që ata duhet të përcjellin. 

Këto çështje themelore vazhdojnë të ngjallin debate e reflektime të shumta lidhur 
me rolin e medias  që jo pak herë ka luajtur rolin e një vektori lufte duke nxitur 
konfliktin por edhe një rol mjaft pozitiv  si aktor paqeje. I gjendur midis një lufte të 
vërtetash, a është e lehtë të japësh një vlerësim të saktë e përfudimtar për rolin e medias 
në një situatë të caktuar kur secili grup interesi ka të vërtetat e tij për ngjarjen e 
historinë, e secili grup rreket të akuzojë palën tjetër për manipulim realitetesh,nxitje 
dhune apo favorizim të një grupi etnik ?Ku secili grup gjeja e pare që kërkon të bëjë 
është të vrasë të vërtetën e tjetrit? 

Në Bosnie për shembull  edhe sot nuk është e vështirë të dallosh mediat ―serbe‖, 
―muslimane‖ dhe ‗kroate‖ kur ato flasin për luftën. Meqë ky vend ka tri histori lufte, 
edhe në media ka tri histori, tri tregime ku secila pale vazhdon të akuzojë e gjykojë 
tjetën.

Analiza e konflikteve që kanë shoqëruar dy dhjetëveçarët e fundit që nga lufta e 
Golfit më 1990  e  duke ardhur më pas në  Ballkan, në konfliktin sirian apo atë në 
Ukrainë e Krime  ofron realitete të ndryshme mbi  sfidat, etikën e përgjegjësitë  e
medias, vendosur mbi  pozicione të  caktuara në raport me të vërtetën, propagandën e 
gënjeshtrën si elementë bazë që përcaktojnë e ndikojnë më pas drejtpërdrejtë  në 
reagimet e opinionit publik. 

Në 2003, dy gazetarë të Radio-Televizionit ―Des milles collines 5RTLM‖ u 
dënuan për krime lufte, për nxitje të konfliktit në Ruanda, një shembull që illustron më 
së miri rolin e rrezikshëm që mediat mund të luajnë duke ushqyer gjuhën e urrejtjes apo 
duke përhapur informacione të rreme gjatë konflikteve të armatosura. Ky ishte dënimi i 
parë e deri më sot i fundit i këtij lloji mbas atij të Julius Streicher në Nuremberg, në 
Gjermani, për botimin antisemitik ―Der Sturmer‖.

Roli i medias në  luftrat në  ish-Jougosllavi vazhdon të dominojë debatin publik  e
të ndajë sipas  shkallës së njohjes, bindjeve, kulturës  e pozicioneve politike gazetarë, 
analistë, studiues  të pozicionuar në kampe të ndryshme  ku raportet midis së vërtetës, 
dezinformimit e propagandës në pasqyrimin e realiteteve të ndryshme ndryshojnë 
shpesh. 

Por pavarësisht përplasjeve e interpretimeve të diktuara nga shumë faktorë ajo ç‘ka 
mbështetet gjërësisht edhe në shumë studime e raporte të organizatave ndërkombëtare 
është se në jo pak raste mediat gjatë konfliktit në ish-Jougosllavi kanë nxitur  e 
mbështetur dhunën, e konfliktin nderetnik. 
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Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës, në një raport të sajin, botuar më 17 
janar 1994 mbi gjendjen e mediave në ish-Jougosllavi, nënvizonte se ―mediat në 
territorin e ish-Jugosllavisë kanë një pjesë të përgjegjësisë lidhur me origjinën dhe 
përshkallëzimin e  konflikteve që po bëjnë kërdinë‖1. 

Por a është në të vërtetë  roli i gazetarit në konflikt  një ―mison i pamundur‖ si 
thotë Renaud de la Brosse, në librin e tij "Mbulimi mediatik i luftës në Kosovë ose 
gazetaria e së pamundurës? ‖2  

I parë për shekujt si ―fuçi baruti‖, vëmendja e Europës  filloi të orientohet  sërish 
nga  Ballkani  përgjatë shekullit të ‗20. Me rënien e Murit të Berlinit në fillim të viteve 
‘90, me fillimin e shpërbërjes së ish-Jugosllavisë, Ballkani u rivu në qendër të  
vëmendjes ndërkombëtare. 

Lufta në ish Jugosllavi do të shënonte një sërë konfliktesh të dhunshme ndërmjet 
Republikave që dikur ishin pjesë e Jugosllavisë, konflikt që do të vazhdonte për gati 10 
vjet. Një luftë që la pas 200 deri në 300.000 viktima e që u shoqërua me gati një million 
njerëz të shpërngulur, viktima të pafajshme të pastrimit etnik. 

“Ishte  tronditëse.Për më shumë se dhjetë vjet,kam shoqëruar në varreza mijra 
persona.Kroatë të renë për Kroacinë,Serbë të rënë për Serbinë e madhe,Boshnjakë 
vetëm se ata ishin Boshnjakë,Shqiptarë të Kosovës që donin ti iknin Serbisë..Gjatë gjithë 
këtij rrugëtimi,vizioni im për humanizmin u errësua dhe gjithë këto masakra çnjerëzore 
më bën të besoj në prezencën e Dhjallit mbi tokë” , do të  shprehej,Aleksandra Boulat, 
një nga figurat më të njohura të fotogazetarisë e një nga reporteret e pakta që ka 
ndjekur  konfliktin jougosllav që nga sulmi I pare mbi Slovenine deri tek hyrja e trupave 
te Nato-s në Kosovë.”3  

Aleksandra Boulat, vdekur në Paris më 2007, në moshën 45 vjeçare  ka lënë pas  
fiksuar në celuolid dëshmi tronditëse të kësaj lufte, të përmbledhura më pas në librin  
―Eclat de guerre‖, ku ajo, siç do të thotë gjatë marrjes së çmimit Paris-Match, më 1998, 
 nuk akuzon,  nuk stigmatizon me fotot  e saj nga kjo luftë, ajo  i bën thirrje ndërgjegjes. 

“….Duhet të shkosh deri në fund të  imazheve të fiksuara prej saj,shkruan 
Bernard-Henri Lévy,një personalitet mjaft kontraversal , në Parathënien e 
librit,"Shpërthimi i luftës”. Sepse këto imazhe janë e vërteta e kësaj lufte.Dhe sepse kur i 
sheh perballë,është sikur te  rihapësh librin e krimit. Ne i detyrohem të vdekurve. Ne i 
detyrohemi të mbijetuarve,të gjallëve”.4

                                                          
1 Europe, Council of. Council of Europe. http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/ (qasja Prill 12, 
2014). 
Gratë e Ballkanit për paqen, Itinerari permes kufijve. Tiranë: 2005, 2005. 
2 De la Brosse, Renaud. “La couverture médiatique de la guerre au Kosovo ou le journalisme 
impossible.” Cahier du Journalisme, 2000: 10-14. 
3 Boulat, d’Alexadra. «Les éclats de guerre.» Le Figaro, 11 Nentor 2002. 
4 “Eclat de guerre”,Ed des Syrtes,2002,fq2. 
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Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës, në një raport të sajin, botuar më 17 
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E gjendur në situata konflikti, në terrene  të vështira , kur informacioni të vjen i 
coptuar apo kur grupe të caktuara interesi kërkojnë gjithmonë të manipulojnë, e vetmja 
vlerë ku gazetari duhet të mbahet fort është ndershmëria, kurajoja, këmbëngulja për të 
shkuar drejt së vërtetës edhe pse  të shkosh drejt saj në terrene të vështirë nuk është e 
lehtë, por gjithësesi jo një mision i pamundur. Shpesh thuhet se viktima e parë e një lufte 
është e vërteta por gjithësesi, e vërteta është përsëri aty pasi ajo nuk mund t‘i takojë veç 
një individi, një grupi individësh aq më pak një kohe të caktuar. 

Mjaft gazetarë të njohur i janë kthyer së "vërtetës" vite mbas ndoshta nën thirrjet e 
ndërgjegjes së tyre, ndoshta se koha i ka lejuar të kuptojnë, të reflektojnë, të lidhin faktet 
e ngjarjet në një kontekst tjetër, të analizojnë gjithçka nën një dritë tjetër më afër së 
vërtetës dikur të deformuar që  ata kanë përcjellë për arsye nga më të ndryshmet. Edhe 
ky rrëfim  shërben sepse ndihmon të vërtetën. Edhe ky rrëfim është kurajo për të njohur 
veten, edhe ky rrëfim në kohë është gjithësesi ndershmëri profesionale.  

Në situatë konflikti, shpesh etika gazetareske është e rrezikuar, shpesh nën 
presionin e informacionit  e shpejtësisë së transmetimit të duhet të marrësh  vendime  e
të zgjidhesh dilema që në  një kohë tjetër do të  dukeshin absurde. 

Eshtë e vështirë por është po aq e vështirë  të harrosh se ―Gazetarët i detyrohen të 
vdekurve, por edhe të gjallëve‖. Edhe kur kanë kaluar vite e vite ..Në çdo kohë qoftë ! 

Do të desha ti  rikthehem konfliktit në Ruanda  në fillim të viteve ‘90 përmes 
kujtimeve të një gazetareje të njohur  Annie Thomas , të botuara në fillim prill  të vitit 
2014, në blogun e AFP-së, Agjensisë Franceze të Lajmeve. 

“Të mbulosh një genocit”,titullohet shkrimi.Kigali,11 prill 1994.Citoj “Morgu 
është plot.Mbushur me kufoma të hedhura sa andej këtej.Jam aty në këtë skenë të 
paparë dhune dhe tmerri.Jam e autorizuar të jem atje,për të pare,për të shkruar por pa 
asnjë bllok shënimesh ,pa pasur mundësi të bëj pyetje.. […]Më pas u ula të shkruaja,por 
për çfarë shërbeu ?Për asgjë,veç për t‟u ndjerë edhe sot përgjegjese që nuk munda të 
shkoja drejt ushtarakeve vrasës  e t‟I  thërrisja të pushonin,të merrja në makinën tone të 
rinjtë që mundoheshin t‟I shpëtonin milicëve,që u prita me krahë hapur nga vrasës me 
duar të lyera me gjak vetëm sepse unë isha francize,që nuk munda të shkruaja që në 
fillim që në Ruanda po kryhej një genocit   e duke folur  thjesht për ditët e para të 
masakrave ndëretnike në këtë rajon të Afrikês. […] Në 100 ditë,rreth 800.000 
njerëz,burra,gra fëmijë u masakruan .Shumë lajme binin në vesh të shurdhët.Ndoshta se 
 mediat on line nuk ekzistonin ende?As edhe Twiteri?Ishte një kohë tjetër?Por edhe sot 
duket se thirrjet e alarmit bien në vesh të shurdhët nëse ato shqetësojnë dikë. Atëhere të 
paktën të themi, mjaft më, e ndoshta  diçka do të mbetet”.5

Fotot e fotografit të njohur, Nicolas Asfouri gjatë bombardimeve izraelite në jug të 
Libanit më 2006 që shkaktuan 52 të vrarë nga të cilët 32 fëmijë  ngjallën një reagim 

                                                          
5 Thomas, Par Annie. AFP. 11 Prill 1994. http://blogs.afp.com/makingof/?post/rwanda-couvrir-
un-genocide (accessed Maj 2, 2014). 
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mjaft të fortë ndërkombëtar për ndalimin e zjarrit. “Shprehja, dhimbja e një babai që 
mbante në krahë vajzën e vet të vrarë, shërbeu për diçka”6,shkruan Nicolas Asfouri.

Një dokumentar i realizuar së fundmi nga Top Channel solli dëshmi tronditëse të 
vajzave e grave të përdhunuara gjatë luftës në Kosovë. "Sot lufta për to nuk ka 
mbaruar‖, shkruhej në kronikën e botuar në gazetën Tema, të datës, 20 prill 2014. 

II. Dilemat deontologjike 
A duhet thënë gjithçka, a duhet treguar gjithçka, a duhet fiksuar dhuna, trupi i një 

fëmije mbuluar  nga gjaku apo fytyra e  sytë e çakërryer të një vajzë viktimë e një akti të 
dhunshëm përdhunimi? Midis dilemave profesionale e morale në një situatë konflikti 
kufiri duket shpesh një mur i lartë, plot gjemba ku duhet të kacavirësh  për të kapur të 
vërtetën edhe pse duart mund të bëhen gjak. 

Kur ky informacion ndihmon për të ndaluar dhunën, përgjigjja ime është po. 
Të punosh në një Agjensi ndërkombëtare lajmesh kur konflikti zhvillohet në 

vendin tënd, sigurisht nuk është diçka e lehtë, por jo mision i pamundur kur udhërëfyesi 
i vetëm është dhe mbetet përgjegjësia profesionale, ndershmëria, kurajoja  që të bën të 
marrësh mbi vete edhe rrezikun për jetën. 

Do të desha ti kthehesha përsëri, Alexandra Boulat kur ajo shkruan : « Nëse nuk 
keni keni arsye për të qenë atje, mjafton të mos jeni. Ju mund të jeni një punonjës 
humanitar ose të jeni aty  për të bërë para ose të jeni një person politik që vini të vizitoni 
këto vende për të tërhequr vëmendjen. Por, është e vështirë të jesh atje thjesht dhe vetëm 
për veten tuaj. It‟is too mutch».

Roli i gazetarit në situata konflikti është jo vetëm të informojë,  por edhe të mos 
 nxisë  urrejtje e dhunë. Një informacioni i rremë mund të vrasë njerëz të pafajshëm siç 
edhe ka ndodhur në luftën në ish-Jugosllavi, edhe në Kosovë, por edhe në 1997 në 
Shqipëri. 

Shpesh thuhet se gazetari  duhet të jetë i ftohtë, i distancuar por shpesh e vërteta 
është përjashtim nga librat e rregullat. Pyetja se çfarë mund të bëj për të shpëtuar jetë, 
për të shpëtuar që vendi të mos degjenerojë më tej në kaos është  gjithashtu një reagim 
njerëzor, i denjë edhe për një gazetar. 

Kur  spikeri i televizionit publik shtetëror shqiptar lajmëronte më 3  mars të vitit 
1997 në një nga edicionet e mbrëmjes për  depot e armëve të hapura  në kombinat gati 
me  një patetizëm nxitës, thuajse apel për të  gjithë ata që nuk ishin armatosur ende, një 
nga gazetarët e njohura të AFP-së që kish mbuluar më parë edhe konfliktin në ish-
Jugosllavi e  që kish ardhur për të mbuluar ngjarjet në Shqipëri, Françoise Michel, më 
drejtohet duke më thënë ―Çfarë mund të bëjmë ne për të ndalur shpërthimin e mëtejshëm 
të dhunës‖.

                                                          
6 Sailhan, Par Michel. AFP. 2 Prill 2014. http://blogs.afp.com/makingof/?post/face-a-la-douleur-
des-autres (qasja Maj 2, 2014). 
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Shteti kish rënë, policia e ushtria kishin braktisur gjithçka, në mediat 
ndërkombëtare qarkullonin lajme të pavërteta që ish Presidenti Sali Berisha ishte larguar 
nga Shqipëria. Çdo mëngjes në raportet tona  numëronim të vrarët. Komuniteti 
ndërkombëtar dukej  gjithashtu i shokuar e mjaf konfuz për të marrë një vendim për më 
tepër në mungesë të një komunikimi me autoritetet shqiptare. 

Pa u ndalur në rrjedhën e mëtejshme të ngjarjeve, kërkimi i së vërtetës, i fakteve, i 
mundësive për të ndalur  përshkallëzimin e dhunës është edhe ky një mision i gazetarit, i 
lidhur fort edhe ky me rolin që duhet të luaj media. 

―Gazetarët mbajnë mbi shpatullat e tyre edhe një pjesë të përgjegjësisë.Nëse nuk 
do të kishte gazetarë që rrezikojnë jetën e tyre për të treguar se çfarë ndodh nën 
bomba,çfarë ndodh në anên tjetër të tytës së pushkës,historia do të shkruhej  gjithmonë 
nga ata që mbajnë e drejtojnë armët për të vrarë‖.7

Mediat nuk  mund të jenë aktorë neutral e pasiv konfliktesh. Në luftën midis 
shumë të vërtetave, situatave të komplikuara në terren përplasjet e disbalancat midis 
informacionit dhe propagandës  janë të shumta, e gazetari nuk e ka shpesh të lehtë të 
gjej udhën e vet. 

 Në shoqëritë tona të komunikimit, të informosh në mënyrë korrekte po bëhet 
gjithmonë e më e vështirë. 

Një vështrim i tillë më çon të lexoj  ndryshe  edhe raportin midis komunikimit dhe 
informimit, për të cilin flet në esenë e tij Dominique Wolton. Në këndvështimin tim, si 
një gazetare terreni do të desha t‘i qëndroja një leximi  të parë  pa hyrë në argumentat e 
tekstit e  duke ndjekur thjesht rendin llogjik të fjalëve  se «të informosh nuk është të 
komunikosh»8

Sigurisht  pa rënë në ato steriotipe që e shohin komunikimin të kufizuar  në 
propagandë e manipulim . 

Një nga gazetarët më të njohur të Ballkanit, Nicolas Miletitch, aktualisht shef i 
zyrës së AFP-së në Moskë, më shkruante para disa ditësh se ―ç‘ka po ndodhte  sot në 
Ukrainë e Krime, në këtë pjesë  tjetër të botës i sillte ndër mend luftën në Jugosllavi. Të 
njëjtët skenarë, të njëjtat informacione të rreme që mbartin pasoja të mëdha, të gjitha në 
të njëjtat fije…e kështu ndodh kudo në Afrikë, Azi‖, sipas tij.

Sipas,Guy Mettan, gazetar, president ekzekutif i Klubit zviceran të medias “një 
nga kushtet për të parandaluar konflikte e vendosur paqen është vërtetësia e 
informacionit. Pasi, sipas tij, ―pjesa më e madhe e luftrave i jep më shumë vend një 
propaganda të shfrenuar duke ngritur edhe një politike të vërtetë dezinformimit që  për 
të shkuar tek e vërteta duhet çmontuar një nga një”. 

                                                          
7 Schahille, Jeremy. Rebel Reports. http:/rebelreports.com/post/110980714/us-colonel-
advocates-us-military-attacks-on-partisan. (qasja Maj 3, 2014). 
8 Wolton, Dominique. Informer n’est pas communiquer. Paris: CNRS Ed,coll, 2009. 
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―Pa një analizë të thellë  e të domosdoshme të situatës,pa një vullnet për të njohur 
të vërtetën,paqja e dialogu janë të pamundura‖,shkruan ai në studimin e tij 
―Dezinformimi - armë luftë,informimi- instrument paqe‖.9

Në librin e tij, ―Dezinformimi, armë lufte‖, Vladimir Volkof  reket gjithashtu të 
shpjegoje se si ―dezinformimi mediatik nuk është gjë tjetër veç një armë që vret.”10. 

III. Mediat e urrejtjes 
Gazetari i njohur nga Sarajeva, Kemal Kurspahic në librin e tij “Zlocin u 19:30-

Balkanski mediji u ratu i miru”, në origjinal ―Krimi në 19H30‖. 19h30 është ora e 
edicioneve kryesore të lajmeve në pjesën më të madhe të vendeve të ish Jugosllavisë, 
botuar nga qendra e Medias në Sarajevë, në 200311 dhe përkthyer në anglisht Prime 
Time Crime:Balkan Media in War and Peace sjell dëshmi se si media u kthyen në armë 
të destinuara të fabrikonin armiq dhe të nxisnin  konfliktin duke nxitur  urrejtjen   
ndëretnike e duke fshehur në realitet krimet e luftës. 

Për të mbështetur argumentat  mbi përgjegjësitë e gazetarëve  në shpërthimin e 
luftës, ai citon në libër edhe  shkrimtaren kroate Dubravka Ugresic që   para fillimit të 
luftës shkruante: 

“Në mediat serbe,ka më shumë artikuj për kampet e përqëndrimit oustachis të 
Luftës së dytë botrore.Televizioni serb po tregon gjithnjë e më shumë fotot e këtyre 
kampeve.Kroatët cilësohen +kriminel+ ose +oustachis+.Gazetat serbe janë të 
mbushura me histori të tmerreshme që tregojnë sesi ushtarët kroatë kanê prodhurar 
varrëse me gishtat e fëmijëve serbe duke  paralajmëruar  një + genocit+ që Kroatët po 
përgatisnin përsëri.Reagimi erdhi shumë shpejt.Gazetat kroate filluan nga ana e tyre të 
tregonin sesi ushtarët serbe mbanin në qafat e tyre varrëse të prodhuara nga gishtat e 
fëmijëve kroatë.Kështu përgatitjet për luftë ishin gati.”12

Gjithashtu, Kurspahic, citon  si shembull, gjatë luftës në Bosnje, rastin e Risto 
Dogo, spikerin e  televizionit të Serbëve të Bosnjës i cili gjatë edicionit të mbrëmjes 
tregon një thikë duke deklaruar ”Këtë e kemi për fqinjët tanë muslymanë”.

Duke iu kthyer përsëri  përplasjeve të shumta të opinioneve  mbi rolin që ka luajtur 
media në një terren konflikti , opinione të diktura nga faktorë  e interesa të caktuara, 
mjaft diskutim ka ngjallur edhe pasqyrimi  i gjerë që gjeti në median ndërkombëtare
lufta e Kosovës. Kampet janë të ndarë ka nga ata që thonë se NATO mundi të ta 

                                                          
9 Volkof, Vladimir. “La désinformation :Arme de Guerre.” 2004: L’Age de l’homme. 
10 Volkof, Vladimir. “La désinformation :Arme de Guerre.” 2004: L’Age de l’homme. 
11 Media Center Online. http://www.media.ba/mcsonline/files/shared/Zlocinu1930.pdf, botim 
online (accessed Maj 3, 2014). 
12 KurspahiÊ, Kemal. Zlocin u 19:30-Balkanski mediji u ratu I miru. Sarajevo: Media Centar, 2003. 
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9 Volkof, Vladimir. “La désinformation :Arme de Guerre.” 2004: L’Age de l’homme. 
10 Volkof, Vladimir. “La désinformation :Arme de Guerre.” 2004: L’Age de l’homme. 
11 Media Center Online. http://www.media.ba/mcsonline/files/shared/Zlocinu1930.pdf, botim 
online (accessed Maj 3, 2014). 
12 KurspahiÊ, Kemal. Zlocin u 19:30-Balkanski mediji u ratu I miru. Sarajevo: Media Centar, 2003. 
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orientonte informacionin kah realiteteve të tij për të justifikuar ndërhyrjen  e në këtë 
grup bëjnë pjesë analistë e gazetarë,filozofë e studiues . 

Ndërkohë që gazetarët e mediave  ndërkombëtare, që kanë raportuar nga terreni 
flasin për një tjetër realitet, për mijera e mijëra të shpërngulur, për rreth ―13.000 të 
vdekur,në pjesën më të madhe Shqiptarë”.13

IV. Gazetar në Ballkan 
Të punosh gazetar në Ballkan ndjehesh i paragjykuar, ndjehesh i paragjykuar nëse 

je gazetar Serb, nëse je gazetar kroat, boshnjak, shqiptar. Nëse zyra rajonale e një 
Agjensie të madhe lajmesh  është vendosur nga Beogradi  duke kaluar më pas në zyrën 
qëndrore  në Paris, Londër, Washington. Ndërsa të duhet të transmetosh një lajm e kur 
në pamundësi të mjeteve të tjera të komunikimit, gjatë luftës në Kosovë, në postën e 
Bajram Currit në Tropojë të është dashur të bësh prefiksin e Serbisë. 

Ndërsa kur  ndonjë nga  kolegët e tu, gazetarë të njohur për ndershmërinë e 
dinjitetin  profesional, vjen në Shqipëri e për të lënë takimet duhej të  thuash nën zë për 
të mos u paragjykuar prapashtesën e emrit që përfundonte me iç. 

Paragjykimet janë gjithëkahësh e të ngresh ura komunikimi në Ballkan sigurisht 
nuk është e lehtë por jo e pamundur. 

Puna si gazetare e AFP dhe komunikimi ndërmjet informacionit më mësoi të dua 
Ballkanin, të dua e të respektoj njerëzit e tij ndërmjet kolegëve të zyrës së AFP që vijnë 
nga të gjitha nacionalitetet e kulturat e ndryshme: serbë, kroatë, boshnjakë, malazes, 
maqedonas, shqiptarë. Kemi mësuar të njohim njëri tjetrin, të respektojmë njëri tjetrin, 
t‘i besojmë njëri tjetrit, të kuptojmë se ato gjërat që na bashkojnë janë më të shumta se 
ato që na ndajnë. 

Një realitet njohje e komunikimi që më krijon shpesh shumë pikpyetje mbi teoritë 
e Samuel Hantingtonit pasi jam e prirur të shoh te kultura ballkanike në tërësinë e saj ura 
lidhjeje e jo mure ndarëse. 

Sigurisht, Ballkani ka ende nevojë të shërohet e media ka një rol mjaft të 
rëndësishëm në proçesin e njohjes së tjetrit, paqes e pajtimit. 

Në këtë aspekt , kultura dhe vlerat  në respektimin e kritereve deontologjike të 
shkrimit dhe raportimit apo  edhe analizës  janë kushte të domosdoshme për të mos renë 
në kurthet e steriotipeve apo të manipulimeve të mundshme të informacionit. 

Mediat shqiptare duket se panë me dyshim qëndrimin e mediave greke që  u hodh 
për të denoncuar vrasjen e Shqiptarit në një nga burgjet greke. Por kjo ndoshta shërbeu 
edhe si rast reflektimi pasi shumë u kthyen duke pyetur veten si do silleshin mediat 
shqiptare nëse një rast i ngjashëm do kish ndodhur në Shqipëri. 

                                                          
13 KurspahiÊ, Kemal. Zlocin u 19:30-Balkanski mediji u ratu I miru. Sarajevo: Media Centar, 2003. 
Fq/118 
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Një pyetje që shtrohet gjithashtu do të ishte se si do të silleshin mediat shqiptare 
nëse mediat greke do të mbronin dhunën e gadianëve kundër shqiptarit, siç ka ndodhur 
në jo pak raste. 

Vizita e këngëtarit serb Zdravko Colic në Tiranë në mes prill ka pasur jehonë në 
mediat në Serbi dhe Shqipëri, por jo aq shumë në mediat kosovare. Prezantimi i 
këngetarit serb në koncert në Tiranë nuk është mirëpritur nga mediat kosovare, pasi 
sipas tyre si Zdravko Colic ashtu edhe Goran Bregovic njihen si anti-shqiptarë e nuk 
kanë qenë kundra bombardimeve të NATO-s në Kosovë. 

Një shëmbull ky se si edhe pas përfundimit të luftës, edhe kur nën ombrellën e 
komunitetit ndërkombëtar politika e Kosovës e Beogradit shtrëngon duart përsëri 
konfliktet e vjetra etnike e politike mbeten ende një mur. 

Gjykata e Krimeve në Hagë, që prej 8 nëntorit të 1994 ka venë nën akuzë për 
krime lufte në Ballkan 161 persona. 

Organizata të ndryshme ndërkombëtare, por jo vetëm kanë ngritur pyetje të shumta 
nese edhe gazetarët që kanë informuar duke nxitur dhunën duhet të gjykohen apo jo. 

Parlamenti i Kosovës votoi nën presionin ndërkombëtar, më 23 prill 2014 ngritjen 
e një gjykate ndërkombetare  që do të hetojë  për krime  të mundshme lufte të anëtarëve 
të ushtrisë së UÇK-së mbas akuzave të ngritura nga Dick Martin për trafik organesh mbi 
shtetas serbë. 

Një vendim që komuniteti ndërkombëtar e përshendeti si ―një hap juridik që ‗do të 
kontribuonte në mbylljen e një kapitulli të vështirë në historinë e Kosovës‖14, 23 prill, 
Deklaratë e Ambasadës Amerikane, shpërndarë për mediat në Prishtinë. 

V. Roli i gazetarëve për të ngritur muret e mirëkuptimit e urat e paqes 

Në Kosovë është botuar së fundmi një kod deontologjik, ―Dealing with the Past in 
Kosovo‖ ndërtuar mbi reflektimin e shumë gazetarëve si një përpjekje për të analizuar, 
kuptuar e për të jetuar me të kaluarën me të vetmin qëllim…për të parë përpara.

Që në hyrje  autorët  citojnë  George Santayana ―Ata që harrojnë të kaluarën janë 
të denuar ta përsërisin atë‖.

Botimi ngre domosdoshmërine e levizjes së medias nga ―diskursi  për të kaluarën 
që ndan njerëzit në diskurs për  të kaluarën ku dialogu dhe pajtimi jane të mundëshme‖.

“Në një shoqëri, pranimi e përshtatja me të kaluarën e saj nënkupton që me 
sinqeritet të pranohet që një e kaluar e tillë ndodhi në të vërtetë, të përpiqet të dënojë 
krimet e kryera, të rehabilitojë viktimat dhe të përpiqet ta tejkalojë këtë të kaluar, ose 
për të qënë më të saktë, të kalojnë nga një diskutim për një të kaluar që ndan njerëzit në 
një debat rreth të kaluarës ku dialogu e pajtimi janë të mundur.  

                                                          
14 AFP. Le Kosovo se dote à contrecoeur d’un tribunal pour crime de guerre. Paris, 23 Prill 2014. 
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14 AFP. Le Kosovo se dote à contrecoeur d’un tribunal pour crime de guerre. Paris, 23 Prill 2014. 
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…“Raporti i mirëbalancuar për çështje te ndjeshme nënkupton të heqësh dorë nga 
perspektiva e bazuar në konflikte si ajo “ne kundër armikut”, “ne, viktimat, kundër 
tyre” dhe “fajtorët”. Të shkruash për Marrjen me të Kaluarën mund të jetë një 
ndërmarrje delikate po aq sa është edhe që një shoqëri të merret në mënyrë kritike me të 
kaluarën e saj. 

..Detyra parësore e një gazetari është të paraqesin një informacion të saktë e të 
balancuar…e kjo po behet çdo dite në Kosovë nga ata gazetarë , që besojnë tek rëndësia 
e rolit të tyre në shpjegimin, hartimin, përshkrimin dhe së fundi në influencimin e 
shoqërisë në drejtimin e duhur”.15  

Çështja shtrohet sesi  media duke mos fshehur realitetin e konfliktit, të mos 
mbështesë idenë se dhuna është normale për të zgjidhur konfliktin, por të ndërtojë një 
kulture të vërtetë paqeje, mbi drejtësinë dhe dinjitetin njerëzor, duke  u ballafaquar  me 
tjetrin, duke kuptuar tjetrin, duke respektuar tjetrin. E kjo është përgjegjësia kryesore e 
medias. 

Goranka Matiq, fotografe dhe redaktore e gazetës së Beogradit ―Vreme‖, ka sjellë 
me objektivin e saj rrugëtimin e ―Gratëve të Ballkanit për paqen‖, një rrugëtimi  i 47 
grave aktiviste nga ish-Jugosllavia, Bosnje- Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, 
Serbia, Mali i Zi  dhe Shqipëria nga 25 maji deri në 2 qershor të 2002 ndër të cilat edhe 
gazetare që përshkruan  më shumë se 3000 km, duke kapërcyer kufijtë  realë e 
imagjinarë, kufinj që ndanin komunitetet e tyre. 

 Duke iu kundërvënë çdo realiteti lufte, fotot e  përcjella bashkë me tekstet e 
botuara nga ky rrugëtim, i  kundërvihen çdo llogjike lufte…pasi këto gra sfiduan kufijtë 
e vendosur, barrierat mendor. Ato lëvizën, ecën së bashku, u ballafaquan me realitetin e 
njëra tjetrës, me atë realitet që secila prej tyre duhet t'i bënte ballë e me të cilin mund të 
ish ndeshur në të kaluarën apo gjatë luftrave jo të largëta, ballafaqimi me përgjegjësitë e 
reflektimin për mbështetjen që duhet t‘i japin njëra tjetrës…një përpjekje për të 
ndryshuar kohët dhe dimensionet njerëzore në dobi të mirëkuptimit, të vlerave dhe jo 
ndarjes e luftës. 

Si pjesë e botimit në shqip e konsideroj "Grave  e Ballkanit për paqen‖16 si një 
manual të vërtetë deontologjik për çdo gazetar.

                                                          
15 Amerikane, Ambasada. Deklaratë e Ambasadës Amerikane, shpërndarë për mediat në 
Prishtinë. Prishtine, 23 Prll 2014. 
16 Gratë e Ballkanit për paqen, Itinerari permes kufijve,Tiranë 2005 
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PhD Cand. Fatjon Cuka

Mediat e reja dhe ndikimi i tyre në 
komunikimin online 

Abstrakt 
Mediat e reja tashmë janë bërë pjesë e komunikimit, në çdo formë të tij. Nisur nga 

evoluimi i Teknologjisë, sidomos i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit 
(TIK), ka ndryshuar rrënjësisht mënyrat e përcjelljes së informacionit, përmbajtjes së tij 
dhe të aksesit të audiencës mbi të. Zhvillimi i teknologjisë solli për pasojë dhe 
transformimin e mbarë medias botërore, duke sjellë dhe përhapur formën e komunikimit 
online dhe përhapjen masive të medieve të reja, realitet mediatik ky që erdhi gradualisht 
duke pësuar ndryshime rrënjësore, duku u modeluar edhe sipas ndryshimeve 
teknologjike. Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (Information and 
Communication Technology- ICT) ka sjellë disa ndryshime në mënyrën e të bërit 
gazetari. Dhe pikërisht disa nga zhvillimet e sotme në sfera të ndryshme të jetës si 
politike, ekonomike, etj janë të lidhura ngushtë edhe me transformimin që ka pësuar 
hapësira e komunikimit online dhe evoluimi i shpejtë i teknologjisë. Kujtojmë që mediat 
online patën një ndikim të madh në ngjarjet e fundit në botën Arabe, sidomos në 
ndryshimin e formave të përcjelljes së informacionit tek audiencat dhe ndikimin e tyre 
në dinamikën e vetë këtyre zhvillimeve.  

Pikërisht edhe qëllimi i këtij hulumtimi lidhet me mediat e reja dhe ndikim që ato 
kanë në hapësirën e komunikimit online. 

Cilat janë format më të përhapura të medieve të rejave? 
Çfarë ndikimi kanë këto të fundit në ridimensionimin e formave të reja të 

komunikimit? 
Kush është impakti që krijojnë mediat e reja në jetën sociale dhe lëvizjet civile? 
Kush janë problematikat më të mëdha që shoqërinë zhvillimin e medieve të reja? 

Këto janë disa nga pyetjet që do të marrin përgjigje gjatë këtij studimi. 

Fjalë kyçe: Mediat e reja; komunikimi online; Teknologjia e Informacionit dhe 
Komunikimit; media sociale; Cyberkultura.  

                                                          
 Doktorant i Shkencave të Komunikimit dhe Informimit, Universiteti i Tiranës, Email: 
fatjoncuka@yahoo.com 
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1-Hyrje 
Zhvillimi i hovshëm i Internetit që solli edhe zhvillimin e Teknologjisë së 

Informacionit dhe Komunikimit (Information and Communication Technology - 
ICT) ka hapur një diskutim mes studiuesish për krijimin e një hapësire të re 
komunikimi, atë të komunikimit online. Por jo vetëm kaq, tashmë ky zhvillim 
teknologjik e sidomos i Internetit në shkallë të gjerë botërore ka sjellë edhe përhapjen e 
disiplinave dhe nërdisiplinave të reja që e studiojnë atë, dhe konkretisht njëra prej tyre 
është ―Cybercultura‖. Ky koncept lidhet me efektet që sjell interneti në ndryshimet 
shoqërore dhe kulturore të një shteti apo kontinenti të tërë. Marshall McLuhan do të 
pohonte disa dekada më pare se teknologjia e automatizimit është një teknologji 
thellësisht integruese dhe një herësh decentralizuese (Understanding Media -The 
extensions of man). McLuhan e shihte median si një zgjatim teknologjik të njeriut dhe 
kur ai në vitin 1964 do të pohonte se mediumi është vetë mesazhi, shumë pak 
bashkëkohës të tij do ta kuptonin rëndësinë e këtij koncepti, si dhe evoluimit dhe 
ndikimin që do kishte vetë teknologjia dhe mediat e reja në të ardhmen. ―Me të shpejtë 
jemi duke iu afruar fazës së fundit të zgjatimit të njeriut, atë ku nëpërmjet simulimit 
teknologjik procesi krijues i ndërgjegjësimit do të arrijë të përfshijë kolektivisht mbarë 
shoqërinë njerëzore, njëlloj siç ia dolëm që të zgjatonim me anë të medieve të ndryshme, 
fuqinë e shqisave dhe të sistemit nervor‖1, do të shkruante McLuhan në librin e tij 
―Understanding Media -The extensions of man‖. 

Në këtë kontekst, evoluimi i Teknologjisë, sidomos i Teknologjisë së 
Informacionit dhe Komunikimit (TIK), ka ndryshuar rrënjësisht mënyrat e përcjelljes së 
informacionit, përmbajtjes së tij, aksesit të audiencës mbi të. Ky zhvillim solli edhe 
lindjen e medieve të reja, duke krijuar edhe sferën e komunikimit online. Edhe objekti 
këtij hulumtimi janë mediat e reja, ndikimi i që kanë ato në komunikimin online, sferën 
publike, etj. Sigurisht që shkencat e komunikimit dhe studiuesit e saj janë përpjekur të 
shohin dhe hulumtojnë edhe komunikimin në epokën e medieve të reja,  komunikimin 
online.  

2-Nga Cybercultura tek mediat e reja si forma të komunikimit online 
Nocioni për mediat e reja nuk është plotësisht i definuar, për shkak të debateve në 

mjediset shkencore që ka sjellë ky term, e për pasojë edhe përkufizimi për mediat e reja 
nuk mund të jetë një proces i lehtë. Por kjo nuk do të thotë se nuk mund të përkufizojmë 
këto media. Pra çfarë janë dhe çfarë nënkuptojnë mediat e reja? Me media të reja (New 
Media) do të kuptojmë mediat e epokës dixhitale dhe uebit: Pra janë ato media ku mund 
të kemi një qasje në përmbajtjen e tyre në çdo kohë, në çdo vend, si dhe karakterizohen 
nga interaktiviteti i përdoruesve të tyre. Klasifikimi për mediat e reja përbën një gamë të 

                                                          
1 Marshall McLuhan, Instrumentat e Komunikimit; media si zgjatim i njeriut. Përkthim; Maklen 
Misha, Instituti i Dialogut dhe Komunikimit, Tiranë, 2008, fq 9 
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1 Marshall McLuhan, Instrumentat e Komunikimit; media si zgjatim i njeriut. Përkthim; Maklen 
Misha, Instituti i Dialogut dhe Komunikimit, Tiranë, 2008, fq 9 
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gjerë teknologjish, që i përgjigjen natyrës se medieve të epokës së Teknologjive të 
Informacionit dhe Komunikimit (ICT), si: uebfaqe lajmesh, blogje personale, 
videolojërat, mediat sociale, etj. Kjo natyre diverse e mjeteve dhe teknologjive që 
përbëjnë  mediat e reja, e ka ndryshuar edhe qasjen se në këto media nuk është 
domosdoshmërisht e detyrueshme paraqitja dhe publikimi i vetëm kumteve apo 
informacioneve që kanë një interes publik apo që i ngjanë natyrës klasike të lajmit që 
përdoret në median tradicionale. E parë në këtë këndvështrim, mediat e reja janë media 
që në përbërje të tyre përfaqësojnë një diversitet ndryshimesh jo vetëm teknologjike, por 
përmbajtjesore, lënda që ata transmetojnë për audienca të ndryshme.  

Mediat e reja kanë sjellë edhe një marrëdhënie të re ndërveprimi midis teknologjisë 
dhe qasjes që kanë njerëzit ndaj saj, duke u ridimensionuar edhe marrëdhëniet e publikut 
dhe mjeteve të komunikimit. Ndikimet e medieve të reja në jetën politike dhe kulturore 
të çdo vendi kanë ardhur duke u rritur dhe transformuar edhe nga kushtet në të cilat 
zhvillohet teknologjia në secilin shtet. Këto efekte janë bërë shpesh objekt i diskutime 
dhe studimeve ma natyre sociologjike, sociologjike, kulturore dhe komunikatave. 
Teknologjia tashmë është bërë pjesë e pandashme e jetës tonë të përditshme, duke 
ndryshuar mënyrën e të jetuarit, studiuarit, punuarit, etj, pra bërë pjesë integrale e jetës 
tonë. Ky proces, sidomos për ndikimin dhe efektet e teknologjisë kompjuterike,  njihet 
edhe si ―computer-mediated communication (CMC)‖, një koncept ky që shpjegon 
integrimin e teknologjisë në jetën tonë të përditshme2 dhe ndikimin që kanë pajisjet 
teknologjike dhe informacioni që merret prej tyre për të ndryshuar sjelljen e njerëzve.  
Dhe e parë edhe në kontekstin psikologjiko-sociologjik,  në vetvete qëllimi i 
teknologjive të reja është edhe ndërmjetësimi i komunikimit njerëzor, edhe pse ky 
komunikim është online. Evoluimi edhe i formave të ndryshme të komunikimi në 
Internet, ka sjellë edhe komunikimin e menjëhershëm (immediate communication ), ku 
në komunikimin online nuk mund të ndodh edhe pa ndërmjetësimin e disa teknologjive. 
Pjesë e këtij ndërmjetësimi për komunikim online në një kuptim edhe më të gjera janë 
mediat e reja, ata që në mënyrë të vazhdueshme dhe të menjëhershme përcjellin 
informacione të ndryshme për audiencat e tyre anë e mbanë globit. Natyrshëm lind 
pyetja: A po shkojmë drejt një shoqëria dhe realiteti të ndërmjetësuar nga mediat e reja 
dhe teknologjia, pra një shoqërie të mediatizuar nga teknologjia dhe e varur nga kjo e 
fundit?. ―Në fakt, 64.5% e amerikanëve i lexojnë lajmet online dhe trafiku në uebfaqet e 
lajmeve që gjenerohet nga mediat sociale është rritur me 57% që prej vitit 2009. New 
York Times dhe CNN kanë një pjesë të mirë të ndjekësve nga mediat sociale 

                                                          
2 Andrew F. Wood, Matthew J. Smith,  Online Communication (Linking Technology, Identity, and 
Culture), LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS, London, 2005, fq 4 
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(përkatësisht mbi 10 milion ndjekës në Twitter)‖3. Sipas studimeve të fundit më tepër se 
gjysma e përdoruesve në internet informohen mbi lajmet më të fundit nëpërmjet 
publikimeve në platformat sociale. Kjo vlen sidomos për Twitter-in ku ngjarjet e 
ndryshme përhapen shumë kohë para se të publikohen në format të printuar.   

Në kontekstin gjeografik, përhapja e internetit ka sjellë edhe bashkimin e 
komuniteteve të ndryshme, qofshin shkencore, akademike, kulturore, politike, dhe 
afrimin më shumë të tyre pavarësisht largësisë gjeografike që mund të kenë me njëri-
tjetrin këto komunitete. Krahas ndryshimeve të tjera në aspektin politik, ekonomik, 
mediatik, përhapja e Internetit dhe e pajisjeve të ndryshme teknologjike  ka sjellë edhe e 
një fenomen të quajtur ―Cybercultura‖. Po çfarë është ―Cybercultura‖? Ky koncept 
përfaqëson një formë të kulturës që zhvillohet dhe përhapet nëpërmjet rrjeteve 
kompjuterike për të komunikuar komunitete dhe grupe të caktuara shoqërore, brenda një 
vendi apo midis shteteve të ndryshme, për qëllime shkencore, argëtuese, biznesi, 
politike, sociale, etj. Dhe me studimin dhe përhapjen e kësaj disipline arrihet të 
kuptohen edhe efektet që ka Internet në shoqëri, në komunikim, në evoluimin dhe 
ridimensionimin e kulturës së një vendi.  

3-Mediat e reja si zgjerim i sferës publike dhe aktivizimit politik 
Duhet të theksojmë se mediat e reja, të çfarë do formati apo platforme qofshin, nuk 

e ndryshojnë në themel komunikimin, por ato janë dhe mbetet elementë kryesorë të 
krijimit të një hapësire të re komunkative mes aktorëve shoqërore, politik, ekonomik, 
kulturor dhe fetar, atë të komunikimit online. Pra këto media vetëm bëjnë ridimensionin 
e komunikimit.  Zhvillimi i medieve të reja dhe ndikimi i tyre në jetën politike, 
ekonomike, social-kulturore, etj ka hapur edhe debatin e rolit të tyre në ridimensionim e 
sferës publike. Sigurisht që edhe komunikimi online është pjesë e sferës publike dhe 
mediat e reja janë ndër promotorët  kryesorë të këtij komunikimi.  

Sfera publike, e njohur në konceptet që ka formuluar Jurgen Habermas në librin e 
tij ―The Structural Transformation of the Public Sphere‖, sigurisht që ka evoluar ndër 
vite, por evoluimi më i rëndësishëm i saj lidhet me transformimet që ka pësuar media, 
sidomos aktivizimi dhe interaktiviteti, dhe dinamika e përcjelljes së informacionit që 
kanë sjellë mediat e reja. Natyrshëm lind pyetja se a kanë sjellë mediat e reja një zgjerim 
të sferës publike? A po shndërrohet kjo sferë, nga një sferë publike reale, në një sferë 
publike virtuale? Apo ky realitet mediatik virtual është një pjesë e sferës publike, që ne 
njohim?. Dhe në një shoqëri moderne, ku mediat dhe liria e informacionit luajnë një rol 
kyç në funksionimin e demokracisë, sfera publike mbetet  një komponent i rëndësishëm 

                                                          
3 Rritet fuqishëm ndikimi i mediave sociale në trafikun e uebfaqeve të lajmeve 
(http://www.pcworld.al/rritet-fuqishem-ndikimi-i-mediave-sociale-ne-trafikun-e-uebfaqeve-te-
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(përkatësisht mbi 10 milion ndjekës në Twitter)‖3. Sipas studimeve të fundit më tepër se 
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njohim?. Dhe në një shoqëri moderne, ku mediat dhe liria e informacionit luajnë një rol 
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në marrëdhëniet midis publikut, medias dhe vetë shtetit. Ndërkohë edhe mediat sociale 
si Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Tumblr, Google Plus, MySpce, etj nga shumë 
studiues janë klasifikuar si pjesë të jetës dhe sferës publike. Jo vetën mediat sociale janë 
parë në këtë këndvështrim, por edhe platforma të tjera online, si blogjet, forumet e 
ndryshme, duke kontribuar në një zgjerim të sferës publike. Ndikimi i medieve sociale u 
konstatua edhe në disa lëvizje civile dhe politike që ndodhen në vendet arabe. ―Në rastin 
e ―pranverës arabe‖ rrjetet sociale luajtën një rol të rëndësishëm në mobilizimin e 
qytetarëve në kushtet e një kontrolli relativ mbi mjetet klasike të komunikimit nga ana e 
qeverive autoritare‖4.  Gazetaria e uebit dhe mediat e reja kanë  pasur një ndikim të 
rëndësishëm në jetën politike gjatë ndryshimeve të fundit politike në botën Arabe, si në 
Libi, Egjipt, konfliktin e fundit në Siri, në Lindjen e Mesme dhe në disa shtete të Afrikës 
Veriore.

Por sigurisht ky zgjerim ka qenë i ndryshëm në vende të ndryshme, për shkak edhe 
të specifikave dhe pengesave që ka përhapja e internetit në disa shtete. Në vende si Iran, 
Bahrein Kinë, Siri, etj,  aksesi në internet është e kufizuar për banorët e këtyre shteteve. 
Kjo shoqërohet me përmbajtje të ndaluar, kontroll të rrepte ndaj trafikut dhe liri të 
kufizuar për të përdorur internetin. Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB), shpesh 
ka mbajtur qëndrime rreth bllokimit të internetit në disa shtete, duke e konsideruar një 
shkelje të drejtave të njeriut dhe ligjit ndërkombëtar. Për të shpjeguar kontributin 
demokratik të teknologjive të reja, studiuesi Karol Jakubowicz  i ndan vendet e 
Evropës Qendrore dhe Lindore në dy grupe. Në njërin grup ai rendit vendet më 
demokratike, ku mediat e reja, njësoj si në Evropën Perëndimore, kanë shërbyer jo 
vetëm për zgjerimin e sferës publike, por edhe ecurinë e proceseve politike. ―Gazetaria 
qytetare, blogosfera, rrjetet sociale, thotë Jakubowicz, janë përdorur si forume për 
shkëmbimin e ideve politike dhe për mobilizimin e aktorëve politikë, disidentë apo 
opozitarë.‖5 Sipas tij në vendet me demokraci më pak të zhvilluar, mediat e reja vërtet 
mund të jenë i vetmi burim relativisht i lirë dhe më pak i kontrolluar për të shprehur ide 
opozitare dhe kritike ndaj regjimit, por nga ana tjetër kjo liri është e reduktuar, sepse 
qeveritë e këtyre vendeve e kanë kuptuar potencialin e vërtetë të teknologjive të reja dhe 
marrin masat për ta kufizuar atë. 

4-Problematikat ligjore dhe etike të mediave të reja 
Zhvillimi i hovshëm i medieve të reja në të gjithë globin dhe përhapja e shpejtë e 

Internetit ka edhe anën tjetër të medaljes. Ky evoluim i shpejtë ka sjellë edhe shfaqjen e 
disa problematikave ligjore dhe etike që i përkasin aktivitetit dhe publikimeve të  
medieve të reja, pra gazetarisë që zhvillohet në ueb. Ende sot nevojitet një etike e 

                                                          
4 http://www.institutemedia.org/Documents/PDF/E.Hasimja%20shqip%20folloë-up.pdf 
5 Mediat e reja si fushëbeteja për lirinë e shprehjes (http://al.ejo-online.eu/725/mediat-e-reja-
dhe-ëeb-2-0/mediat-e-reja-si-fushebeteja-per-lirine-e-shprehjes)
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medias si diçka më vete prej etikës së përgjithshme të komunikimit6. Dhe ajo që duhet 
theksuar është se etika nuk shteron korniza normative që mund të zbatohen në media. 
Në ditët e sotme në varësi edhe të kushteve të ushtrimit të aktivitetit në secilin shtet nga 
mediat e epokës dixhitale janë evidentuar edhe ato problematika etike dhe ligjore që 
shpesh janë hasur edhe në mediat tradicionale, por krahas tyre për shkak edhe të natyrës 
specifike që ka uebi janë shfaqur edhe një sërë problemesh të tjera të karakterit ligjor 
dhe etik.  

Nëse do të ndaleshim konkretisht mund të përmendim: gjuha e urrejtjes e përdorur 
si nga autorë të përmbajtjeve të ndryshme online ashtu edhe komentuesit e këtyre 
publikimeve; mos respektimi i të drejtës së autorit për shkak të qarkullimit të shpejtë të 
informacioneve të njëjta nga njëra agjenci lajmesh në tjetrën; publikimi i 
informacioneve të pa mbështetura në fakte dhe të rreme; publikimi i informacioneve të 
ndaluara në ligj që i përkasin kryesisht të dhënave personale të individëve, etj. Kjo 
situatë bëhet më e vështirë të kontrollohet sidomos në disa vende për shkak të mungesës 
së kuadrit ligjor për të kontrolluar përmbajtjet e agjencive të lajmeve apo blogjeve të 
ndryshme. Autoritetet shtetërore hezitojnë të ndërmarrin nisma drastike për të bllokuar 
përmbajtje online të debatueshme, për shkak të përballjes me kritikat për cenim të lirisë 
së shprehjes dhe lirisë së informacionit.  

Por a është e mundur që të ruhet etika e medieve të reja? A është e mundur të futen 
edhe këto media në rrugëtimin ligjor dhe etik? Këto pyetje nuk kanë një përgjigje të 
lehtë dhe të prerë. ―Paralelisht me përhapjen e informacionit nëpërmjet rrjeteve, 
përgjegjësia jonë etike duhet kuptuar më shumë dhe më saktësisht si një përgjegjësi e 
shpërndarë. Pra, krahas përgjegjësisë që merr një person i vetëm për veprimet e tij, 
përgjegjësia etike për veprimet e ndryshme me të cilat ballafaqohemi në rrjetet dhe 
mediat dixhitale duhet ndarë, si të thuash në të gjithë rrjetin‖.7 Fenomenet e ndodhura 
vitet e fundit që i përkasin Wikileaks, përgjimeve të Agjencisë së Sigurisë së SHBA-së 
(NSA) zbuluar nga nënkotraktori i kësaj agjencie dhe publikimi i këtyre informacioneve 
në media sigurisht që e ka futur gazetarinë online në një vorbull të diskutimit global 
rreth këtyre fenomeneve. 

6-Përfundime   
Zhvillimi i teknologjisë dhe përhapja masive e internetit ka sjellë edhe përhapjen e 

mediave të reja, e në këtë kontekst është krijuar hapësira e komunikimit online, 
komunikim i cili në thelb nuk ndryshon nga format e tjera të komunikimit, por veçse 
ndryshojnë kanalet e tij. Ky ndryshim ka ndikur edhe në kulturat vendeve ku ka një liri 

                                                          
6 Couldry, Nick, Media, Shoqëria, Bota-Teoria Sociale dhe Praktika e Medias Dixhitale, Instituti 
Shqiptar i Medias, fq, 259 
7 Ess, Charless, Digital Media Ethics, Polity Press, 2009: përktheu; Rrapo Zguri, Instituti Shqiptar i 
Medias, fq15 
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informacioni, dhe mediat e reja janë bërë pjesë e ndryshimeve kulturore, politike, 
sociale, ekonomike në shumicën e shteteve demokratike në botë. Fenomeni i 
―Cyberculture-s‖ i ka dhënë një tjetër rëndësi ndikimit që ka Interneti në tërësi, 
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit, mediat e reja në gjitha format e tyre, 
ndryshimeve jo vetëm të mënyrës së përhapjes së informacionit dhe aksesit të 
audiencave ndaj tij, por edhe ndikimit në çdo sferë të jetës.  Mediat e reja kanë patur një 
kontribut për zgjerimin e sferës publike, për rritjen e aktivizimit shoqëror dhe politik në 
shumë shtete. Por roli i mediave të reja, si mjete të komunikimit masiv, në sferën 
publike është ende për t'u eksploruar. Tani në të gjithë botën, ekzistojnë me mijëra 
uebfaqe lajmesh, agjenci online, blogje, forume online, etj. Por ana tjetër e medaljes 
tregon që kjo sigurisht që nuk përkthehet në një rritje cilësore të përcjelljes së 
informacionit, përveçse edhe lindjes së disa problemeve të tjera etike dhe ligjore.  
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Social Conflict as a Consequence of 

 Freedoms Imbalance 

Abstract 

This article is focused on the phenomenon when two guaranteed rights in democratic and liberal-
democratic states, collide with each other causing social tension. A special case, to which we will 
stop, is the case of Prophet Muhammad derogatory cartoons and film, lasted in a period from 
September 2005 until autumn 2012. It happened to be a phenomenon which caused great 
tensions and debates across the globe, accompanied with victims and U.S. Ambassador Murder 
in Benghazi Consulate in Libya. Specifically we will penetrate into the debate of free speech and 
freedom of religion as the foundation of the conflict caused by the event. Freedom of expression 
and freedom of religion are inseparable from each other within a given context. Mechanical 
separation of freedom of expression from faith and its absolutisation, leads to dogmatism of that 
freedom and any dogmatism has premises to become a dictate. So, if we continue with unlimited 
absolutisation of freedom of expression, without determining human limits, there’s the risk to 
convert freedom of expression from one of the pillars of democracy to a building of dictate, to a 
"freedom of expression" dictatorship. What is observed in these approaches is the metaphysical 
treatise escape of freedom understanding in general and freedom of expression in particular. For 
this reason, a research on the metaphysics of freedom and freedom order will be present in this 
paper. Pragmatic division between public and private in modernity, do not take care of moral, as 
well as ethical, dimension of freedom of expression, which would be impossible without a 
metaphysical analysis of its source. 

Freedom of religion can never be treated as the opposite of freedom of speech, because 
freedom of speech is an integral part of freedom of religion and vice versa. Hence, the dilemma 
of freedom of speech or freedom of religion arises only from a secular point of view which is 
strengthened by the mechanisms of secular criticism as a guardian of this system. Cartoons as 
artistic genre and its symbolism through visual rhetoric, is a powerful tool which misused can 
feed the conflict in irreparable proportions. Limitation, that innately exist and they should exist 
within the freedom of speech when core limits of human society are damaged, as opposed to 
being problematic, represent a guarantee for the system preservation and social welfare. 

Keywords: Freedom of expression,freedom of faith,  rule of freedom, metaphysics, 
criticism,  visual rhetoric. 
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Roli i komunikimit në ndërtimin e paqes

Abstract
In this paper will be treated the contribution and the role of communication in

building and maintaining peace. For the composing of this study, we tried to take 
materials based on authors and researchers highly trained in this area, such as Anthony
Gidden, Domenique Wolton, Gustave Le Bon, Zyhdi Dervishi, etc. To communicate
means to speak, to listen, to tolerate and we can shortly say it means to live and build the
serenity and peace. Different cultures and often conflicting with each other are evidence
of challenges which is facing the verbal and nonverbal communication. By passing
years they have built rules, norms, values and their own traditions. By comparison,
between different countries we see new traditions and values, which contradict each
other in many points. This phenomenon puts communication at a very difficult
challenge. Trying gain an analytical-argumentative study, thoroughly can say that
communication is born along with the man and the values and it is continuously
experiencing different challenges, whether in the implementation of various practices, as
well as in normative and legislative codes for the culture that is analyzed.

Keywords: Communication, Culture, Peace and Collectivities

Abstrakt
Në këtë punim do të trajtohet kontributi dhe roli i komunikimit në ndërtimin dhe 

ruajtjen e paqes. Për hartimin e këtij studimi, jemi përpjekur të mbështetemi në autorë 
dhe studiues mjaft të specializuar në këtë fushë, siç është Anthony Gidden, Domenique
Ëolton, Gustave le Bon, Zyhdi Dervishi etj. Të komunikosh do të thotë të flasësh, të
dëgjosh, të tolerosh e sintetizisht mund të themi do të thotë të jetosh dhe të ndërtosh
qetësi dhe paqe. Kultura të ndryshme dhe shpesh kontradiktore me njëra-tjetrën janë
dëshmi e sfidave, me të cilat përballet komunikimi verbal dhe jo verbal. Ato kanë të
ndërtuara ndër vite rregulla, norma, vlera dhe tradita  të tyre. Krahasimisht,  midis
vendeve të ndryshme vëjmë re tradita e vlera, të cilat antetizojnë në shumë pika  njëra-
tjetrën. Ky fenomen e vë komunikimin në një provë mjaft të vështirë. Duke u përpjekur
për një studim analitikë-argumentues, thuktësisht mund të themi se komunikimi ka
lindur së bashku me njeriun dhe vlerat dhe vazhdimisht përjeton sfida të ndryshme,
qoftë në zbatimin e praktikave të ndryshme, ashtu edhe në kodet normative dhe deri
ligjvënëse për kulturën e marrë në analyze

. 
Fjalët çelës: komunikim, kulturë, paqe dhe kolektivitet.

 MSc, Universiteti Hëna e Plotë Bedër, Tiranë, Shqipëri, Email: aborici@beder.edu.al
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Ferdinand Gjana, PhD, Shkolla e Larte Hena e Plote Beder 
Nereid (Redi) Shehu, Msc Shkolla e Larte Hena e Plote Beder 

Konfliktet Sociale Si Pasojë e Çekuilibrimit 

 të Lirive 

Abstrakti 

Në këtë projekt kërkimor do të fokusohemi tek fenomeni kur dy të 
drejta të garantuara në shtete demokratike dhe liberal-demokratike, përplasen me 
njëra-tjetrën duke shkaktuar tension social. Rasti i veçantë tek i cili do të 
ndalemi, është rasti i karikaturave si dhe filmit përçmues ndaj Profetit 
Muhamed, i përfshirë në një periudhë kohore nga shtatori i 2005-ës deri në 
vjeshtë të 2012-tës. Fenomen i cili shkaktoi tensione dhe debate të mëdha në të 
gjithë globin duke u shoqëruar edhe me viktima si dhe vrasjen e Ambasadorit 
amerikan në Konsullatën e Bengazit në Libi. Specifikisht do të ndalemi tek liria 
e shprehjes dhe lira e besimit si themeli i debatit dhe konfliktit që shkaktoi 
ngjarja. Liria e shprehjes dhe liria besimit janë të pandara nga njëra-tjetra brënda 
një konteksti të caktuar. Ndarja mekanike e lirisë së shprehjes nga besimi  dhe 
absolutizimi i saj, çon në dogmatizëm të  kësaj lirie dhe çdo dogmatizëm ka 
premisa për t’u kthyer në diktat. Kështu mund të themi se nëse vazhdohet me 
absolutizim të pakufi të lirisë së shprehjes duke mos përcaktuar limite njerëzore, 
rrezikojmë ta kthejmë lirinë e shprehjes nga shtylla e demokracisë në godinën e 
diktatit, të një diktati “ të lirisë së shprehjes”. Ajo që vërehet në këto qasje është 
arratisja e trajtesës metafizike të kuptuarit të lirisë në përgjithësi si dhe lirisë së 
shprehjes në veçanti që në të vërtetë është një dimension i pashmangshëm i 
anëtarit të shoqërisë. Për këtë arsye një hulumtim mbi metafizikën dhe rendin e 
lirisë do të jetë i pranishëm në këtë punim. Ndarja pragmatike mes publikes dhe 
privates në modernizëm nuk merr përsipër, le të themi, të kujdeset për një 
dimension aq sa moral por edhe etik të lirisë së shprehjes, e cila do të ishte e 
pamundur pa një analizë metafizike të burimit të saj. 

Liri e besimit nuk mundet kurrë të trajtohet si oponence e lirisë së 
fjalës. Sepse liria e fjalës është pjesë përbërëse e lirisë së besimit dhe anasjelltas. 
Ndaj edhe dilema liri e fjalës apo liri e besimit ngrihet vetëm nga një 
këndvështrim  sekularist i cili është i fuqizuar me mekanizmat e kritikës sekulare 
si gardiane e këtij sistemi. Karikatura si gjini artistike dhe simbolika e saj 
përmes retorikës vizuale është mjet i fuqishëm i cili nëse keqpërdoret mund të 
ushqejë konfliktin në përmasa të pariparueshme. Kurse kufizimet që 
natyrshmërisht ekzistojnë dhe duhet të ekzistojnë brënda lirisë së fjalës, kur 
preken dhe cënohen kufij të rëndësishëm të shoqërisë njerëzore në të cilin 
përfshihet edhe besimi, përkundrejt të qënurit problematikë, janë një garanci e 
ruajtjes së sistemit dhe mbarëvajtjes shoqërore.  

Fjalët kyçe: Liria e shprehjes, liria e besimit, rendi i lirisë, kriticizmi,  retorika vizuale. 
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“Liria e shprehjes e shfrenuar” 

Në Shtator të 2005-ës, gazeta më e madhe daneze, “Jyllands Posten”,  porositi 
hartimin e disa karikaturave për Profetin Muhamed nën motivacionin 
“Muhammeds ansigt” – “Fytyra e Muhamedit.  Do të duheshin pak ditë dhe në 
mëngjesin e 30 Shtatorit të po atij viti, ato letra të bardha tashmë të mbushura 
me ngarkesa emocionale, të cilat dilnin përtej kontekstit të ngushtë në të cilin 
qene pikturuar, të shpërndaheshin në çdo pikë shitjeje të Danimarkës. “Jyllands 

Posten”, kryegazeta daneze ishte ajo e cila mori përsipër të botonte karikaturat 

në të cilat satirizohej as më shumë e as më pak, por një ndër profetët më të 
mëdhenj të njerëzimit, domethënia shpirtërore e jo më pak se 2 miliardë 
njerëzve, vetë Profetin Muhamed. Justifikimi ishte i thjeshtë dhe si zakonisht i 
standartizuar kur bëhet fjalë për të argumentuar qëllimin e një aksioni të tillë 
mediatik.  “Liria e shprehjes”,  qe fraza e cila nxitoi të mbulonte me status ligjor 
botimin e karikaturave. Në një formë pandemie, botimi i karikaturave shpejtoi të 
përhapej në shumë media të shkruara prestigjioze duke marrë flamurin e lirisë së 
shprehjes. Por gjatë gjithë ecejakeve të veta mediatike, këto botime nuk u 
shoqëruan kurrë me kriterin bazë që ka lira e shprehjes, kriterin e së vërtetës, të 
lidhjes reale që këto afishime sarkastike kishin me të vërtetën. Ngjarja e 2005-ës 
u pasua me një ripërsëritje të një karikature në formë filmi, nga Sam Bacile, gjë 
që ashtu si në rastin e parë të karikaturave, shkaktoi tensione dhe konflikte të 
cilat prekën cepat e globit, kryesisht në vendet muslimane, të cilat u pasuan me 
dhunime të përfaqësive diplomatike por edhe me vrasjen e plagosjen e qindra 
personave përfshirë edhe Ambasadorin amerikan në Bengazi. Kështu, një debat i 
gjerë mori udhë në të gjithë hapësirën intelektuale dhe institucionale të globit 
lidhur me legjitimitetin e botimit të karikaturave si dhe të drejtën për besim të 
individit, të drejtën për të qenë i lirë në besimin e tij.  

Kriza në hapësirën ndërkombëtare 

Shumëkush mund të ketë ngelur i habitur me faktin se si një gazetë e një 
vendi si Danimarka,  që në vitin e publikimit të karikaturave kishte jo pak por 
pothuaj 9 % të popullsisë së saj me emigrantë të kulturave dhe religjioneve të 
ndryshme, dhe me një popullsi prej rreth 200 mijë banorësh muslimanë1, të 
hezitonte që me shpejtësi të mbyllte konfliktin i cili me shumë gjasa mund të 
transformohej në një minë me sahat në rrafshin social për shoqërinë daneze. Të 
habitur mund të kenë ngelur edhe të tjerë, kur mësuan se botuesit e gazetës ishin 
përballur me bojkote të vazhdueshme nga artistë të ndryshëm të cilët i ishin 
përgjigjur negativisht ftesave pararendëse të gazetës për të pikturuar Profetin 
Muhamed në disa libra fëmijësh për nivelet e shkollave fillore daneze. 
Megjithatë, insistimi i gazetës më të madhe daneze për të vazhduar me projektin 
e saj, lë hije dyshimi mbi atë se, duke qenë organ mbi të gjitha politik, duhej ta 
dinte se një sipërmarrje e tillë provokuese do të shkaktonte zemëratë publike dhe 

1 Hedetoft, U. “Denmark: integrating immigrants into a homogeneous welfare state”,Migration  
   Information  Source. 2006. Marrë nga,     
   http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?id=485 (vizituar 1 Pril 2013) 
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respektosh dikë, apo diçka që është e ndryshme nga uni përfaqësues, nuk do të thotë të
shkrihet në identitetin personal, apo të njësohesh me të. Por, do të thotë të vlerësosh dhe
të jesh i hapur ndaj të ndryshmes dhe ndaj të panjohurës. 

Kapërcimi i kufijve gjeografik ka sjell edhe përballjen me kultura ndoshta në
shumë pika të ndryshme nga njëra-tjetra. Siç e thotë edhe Domenique ―Fundi i
distancave fizike zbulon shtrirjen e distancave kulturore.‖4 Nëse tjetri është një kulturë,
atëherë ajo është vlerë dhe pjesë e diversitet kulturor, edhe nëse është e ndryshme apo e
kundërt me unin.

Përballja me diçka të panjohur më parë, dhe aq më pak nëse kjo e panjohur bie në
kundërshtim me parimet, normat e traditat e unit ka rezultuar në mohimin e tjetrit (qoftë 
si kulturë, individë apo bashkësi e komb) dhe në përçmimin e kësaj të panjohure, që për
tjetrin është vlerë, traditë apo kulturë. Këtu lind akomunikimi. Në vijimësi, lindin
konflikte, qofshin verbale apo jo verbale, të cilat përjashtojnë të panjohurat kulturore
dhe mbjellin përçarje, mëri, urrejtje, gjuhë të urrejtjes dhe thyejnë një marrëdhënie të
mundshme me tjetrin. Në fund të fundit çfarë janë luftërat? Ato komunikojnë
mospajtim, konflikte, interesa ekonomike-politike dhe abashkëpunim për një 
rrugëzgjidhje të mundshme e pa armë.

Të vështruarit në mikro
Komunikimi dhe përftuesja e saj, paqja, janë në një raport metonimik të

pandashëm dhe të pashmangshëm. Por, duke menduar mbi komunikimin dhe mbi
bashkëpunimin mes unit dhe tjetrit, lind pyetja se çfarë është moskomunikimi? Është
thjesht një e kundërt e komunikimit, apo një formë komunikimi?

Akomunikmi përmban në vetvete sintezë të një forme të veçantë të komunikimit, 
aq edhe pjesën antitezuese dhe përjashtuese të tij: konfliktet, qofshin të heshtura, apo te
hapura.

Konkretisht, kur mendojmë dhe mundohemi të shohim moskomunikmin,
njëkohësisht mundohemi të gjejmë edhe pikat që e kanë penguar të realizohet. Duke
menduar për moskomunikimin, ne mendojmë për komunikmin.

Shenjat e moskomunikmit në vetvete përbëjnë një mënyrë komunikimi, të cilat i 
transmetojnë marrësit në forma të ndryshme mospajtim, apo konflikt. Por, edhe kjo
është një formë komunikimi, e cila paralajmëron dhe ―ndez alarmin‖ e tolerancës dhe
respektit të diversitetit human, në mendime dhe kulturë. Siç e thotë edhe Domenique ― 
Moskomunikimi është pra, shpesh, horizont i komunikmit. Për të shmangur dështimin
duhen ndërmarrë dy gjëra: të kuptosh ku mbështetet komunikmi dhe të ndërtosh
bashkëjetesën… Të mendosh mbi moskomunikmin, do të thotë të respektosh tjetrin, të
kuptosh ku mbështetet tjetërsia.‖5

4 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009.
5 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 137.
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një konflikt social lidhur me pothuaj 10% të popullsisë, që edhe pse nuk ishin të 
gjithë muslimanë, do të përfshiheshin në kategorinë e të qënurit kulturalisht 
ndryshe, e për pasojë viktimë të stigmatizimit, talljes dhe përçmimit. 

Një tjetër habi mund të shkaktonte fakti se si nuk qënka kuptuar se 
publikimi i karikaturave të cilat personifikonin Profetin Muhamed si terrorist, 
mund të shkaktonte një cunami në marrëdhëniet ndërkombëtare me jo pak, por 
dhjetra e dhjetra shtete të cilat si besim parësor të tyre kishin Islamin dhe shtyllë 
morale e fetare Profetin Muhamed. Është theksuar shpesh se krahu i djathtë 
konservator qeverisës në Danimarkë, por jo vetëm, ka tentuar gjithmonë të 
radikalizojë marrëdhëniet me kulturat migratore në vend, dhe si rrjedhojë, është 
parë nga ana e tyre se lufta kundër këtyre kulturave migratore në rritje brënda 
shoqërisë daneze, do të mund të bëhej më së miri duke sulmuar boshtin e këtyre 
kulturave të cilat zanafillojnë me religjionin. 

E në fakt ndodhi pikërisht ashtu siç edhe pritej të ndodhte. Ngjarja ndau 
mediat e përfaqësuesit e tyre  me popullsinë e thjeshtë dhe politikanët e 
diplomatët mes njëri-tjetrit,  të cilët u vendosën në një pozicion të vështirë mes 
ruajtjes së balancës në marrëdhëniet sociale shtresore, si dhe popujve religjiozë 
të cilët përbënin  një pjesë të konsiderueshme të shoqërive respektive. 

Më 15 Shkurt të 2006-tës, Presidenti i Komisionit Evropian asokohe, 
Barrozo, shprehej lidhur me situatën në deklaratën zyrtare të përbërë prej disa 
pikash2 se;  

Liria e shprehjes është një liri e panegociueshme e institucioneve evropiane 

dhe po në të njëjtën kohë, liria e besimit të individëve si dhe komuniteteve 

fetare është po ashtu një liri e panegociueshme. Le të jemi të qartë –

vazhdon  ai- se opinionet e shprehura nga individët, angazhojnë vetëm ato, e 

për pasojë  ato nuk përfaqësojnë një vend, popullsi apo religjion. Ndërkohë që 

muslimanët   duhet të jenë të lirë të praktikojnë fenë e tyre në të nëjtën mënyrë si 

çdo pjestar  i  komuniteteve të tjera fetare në territorin evropian.  

Pala e dëmtuar vendeve muslimanë, nën ombrellën e Organizatës së 
Konferencës Islamike, shprehej në deklaratën tjetër të saj të 18 Janarit 2006 në 
emër të Sekretarit të Përgjithshëm të saj , Ekmeleddin Ihsanoglu, se aktet 
islamofobike shkojnë përtej çdo forme të lirisë së shprehjes apo lirisë së shtypit 
duke dëmtuar parimet ndërkombëtare të etikës dhe vlerave të bazuara në 
deklaratat dhe rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Liria e shprehjes duhet 
ushtruar në respekt të vlerave me të cilat edhe mund të mos biesh dakort, sepse 
thelbi i demokracisë i trupëzuar në  lirinë e shprehjes  nuk konsiston në lejimin e 
fyerjes se vlerave dhe simboleve të shenjta të të tjerëve. Aq më tepër kur kjo 
bëhet duke portretizuar dhe steriotipizuar muslimanët dhe profetin e tyre si 
injorantë, djallëzore dhe terroristë.3  

Në korin e vendeve të cilat tashmë e konsideronin lirinë e shprehjes si liri e 
cila nuk duhet të ngrihej duke shkelur mbi truallin e shenjtërisë së të tjerëve, i 

2 http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_5696_en.htm (Vizituar 3 Prill 2013) 
3 http://www.oic-oci.org/press/english/2006/January%202006/denmark-3.htm%3E (vizituar 3 
Prill  
    2013) 
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bashkohet edhe Vatikani i cili në deklaratën e vet për shtyp të 4 Shkurtit 2006 
shoprehet se :”Liria e shprehjes dhe mendimit e cila është një ndër të drejtat 

themelore të parashikuara në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, 
nuk duhet të përmbajë të drejtën për të fyer ndjenjat fetare të besimtarëve”.

4 I 
Dërguari Special i Komisionit të Kombeve të Bashkuara për mbrojtjen ndaj 
formave të racizmit, ksenofobisë dhe intolerancës  z.Doudou Diene, lidhur me 
publikimin e karikaturave nga gazetat në përgjithësi, shprehej po përjetonte 
situatën më degraduese dhe manifestimin më serioz  të islamofobisë.5  Përmasat 
e rënda të konfliktit i cili kaloi territoret nacoianle duke u transformuar tashmë 
në një përplasje ndërkombëtare jo vetëm idesh mbi mënyrën dhe konceptimin e 
lirisë, por edhe në përplasje të dhunshme me viktima dhe të plagosur, e tregon 
edhe një deklaratë e përbashkët e Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të 
Bashkuara, Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Konferencës Islamike 
dhe të Ligës së Shteteve Arabe, zëvendës Kryeministrit dhe Ministrit të Jashtëm 
të Katarit, Ministrit të Jashtëm të Spanjës dhe Ministrit të Jashtëm të Turqisë, të 
cilët bashkarisht deklaruan se :  

Ne rikonfirmojmë të drejtën universale për lirinë e shprehjes. I bëjmë apel 

secilit ta ushtrojë këtë liri në mënyrë të përgjegjshme dhe të mos e përdorë 

atë  si pretekst për nxitjen e urrejtjes apo për të fyer ndjenjat fetare të çdo 
komuniteti.

6
.  

Me këtë deklaratë u bashkua edhe  Presidenti i Parlamentit Evropian dhe më 
pas një deklaratë e përbashkët mes Minstrave të Jashtëm të Turqisë dhe Austrisë 
pasoi, në të cilën theksohej qartë se liria e shprehjes dhe  vlerat religjioze janë 
trashëgimia më e mirë dhe nuk qëndrojnë në kontradiktë, por përkundrazi ata 
janë përplotësuese të njëra-tjetrës.7  

Si pasojë e polarizimit të tejskajshëm të situatës, qëndrimet diplomatike 
përmes deklaratave të përfaqësuesve të tyre ishin shpesh të kahjeve të ndryshme 
duke ndarë qëndrimet në pro dhe kundra  publikimit të karikaturave.  Qëndrimi i 
Britanisë së Madhe në fjalët e Sekretarit për Marrëdhëniet me Jashtë Jack Straw, 
përmblidhej në një kërkesë publike që i bëri mediave të mos publikonin 
karikaturat dhe e quajti botimin e tyre nga disa media evropiane si “të 

pasjellshme”.
8 Po ashtu gazeta daneze “Politiken” i bën një kritikë të fortë 

“Jyllands-Posten” dhe zbulon një fakt interesant në të cilin, “Jyllands” kishte 

refuzuar publikimin e karikaturave mbi “ringjalljen e Krishtit” dy vite më parë, 

më 2003-shin, me justifikimin se këto mund të përceptoheshin si fyese dhe “nuk 

ishin aspak për të qeshur”.
9 Më 5 Shkurt 2006 Ministri i Transportit të Irakut 

ngrin të gjitha kontratat me Danimarkën dhe  Norvegjinë, ndërkohë që kompania 
daneze  “Arla Foods” raporton miliona euro humbje si pasojë e bojkotit të 

produkteve të saja të bëra nga muslimanët.  Irani po ashtu ndaloi të gjitha 

4 Deklaratë per Shtyp e Selisë së Shenjtë, 4 Shkurt 2006,  
    www.vatican.va/news_services/index_news.htm 
5 UN Doc. E/CN.4/2006/17, 13 February 2006, paragraf. 23-28 
6 UN Doc.A/60/706, 25 February 2006 
7 Deklaratë e përbashkët, 2 Shkurt 2006 (www.mfa.gov.tr/mfa) 
8 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4676524.stm (vizituar me 4 Prill 2013) 
9 “The Guardian”, “Danish paper rejected Jesus cartoons”,  6 Shkurt 20016 
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pandjeshmëria e tij, hyjnesha e hakmarrjes dhe e drejtësisë Nemesidë e bëri të
dashurohej dhe ta pëlqente deri në vetësakrifikim veten e tij, deri sa u kthye në një lule.
Nga mitologjia, sot ka marrë emrin individualiteti i theksuar dhe vetëpëlqimi i vetvetes
si kompleksi narcistik.)

Kompleksi narcizistë të çon domosdoshmërisht në konflikte dhe padyshim në 
thyerjen e esencës së komunikimit: e besimit dhe të sinqeritetit. ―nuk ka solidaritet të ri 
pa pranuar së pari tezën e qytetarit të lirë dhe të barabartë, që ―dëgjojnë njeri tjetrin dhe
që mësojnë përmes debatit nga njëri tjetri.‖10

Uni dhe këmbngulja që ―gjithmon kam të drejtë‖ janë disa nga tezat, të cilat shpesh
mbyllin komunikimin, diskutimin dhe arritjen e zgjidhjes së përbashkët. Atëherë, nëse
do vinim mbi gjithcka në mënyrë të këmbngulshëm veten, unin individual, atëherë çfarë
do të ishte komunikimi? Mbyllja dhe moskomunikimi me tjetrin dhe komunikim
monologues me veten? Siç e thotë edhe Domenique, atëherë komunikimi do tkurrej në
përkufizimin ― Të komunikosh do të thotë atëhere të transmetosh, të flasësh vetëm në
një drejtim, duke i hequr tjetrit mundësinë për t‘u përgjigjur.‖11

Por, komunikimi gjithnjë e më shumë konvencionalisht po barazohet dhe
sinonimizohet me thelbin që mbartin konceptet besim, drejtësi, sinqeritet, respekt,
tolerancë dhe altruizëm. Nëse nuk do jenë pjesë e komunikimit këto virtyte e cilësi,
atëherë rrjedhimisht a do ketë realisht komunikim dhe konvencionalisht, a mund të ketë
rrjedhojën metonimike të tij, paqen? Në të kundërt, do të ketë: ―Të komunikosh do të 
thotë gjithashtu të harrosh, të presësh në mes, të gënjesh, të maskosh, të rishkruash, të
luash me veten, me realitetin dhe tjetrin. Dora-dorës që komunikimi arratiset ose që ne
arratisemi prej tij, ne e kërkojmë, pasi kemi gjithmonë diçka për të thënë, ndonjëherë 
edhe për të dëgjuar.‖12

Atëherë pa komunikmin, dhe pa esencën e tij, nuk do mundnim të dinim dhe t‘i
jepnim një kuptim se çfarë do të thotë paqe. S‘do të dinim çfarë do të thotë zgjidhje e
drejtë. Madje njerëzit pa komunikim virtual dhe jo virtual do të ishin në një kaos të
vërtetë.

Të vështruarit në makro
Shoqëritë formohen nga individë, të cilët janë brumosur dhe formuar me një 

kulturë të tyre. Mënyra se si ata e marrin kulturën, mënyra se si ata e shohin të
panjohurën, për ta përbën pikën nevralgjike të sjelljes dhe mënyrës se si e përballon uni 
kulturë sfidën dhe ndoshta ―shokun‖ ndaj kulturës tjetër. ―Cdo komunikim është një akt

10 Tushi,Gëzim, Individi dhe shoqëria, Alsar,Tiranë, 2012, f. 294. 
11 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 163.
12 Wolton Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 164.
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marrëdhëniet tregëtare me Danimarkën duke prishur marrëveshjet që kishte me 
Unionin Evropian. Po në fillim të Shkurtit 2006, mijëra muslimanë mblidhen në 
Bruksel duke organizuar një protestë paqësore kundër botimit të karikaturave.  

Po në të njëjtën ditë, Konferenca Evropiane e Rabinjve hebrenj, shpreh 
pakënaqësinë e saj lidhur me publikimin e karikaturave të cilat nënçmojnë 
ndjenjat e muslimanëve dhe bënë përngjasimin e tyre me karikaturat 
antisemire.10 Mbi një mijë protestues marshuan për orë të tëra në Paris si 
kundërpërgjigje e publikimit të “Jyllands-Posten”. Kryeministri francez 

asokohe, Domenique de Villepin, dënoi dhunën e ushtruar dhe bëri thirrje për 
njohje të të drejtës ndaj besimeve, tolerancë dhe respekt ndaj tyre.11Kriza dhe 
ndikimet e saj u demonstruan deri në atë pikë sa Ministri i Jashtëm i Danimarkës 
në fillimet e Shkurtit të 2006-tës, i bënte thirrje qytetarëve danezë të mos 
shpenzonin pushimet e tyre në vende si Emiratet e Bashkuara, Katari, Bahreini, 
Egjipti, Maroku, Tunizia, Libia, Omani Jordania etj.duke i shkaktuar një dëm 
kolosal financiar bashkëqytetarëve të vet12. Po e njëjta Ministri  lëshonte 
rekomandime për shoqëritë ajrore daneze të anullonin fluturimet drejt Egjiptit. 
Kryeminitri Britanik Tony Blair dhe Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jaap de 
Hoop Scheffer, shprehën solidaritetin e tyre me Danimarkën në lidhje me 
djegien e ambasadave të tyre në shtetet musliame.13 Terri Davis, Sekretari i 
Përgjithshëm i Këshillit të Evropës u deklarua se publikimi i karikaturave kaloi 
kufirin etik edhe pse ishte korrekt ligjërisht.  

Kompania më e madhe e produkteve ushqimore në botë , “Nestle” shpejtoi 

të bënte një fushatë publicitare në mbarë botën, e kryesisht në vendet 
muslimane, duke u kujdesur të shpjegonte se ajo dhe produktet e saja nuk kishin 
të bënin aspak me Danimarkën.14 Të njëjtin opinion ndan edhe “Amnesty 

International” e cila botoi një deklaratë për shtyp ku theksonte se liria e 

shprehjes nuk është një liri absolute dhe se ajo duhej përdorur me 
përgjegjshmëri.15 Ndërsa ish-Ministri i Punëve të Jashtme të Danimarkës, Uffe 
Elleman-Jensen i bëri thirrje kryredaktorit të “Jyllands-Posten”, Carsten Juste, të 

jepte dorëheqjen. Në të njëjtën kohë flamujt e Danimarkës, Norvegjisë edhe të 
Kroacisë u dogjën në protestat që u organizuan në Bosnjë Hercegovinë. Qeveria 
Japoneze në një komunikim për shtyp udhëzoi që gazetat e vendit të saj të mos 
botonin karikaturat e Profetit Muhamed.  Megjithë këtë iniciativë të sajën, 
mediat japoneze nën flamurin e lirisë së shtypit i botuan karikaturat.16 Në Kenia 

10 Conference of European Rabbis ,"The right to satirise is not the right to injure or humiliate". 
Press  
    release. 5 February 2006. 
11 Agence France-Presse "Protests in France against controversial cartoons". 6 February 
2006 
12 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4684930.stm (vizituar 4 Prill 2013) 
13 Danmarks Radio, "Blair supports Denmark".6 February 2006. 
14 http://www.foodproductiondaily.com/Supply-Chain/Nestle-moves-to-dodge-Middle-East-
boycotts  
    (vizituar 4 Prill 2013) 
15 Amnesty International, "Freedom of speech carries responsibilities for all". 7 Shkurt 2006 
16 Browne, Anthony, “The Times”.  "World leaders rally round as crisis deepens". 9 Shkurt 
2006 
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policia hapi zjarr ndaj protestuesve të cilët kishin mbushur rrugën në kundërshti 
të publikimeve të karikaturave në fjalë. Kurse Presidentja Irlandeze e asaj kohe 
Mery McAleese, dënoi  pikturimet dhe botimet e tyre dhe u shpreh se 
muslimanët kishin të gjithë të drejtën të ndjeheshin të zemëruar. Në këtë frymë 
tensioni e ashpërsimi të konfliktit, Byroja Federale e Investigimeve të Finlandës 
vendosi të ndërmerrte një hetim të hollësishëm lidhur me arsyet e publikimit të 
karikaturave në gazetat finlandeze, bazuar në Kodin Penal finlandez, i cili ashtu 
si edhe ai danez, parashikonte dënime për nxitjen e urrejtjes fetare.17  

Në nxitjen e mëtejshmë të konfliktit, ndihmoi padyshim edhe Ministri 
italian Roberto Calderoli, anëtar i Lega Nord, ekuivalentja e partive të ekstremit 
të djathtë danez, i cili veshi publikisht një fanelë në të cilën kishte të stampuar 
karikaturat. Ai u zotua që ta vishte përditë këtë fanelë në emër të lirisë së 
shprehjes.18Ky veprim i tij shkaktoi një furi protestash ku veçohet ajo e 
Benghazit në Libi protestuesit e së cilës sulmuan konsullatën italiane atje. Si 
pasojë e përleshjeve humbën jetën 11 veta. Kjo bëri që Kryeministri italian i asaj 
kohe Silvio Berluskoni ta detyronte  Calderolin të tërhiqej nga nisma e tij. 
Menjëherë më pas Zëvendës Kryeministri italian Gianfranco Fini vizitoi 
xhaminë më të madhe në Romë duke dhënë një shenjë reflektimi nga ana e 
qeverisë italiane. 

Në Mars të vitit 2007, vendet muslimane lobuan  për hartimin e një rezolute 
në Këshillin e të Drejtave të Njeriut pranë Kombeve të Bashkuara, thelbi i së 
cilës ishte të ndalonte përdhosjen e religjionit.19 Pas një qetësie relative, situta 
filoi përsëri të turbullohej kur në Shkurt të 2008-tës,  tre persona me shtetësi të 
huaj planifikuan të vrisnin autorin e karikaturave Kurt Westergaard. Menjëherë 
pas kapjes nga policia vendase të tre personave, për të cilët nuk u vërtetua kurrë 
se kishin planifikuar ndonjë aksion, të gjitha mediat e shkruara daneze i 
ripublikuan edhe një herë karikaturat20. Kjo shkaktoi trazira përsëri në 
Danimarkë të cilat u pasuan  me djegie të makinave në rrugë dhe të disa 
objekteve. Protesta u konsiderua e dhunshme edhe për faktin se tre të dyshuarit u 
deportuan në vendet e origjinës pa bërë një proçes gjyqësor ndaj tyre. Në të 
njëjtën kohë, Egjipti ndaloi shpërndarjen e gazetave “Wall Street Journal” dhe 

“The Observer” të cilat i ribotuan përsëri këto karikatura 

Ç’paketimi i konceptit  të lirisë së shprehjes 

E gjithë ajo çka ndodhi, nuk ishte gjë tjetër veçse paaftësia e të kuptuarit dhe të 
interpretuarit të tjetrit kulturalisht. Prodhimi i vazhdueshëm i industrisë së frikës 
që zgjerohet gjithnjë e më shumë,  pasurohet përmes kanaleve të komunikimit 
në dhjetra forma të ndërlikuara. Të gjitha këto forma kontribuojnë në ndarjen e 
madhe sociale, ku nga njëra anë demokracia liberale, arsyeja, laicizmi apo edhe 
sekularizmi, projektohen si vlera të bashkëngjitura Perëndimit, dhe nga ana 

17 News Room Finland, "Finland's NBI probes Suomen Sisu's Muhammad cartoon 
posting".14 Shkurt 2006. 
18 "Corriere della Sera". 21 Prill 2008 
19 “Der Spiegel”, 30 Mars 2007. 
20 BBC News. 14 Shkurt 2008 
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tjetër religjioni, autoritarizmi, tirania si anë e kundërt e përparimit dhe progresit, 
përceptohen të bashkëngjitura Islamit. Kjo ndarje e nënkuptuar e cila gjallon në 
atmosferën mediatike ka kontribuar dhe kontribuon në prodhimin e konflikteve 
të mëdha qytetërimore. Një bashkëjetesë brënda një planeti e cila aktualizohet 
mbi bazë keqkuptimi, domosdoshmërisht që e ka jetën e shkurtër. Ngjarje të tilla 
të kësaj natyre, nuk mundet asesi të mos ushqejnë dhe thellojnë këtë ndasi. Kur 
shoqëria përballet me konflikte të këtyre përmasave siç ishin edhe ato të 
shkaktuara nga portretizimi i simboleve të fesë përmes zhandresh përçmuese, 
atëhere përplasja nuk ngelet vetëm në këndvështrimin social, por shtrihet edhe 
më tej duke formuar një zonë gri juridike mes të drejtash të cilat shoqëritë 
moderne ia kanë lejuar sot vetes. Kjo zonë gri që shtrihet mes lirisë së shprehjes 
dhe të drejtës për të mos qenë i dëmtuar nga kjo liri e shprehjes, qëndron e pa 
mbulur me nje shpjegim të qartë juridik. Nga njëra anë kemi retorikën mediatike 
lidhur me karikaturat dhe filmimet denigruese e blasfemuese, e cila tërësisht 
mbështetet mbi principin e të drejtës liberale, dhe nga ana tjetër kemi popullsi të 
tëra besimtarësh identitarë muslimanë, që  të drejtën e shohin të bazuar tek 
principi i dëmit të shkaktuar. Nëse juridikisht do të anohet vetëm drejt njërit prej 
këtyre dy qëndrimeve atëhere do të legalizonim një koncept të pjesshëm të 
liberalizmit, pluralizmit dhe tolerancës. 

Liria e shprehjes është një e drejtë themelore në shoqëritë demokratike. Ajo 
e merr këtë atribut në sajë të nenit 19 të Deklaratës Universale për të Drejtat e 
Njeriut21, nga neni 10 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut,22 si dhe 
nga neni 19 i Konventës Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike23. Por 
megjithë këtë fakt, liria e shprehjes nuk gëzon atributet e një të drejte absolute 
për arsye se ajo përmban në vetvehte ashtu si detyra të specifikuara edhe 
përgjegjësi në raport me shoqërinë, për këtë arsye ajo i nënshtrohet ligjërisht 
terreneve juridike kufizuese.24 Kështu ne gjejmë shumë shtete që kanë hartuar 
një kuadër ligjor kundra gjuhës së urrejtjes mbi bazë racore dhe fetare, të tilla si 
Gjermania, Kanadaja,Anglia, Franca, Danimarka, Australia, Zelanda e Re, 
legjislacioni i të cilave për rastin konkret ndalon publikimin e deklarimeve nga 
të cilat një person apo grup njerëzish të ndjehen të diskriminuar për arsye të 
racës, ngjyrës, besimit apo edhe origjinës etnike.25 Ndërsa kur bëhet fjalë për 
Shtetet e Bashkuara, legjislacioni është i pakushtëzuar, i hapur në lidhje me 
gjuhën e urrejtjes duke u mbështetur tek Amendimi i Parë i Kushtetutës 
amerikane. Meiklejohn, në analizën që i bën dispozitave të Amendamentit të 

21 GA Res.217 A (III), (Dhjetor 1948) Neni.19: “Secili ka të drejtën e e lirisë së mendimit dhe 
shprehjes; kjo e drejtë përfshin të drejtën për të mbartur opinione pa ndërhyrje dhe të      
kërkojë e marrë informacione dhe ide përmes çdo medie pavarësisht kufinjve.” 
22 ECHR, Neni.10 :”Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes,….Ushtrimi i kësaj të drejtë 
mban     përgjegjësi e detyra dhe mund të jetë subjekt i formaliteteve, kushtëzimeve, 
shtrëngimeve apo     ndëshkimeve të parashikuara sipas ligjit në interes të sigurisë 
kombëtare, integritetit territorial     dhe sigurisë publike…..”  
23 ICCPR, Neni 19 
24 U.N.Human Rights Commitee, (1983).Dispozita të Përgjithshme nr.10. Neni 19: “Liria e 
Shprehjes” 
25 Waldron, Jeremy,”Why Call Hate Speech Group Libel?”(Pse duhet futur Hate Speech ne   
grupine e shpifjeve)  Harward Law School: Holmes Lectures, 2009. 
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respektosh dikë, apo diçka që është e ndryshme nga uni përfaqësues, nuk do të thotë të
shkrihet në identitetin personal, apo të njësohesh me të. Por, do të thotë të vlerësosh dhe
të jesh i hapur ndaj të ndryshmes dhe ndaj të panjohurës. 

Kapërcimi i kufijve gjeografik ka sjell edhe përballjen me kultura ndoshta në
shumë pika të ndryshme nga njëra-tjetra. Siç e thotë edhe Domenique ―Fundi i
distancave fizike zbulon shtrirjen e distancave kulturore.‖4 Nëse tjetri është një kulturë,
atëherë ajo është vlerë dhe pjesë e diversitet kulturor, edhe nëse është e ndryshme apo e
kundërt me unin.

Përballja me diçka të panjohur më parë, dhe aq më pak nëse kjo e panjohur bie në
kundërshtim me parimet, normat e traditat e unit ka rezultuar në mohimin e tjetrit (qoftë 
si kulturë, individë apo bashkësi e komb) dhe në përçmimin e kësaj të panjohure, që për
tjetrin është vlerë, traditë apo kulturë. Këtu lind akomunikimi. Në vijimësi, lindin
konflikte, qofshin verbale apo jo verbale, të cilat përjashtojnë të panjohurat kulturore
dhe mbjellin përçarje, mëri, urrejtje, gjuhë të urrejtjes dhe thyejnë një marrëdhënie të
mundshme me tjetrin. Në fund të fundit çfarë janë luftërat? Ato komunikojnë
mospajtim, konflikte, interesa ekonomike-politike dhe abashkëpunim për një 
rrugëzgjidhje të mundshme e pa armë.

Të vështruarit në mikro
Komunikimi dhe përftuesja e saj, paqja, janë në një raport metonimik të

pandashëm dhe të pashmangshëm. Por, duke menduar mbi komunikimin dhe mbi
bashkëpunimin mes unit dhe tjetrit, lind pyetja se çfarë është moskomunikimi? Është
thjesht një e kundërt e komunikimit, apo një formë komunikimi?

Akomunikmi përmban në vetvete sintezë të një forme të veçantë të komunikimit, 
aq edhe pjesën antitezuese dhe përjashtuese të tij: konfliktet, qofshin të heshtura, apo te
hapura.

Konkretisht, kur mendojmë dhe mundohemi të shohim moskomunikmin,
njëkohësisht mundohemi të gjejmë edhe pikat që e kanë penguar të realizohet. Duke
menduar për moskomunikimin, ne mendojmë për komunikmin.

Shenjat e moskomunikmit në vetvete përbëjnë një mënyrë komunikimi, të cilat i 
transmetojnë marrësit në forma të ndryshme mospajtim, apo konflikt. Por, edhe kjo
është një formë komunikimi, e cila paralajmëron dhe ―ndez alarmin‖ e tolerancës dhe
respektit të diversitetit human, në mendime dhe kulturë. Siç e thotë edhe Domenique ― 
Moskomunikimi është pra, shpesh, horizont i komunikmit. Për të shmangur dështimin
duhen ndërmarrë dy gjëra: të kuptosh ku mbështetet komunikmi dhe të ndërtosh
bashkëjetesën… Të mendosh mbi moskomunikmin, do të thotë të respektosh tjetrin, të
kuptosh ku mbështetet tjetërsia.‖5

4 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009.
5 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 137.
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Parë të Kushtetutës Amerikane, shprehet se ky amendament zanafilloi si 
zgjidhja përfundimtare e problemeve të lirisë së shprehjes por më vonë u pa një 
konflikt i cili doli në sipërfaqe mes dy grupimeve të interesave sociale, konflikt 
mes promovimit  të fjalës së lirë dhe interesit social i cili dëmtohej nga ushtrimi 
i saj.26 Ndërkohë që promovimi i fjalës së lirë gjeti mbështetje ligjore, një gjë e 
tillë nuk arriti të shtrihej deri tek mbrojtja e vlerave të dëmtuara pikërisht gjatë 
ushtrimit të lirisë së shprehjes duke u transformuar në përceptimin e 
përgjithshëm të një antagonizmi mes lirisë së shprehjes dhe interesit publik. Në 
të vërtetë ka raste kur të drejtat juridike mund të përplasen, por kjo konsiderohet 
si përjashtim. Ajo që ndodh në rastin e përplasjes së lirisë së shprehjes dhe 
dëmeve që ajo i shkakton interesit publik është kthimi i një përjashtimi në 
rregull të përhershëm, pra një konflikt juridik  jo i përkohshëm por që ka zënë 
rrënjë dhe kërkon zgjidhje në çdo situatë sociale. Nga ana tjetër, Ligji 
Ndërkombëtar i të Drejtave të Njeriut e pajis individin me të drejtën e lirisë së 
besimit. Kjo liri përfshin pasjen e një feje apo edhe proçesin e adoptimit me një 
fe tjetër, gjithashtu edhe të drejtën e praktikimit të këtij besimi në hapësirat e 
shoqërisë. Por, pavarësisht  kësaj, ky ligj nuk e merr në konsideratë përjashtimin 
e religjionit nga përqeshja apo fyerja, gjë e cila lidhet direkt me respektimin e 
ndjenjave besimore te individit.27 Në këtë kuadër  edhe shtypi apo masmedia, si 
forma komunikimi prej të cilave realizohet liria e shprehjes në hapësirat publike, 
qëllim primar të tyre kanë zhvarrosjen e të vertetës dhe nxjerrjen e saj në 
vëmendjen e interesit shoqëror. Po ashtu detyrë themelore e mediumeve është  të 
përcjellin informacione në bazë të kriterit të të vërtetës në përputhje me atë që 
quhet interesi i përgjithshëm duke e bashkëshoqëruar këtë me detyra dhe 
përgjegjësi. Si shtyllë themelore e shoqërive demokratike liria e shtypit e ka të 
caktuar  masën e saj të kalimit të kufirit, dhe nëse do të duhej ta bënte këtë, 
atëhere Komiteti për të Drejtat e Njeriut si dhe Konventa Ndërkombëtare mbi të 
Drejtat Civile dhe Politike shprehet se, edhe pse liria e shprehjes është bazike 
për shoqëritë demokratike ajo i nënshtrohet të drejtës për kufizime apo 
shtrëngime të cilat duhet të kenë si justifikim bazë interesin publik.28 Dallimin 
mes interesit publik dhe atij privat e bën koncepti i lirisë së mendimit i cili në 
ndryshim nga liria e shprehjes, bazuar në sa thamë më sipër, nuk i  nënshtrohet 
kufizimeve. Liria e mendimit në bazë të nenit 9 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut dhe nenit 18  të  ICCPR, është liri absolute dhe nuk bën pjesë 
në asnjë lloj të kufizimit juridik.29  

26 Meiklejohn, Alexander, “Political Freedom” ( Liria Politike) 1960 fq.54-55 (në këtë punim 
autori  rreket të  shpjegojë   se Amendamenti i  Parë nuk arrin të mbrojë individin dhe lirinë e 
tij dhe të sigurojë në të njëjtën kohë mbrojtje të interesave sociale). Kurse Bork H Robert në 
një punim tjetër,   
    “Neutral Principles and Some  First Amendment Problems”(Parimet Neutrale dhe Disa 
Probleme me    Amendimn e Parë), (1971) 47 IND. L. J.1, fq 24-26  (agumenton se 
Amendamenti i Parë mbron  vetëm lirinë e fjalës në diskursin politik). 
27  OKB, “Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike”, 1966, neni 18,   
28 Po aty, neni 19. ICCPR  
29 HRC General Comment nr.22,“The righ of freedom of thought, conscience and religion”, 
Neni 18 
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Në veprën e tij “Natyra dhe Burimet i Ligjit”, John Gray ndërton një 

strukturë trekëndore  të problemeve që implikojnë lirinë e shprehjes dhe dëmet 

që ajo mund t’i shkaktojë interesit shoqëror. Së pari,  qëndron e drejta e atyre të 

cilët dëshirojnë të shprehen lirshëm apo të jenë të lirshëm të dëgjojnë të tjerët të 

shprehen. Së dyti, qëndron pjesa tjetër e shoqërisë të drejtat e të cilëve mund të 

cënohen apo dëmtohen nga e drejta e të tjerëve për t’u shprehur lirshëm. Së treti, 

qëndron shteti i cili është përgjegjës për respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave 

të të dy grupimeve të mësipërme.
30

 Në këtë kuptim të drejtat e të dy grupimeve 

të para, në konceptin modern juridik, mund të konsiderohen në të njëjtën kohë si 

interesa shoqërore dhe roli i shtetit qëndron pikërisht në mbrojtjen e tyre ngase 

interesi shtetëror është i pandarë nga interesi publik (social). Pra, fenomeni 

duhet parë si ndërveprim të drejtash dhe lirish, i cili shndërrohet në konflikt në 

momentin që shteti si rregullator i këtyre të drejtave, që në të njëjtën kohë janë 

edhe interesa, të sigurojë mbrojtje ligjore vetëm për njërën dhe duke e lënë 

tjetrin të pambuluar ose pjesërisht të mbuluar ligjërisht. Mekanizmat ligjorë të 

Konventës Evropiane si dhe Konventës për të Drejtat Civile dhe Politike, janë 

në vetvehte autorizime ligjore për shtetet anëtare të këtyre konventave, për të 

aplikuar kufizime të zbatimit të lirisë së shprehjes në momentet kur kjo liri 

cënon sigurinë publike në kontekstin kolektiv dhe kur ajo cënon dinjitetin e 

personit në kontekstin individual. Ky autorizim ligjor  përbën një formë të 

detyrueshme kufizimi për sa kohë shtetet anëtarë kanë pranuar këtë trajtim 

juridik të lirisë në fjalë dhe ato nuk mundet ta trajtojnë lirinë shprehjes jashtë 

këtij kuardi ligjor të rënë dakort në mes tyre. Këtë e konfirmon Neni 20 i 

ICCPR-së (Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike) në të 

cilin theksohet se shtetet anëtare duhet të ndalojnë me ligj:“çdo avokaturë ndaj 

urrejtjes me bazë kombi, race apo feje e cila mund të përbëjë nxitje për 

diskriminim, konflikt dhe dhunë”. I njëjti obligim ligjor vjen edhe nga Konventa 

Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Racor 

(CERD) në Nenin 4(a) të saj në të cilën udhëzon shtetet anëtare që : 

...të deklarojnë çdo akt që konsiderohet fyes dhe që është i dënueshëm 

ligjërisht, çdo përhapje të ideve të bazuara në epërsi apo urrejtje rracore, 

çdo  nxitje të diskriminimeve racore, po ashtu çdo akt dhune dhe nxitjeje të 

këtyre  diskriminimeve të personave apo grupeve me origjinë racore apo 

etnike, si dhe  çdo mbështetje apo financim i këtyre aktiviteteve.
31

 

Danimarka si vendi i origjinës së krijimit dhe publikimit të karikaturave 

ndaj Profetit Muhamed, është  shtet anëtar  i Konventës Ndërkombëtare për të 

Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR) por dhe anëtare e CERD-it, gjë që e bënte të 

detyrueshme ndërhyrjen e këtij shteti në rastin kur liria e shprehjes cënonte 

sigurinë publike apo edhe të raportonte në CERD për këtë rast si akt në të cilin u 

demonstrua hapur urrejtja dhe diskriminimi ndaj komuniteteve migratore të 

racave dhe kulturave të ndryshme. Mos të harrojmë se pjesë e karikaturave ishte 

edhe portretizimi i një qytetari danez i cili kafshonte këmbën e një gruaje me 

30 Gray Ch. John,“The nature and Sources of the Law”, botimi i dytë viti 1972 fq.18 
31 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
    660 United Nations Treaty Series 195. New York, 7 Mars 1966. 
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pandjeshmëria e tij, hyjnesha e hakmarrjes dhe e drejtësisë Nemesidë e bëri të
dashurohej dhe ta pëlqente deri në vetësakrifikim veten e tij, deri sa u kthye në një lule.
Nga mitologjia, sot ka marrë emrin individualiteti i theksuar dhe vetëpëlqimi i vetvetes
si kompleksi narcistik.)

Kompleksi narcizistë të çon domosdoshmërisht në konflikte dhe padyshim në 
thyerjen e esencës së komunikimit: e besimit dhe të sinqeritetit. ―nuk ka solidaritet të ri 
pa pranuar së pari tezën e qytetarit të lirë dhe të barabartë, që ―dëgjojnë njeri tjetrin dhe
që mësojnë përmes debatit nga njëri tjetri.‖10

Uni dhe këmbngulja që ―gjithmon kam të drejtë‖ janë disa nga tezat, të cilat shpesh
mbyllin komunikimin, diskutimin dhe arritjen e zgjidhjes së përbashkët. Atëherë, nëse
do vinim mbi gjithcka në mënyrë të këmbngulshëm veten, unin individual, atëherë çfarë
do të ishte komunikimi? Mbyllja dhe moskomunikimi me tjetrin dhe komunikim
monologues me veten? Siç e thotë edhe Domenique, atëherë komunikimi do tkurrej në
përkufizimin ― Të komunikosh do të thotë atëhere të transmetosh, të flasësh vetëm në
një drejtim, duke i hequr tjetrit mundësinë për t‘u përgjigjur.‖11

Por, komunikimi gjithnjë e më shumë konvencionalisht po barazohet dhe
sinonimizohet me thelbin që mbartin konceptet besim, drejtësi, sinqeritet, respekt,
tolerancë dhe altruizëm. Nëse nuk do jenë pjesë e komunikimit këto virtyte e cilësi,
atëherë rrjedhimisht a do ketë realisht komunikim dhe konvencionalisht, a mund të ketë
rrjedhojën metonimike të tij, paqen? Në të kundërt, do të ketë: ―Të komunikosh do të 
thotë gjithashtu të harrosh, të presësh në mes, të gënjesh, të maskosh, të rishkruash, të
luash me veten, me realitetin dhe tjetrin. Dora-dorës që komunikimi arratiset ose që ne
arratisemi prej tij, ne e kërkojmë, pasi kemi gjithmonë diçka për të thënë, ndonjëherë 
edhe për të dëgjuar.‖12

Atëherë pa komunikmin, dhe pa esencën e tij, nuk do mundnim të dinim dhe t‘i
jepnim një kuptim se çfarë do të thotë paqe. S‘do të dinim çfarë do të thotë zgjidhje e
drejtë. Madje njerëzit pa komunikim virtual dhe jo virtual do të ishin në një kaos të
vërtetë.

Të vështruarit në makro
Shoqëritë formohen nga individë, të cilët janë brumosur dhe formuar me një 

kulturë të tyre. Mënyra se si ata e marrin kulturën, mënyra se si ata e shohin të
panjohurën, për ta përbën pikën nevralgjike të sjelljes dhe mënyrës se si e përballon uni 
kulturë sfidën dhe ndoshta ―shokun‖ ndaj kulturës tjetër. ―Cdo komunikim është një akt

10 Tushi,Gëzim, Individi dhe shoqëria, Alsar,Tiranë, 2012, f. 294. 
11 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 163.
12 Wolton Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 164.
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ngjyrë.  Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si vendi i origjinës së filmimit 

përçmues të Sam Bacile, është shtet anëtar i ICCPR-së, por fakti është që 

SH.B.A-të shprehën rezervat e tyre ndaj Nenit 20 të kësaj Konvente me 

justifikimin se : 

Ky nen nuk autorizon apo kërkon bërjen e ndonjë ligji apo të një akti tjetër 

nga ana e Shteteve të Bashkuara, të cilat do të kufizonin të drejtën për lirinë 

e  shprehjes apo të ndonjë akti të ngjashëm,ndaj të drejtave që  janë të 

mbrojtura  nga Kushtetuta apo ligjet e Shteteve të Bashkuara.
32

 

Ky qëndrim i Shteteve të Bashkuara, mbështetet mbi konceptin që kanë ata 

mbi lirinë e shprehjes të cilën e konsiderojnë si vlerë kushtetuese dhe mbështetet 

kryesisht mbi Amendimin e Parë të Kushtetuës së Sh.B.A-ve.  Në fakt ky 

Amendim është marrë shpesh edhe si shembull se si duhet të mbrohet liria e 

shprehjes në shoqëritë demokratike dhe modeli amerikan është po ashtu 

konsideruar edhe argument i cili justifikonte absolutizimin e kësaj lirie. 

Liria e shprehjes në identitetet qytetërimore 

   Publikimi i filimimit poshtërues të Sam Baciles, ndaj Profetit Muhamed, risolli 

edhe një here në vëmendjen publike atë debat i cili qe aktivizuar herët më 2005-

ën  ku shumë gazeta printuan karikaturat daneze, lidhur me trashëgiminë e lirisë 

së shprehjes. Shumë pyetje u ngritën asokohe mbi faktin nëse liria e shprehjes 

ishte apo jo në softin e Islamit dhe muslimanëve dhe nëse Perëndimi dhe Islami 

ishin bartës ose jo të vlerave opozitare. Një debat i madh mori udhë mbi 

pikëpyetjen  nëse arsyeja dhe besimi janë dy nocione të përputhshme me njëra-

tjetrën, ku me arsyen  nënkuptohej vlera demokratike, sekulare liberaliste dhe 

me besimin nënkuptohej  autoriteti, tirania e nënshtrimit, pse jo edhe dhuna. Të 

vendosura në këtë formacion, qasja hulumtuese duket se është 

pashmangshmërisht konfliktuale e cila përfundon me një përplasje të 

paralajmëruar qytetërimore, që formën e saj të shkruar e mori më së shumti nga 

Samuel Huntington dhe teoria e tij e cila e shihte si thelbësore papajtueshmërinë 

kulturore mes Perëndimit si bartës të Krishtërimit dhe Islamit, e cila do të 

përfundonte me një përplasje të madhe. Duke u nisur nga përqasjet që shpesh 

janë afishuar në media, të jepet përshtypja se doktrina e krishterë  është më 

mikpritëse me demokracinë. Në fakt, demokracia është nocion dhe praktikë e 

cila vjen nga një qytetërim më i hershëm se ai i krishterë, nga Greqia e lashtë me 

kulturën athinase të Agora-së, në të cilën qytetarët në formë konsensuale, 

merrnin vendime të rëndësishme për bashkësinë dhe për marrëdhëniet me shtetet 

e tjera. Kështu konceptet e demokracisë së sotme moderne na vijnë nga Greqia 

klasike ku koncepti i bashkësisë ishte shumë i zhvilluar. Sipas Giorgio 

Zanchinit, një ndër tiparet që dallon demokracinë e lashtë me atë bashkëkohore, 

është ndarja në sferë private dhe sferë politike. Në atë kohë një qytetar athinas 

32 U.S Reservations, Deklarations and Understandings, INT’L COVENANT ON CIV. And 
POL. RTS,  
    138 Cong.Rec.(Rregjistrime të Kongresit) S4781-01 dt 2 Prill 1992 
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ishte i dedikuar shërbimit ndaj bashkësisë komunitare dhe kjo ishte parësore për 

të. Jeta publike dilte në plan të parë ndërkohë që jeta private konsiderohej si 

dytësore
33

. Në këtë kontekst fjala idiot që vjen nga latinishtja, prejardhjen e ka 

nga greqishtja e lashtë (idion) që do të thotë privat dhe përdorej me konotacion 

përbuzës ndaj atij anëtari të shoqërisë që merrej më shumë me punë private dhe 

anashkalonte interesin kolektiv publik të bashkësië . Megjithatë, do të duhet të 

bëjmë një saktësim mbi konceptin e atëhershëm të demokracisë në Greqinë e 

lashtë dhe konceptit modern të demokracisë. Pika ku këto koncepte ndryshojnë 

nga njëri-tjetri, është tek qasja që ato kanë me individin. Demokracia e sotme si 

themel të sajin ka vlerën universale të dinjitetit të njeriut, pra sistemi është i 

ngritur duke respektuar këtë premisë me qëndër individin dhe të drejtën e tij. Në 

Greqinë e lashtë, koncepti i barazisë ekzistonte por nuk arrinte të shtrihej deri 

tek dinjitetit universal i njeriut. Ekzistonte e drejta për t’u shprehur i lire në 

forumet, në Agoran-në athinase, por kufinjtë e individit shiheshin brënda 

bashkësisë dhe e drejta universale e tij ishte një koncept i tëhuajsuar. Por 

gjithsesi, nocionet bazë të të shprehurit lirshëm ishin prezente dhe kanë përbërë 

referencën historike të qytetërimeve të cilat iu qasën asaj.   

Duke iu kthyer Krishtërimit, duhet të pohojmë se ekziston një boshllëk 

i madh kohor midis kulturës së shprehjes së lirë në Agora-në athinase dhe 

shoqërive evropiane të krishtera të cilat filluan t’i japin përparësi individit dhe 

shprehjes së lirë. Nga Agora-ja e deri tek “kontrata sociale” e Jean Jaques 

Rousseaus  e cila u formulua më pas si “religion civil” e deri tek Republika e 

Tretë në Francë, qëndrojnë disa shekuj që pak ose aspak kishin të bënin me 

kulturën demokratike dhe softin demokratik të Krishtërimit. Nëse do të 

zhyteshim në Mesjetën  evropiane, koncepti i dinjitetit njerëzor nën latinizmën 

“dignitas”, ishte ekuivalent i shtresave të larta të shoqërisë të cilët pretendonin 

përkatësinë mbi këtë term dhe aspak i shtresave të ulta të saj. Kështu 

presupozimi se dinjiteti njerëzor si bazë e demokracisë ishte trupëzuar në 

Krishtërim, është i pabazë e për rrjedhojë edhe kultura demokratike në shekujt 

kur qeveriste kasta e Kishës, mungonte në pothuaj të gjitha komponentet e saj. 

Për më tepër gjatë historisë së saj, Evropa është karakterizuar nga një ndarje 

klasore e thellë mes shtresave te popullsisë së saj, ndarje e bazuar edhe në 

identitetet e mëvonshme fetare dhe nacionale, të cilat kanë shkaktuar konflikte të 

herëpashershme.  Këtu duhet të sjellim në vëmendje edhe faktin se përveç 

mungesës së një demokracie e cila duhej të prodhohej së brëndëshmi në 

marrëdheniet brënda vetes së vet, Evropa ka qenë edhe eksportuesja e një 

historie të gjatë kolonizimi, shfrytëzimi e vuajtjesh të shkaktuara ndaj popujve të 

kontinenteve të tjera si Azi, Amerikë, Afrikë  duke projektuar mungesën e 

dinjitetit njerëzor përmes shfrytëzimit të burimeve njerëzore e natyrore në 

mënyrë thellësisht diskriminuese. Nëse do të supozonim se pohimet e Francis 

Fukuyamës, se doktrina kristiane është e bazuar mbi “dinjitetin universal të 

njeriut”
34

 si vlerë unike e civilizimit Perëndimor, atëhere do të duhej të 

përmendnim këtu thënien e Hannah Arendt-it e cila vërteton se politikat raciste 

33 Zanchini, Giorgio,“TELEDEMOKRACIA nënshtetas kokëulur apo qytetarë” Tiranë : Instituti  
   Shqiptar i Medias 2001, fq.59 
34  Fukuyama, Francis. “The End of History and the Last Man”, New York,  2006 
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respektosh dikë, apo diçka që është e ndryshme nga uni përfaqësues, nuk do të thotë të
shkrihet në identitetin personal, apo të njësohesh me të. Por, do të thotë të vlerësosh dhe
të jesh i hapur ndaj të ndryshmes dhe ndaj të panjohurës. 

Kapërcimi i kufijve gjeografik ka sjell edhe përballjen me kultura ndoshta në
shumë pika të ndryshme nga njëra-tjetra. Siç e thotë edhe Domenique ―Fundi i
distancave fizike zbulon shtrirjen e distancave kulturore.‖4 Nëse tjetri është një kulturë,
atëherë ajo është vlerë dhe pjesë e diversitet kulturor, edhe nëse është e ndryshme apo e
kundërt me unin.

Përballja me diçka të panjohur më parë, dhe aq më pak nëse kjo e panjohur bie në
kundërshtim me parimet, normat e traditat e unit ka rezultuar në mohimin e tjetrit (qoftë 
si kulturë, individë apo bashkësi e komb) dhe në përçmimin e kësaj të panjohure, që për
tjetrin është vlerë, traditë apo kulturë. Këtu lind akomunikimi. Në vijimësi, lindin
konflikte, qofshin verbale apo jo verbale, të cilat përjashtojnë të panjohurat kulturore
dhe mbjellin përçarje, mëri, urrejtje, gjuhë të urrejtjes dhe thyejnë një marrëdhënie të
mundshme me tjetrin. Në fund të fundit çfarë janë luftërat? Ato komunikojnë
mospajtim, konflikte, interesa ekonomike-politike dhe abashkëpunim për një 
rrugëzgjidhje të mundshme e pa armë.

Të vështruarit në mikro
Komunikimi dhe përftuesja e saj, paqja, janë në një raport metonimik të

pandashëm dhe të pashmangshëm. Por, duke menduar mbi komunikimin dhe mbi
bashkëpunimin mes unit dhe tjetrit, lind pyetja se çfarë është moskomunikimi? Është
thjesht një e kundërt e komunikimit, apo një formë komunikimi?

Akomunikmi përmban në vetvete sintezë të një forme të veçantë të komunikimit, 
aq edhe pjesën antitezuese dhe përjashtuese të tij: konfliktet, qofshin të heshtura, apo te
hapura.

Konkretisht, kur mendojmë dhe mundohemi të shohim moskomunikmin,
njëkohësisht mundohemi të gjejmë edhe pikat që e kanë penguar të realizohet. Duke
menduar për moskomunikimin, ne mendojmë për komunikmin.

Shenjat e moskomunikmit në vetvete përbëjnë një mënyrë komunikimi, të cilat i 
transmetojnë marrësit në forma të ndryshme mospajtim, apo konflikt. Por, edhe kjo
është një formë komunikimi, e cila paralajmëron dhe ―ndez alarmin‖ e tolerancës dhe
respektit të diversitetit human, në mendime dhe kulturë. Siç e thotë edhe Domenique ― 
Moskomunikimi është pra, shpesh, horizont i komunikmit. Për të shmangur dështimin
duhen ndërmarrë dy gjëra: të kuptosh ku mbështetet komunikmi dhe të ndërtosh
bashkëjetesën… Të mendosh mbi moskomunikmin, do të thotë të respektosh tjetrin, të
kuptosh ku mbështetet tjetërsia.‖5

4 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009.
5 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 137.
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të shteteve evropiane kanë qenë themeli i zhvillimit të fashizmit në Evropë.
35

 Në 

këtë kuptim, kërkimi për konceptin e “dinjitetit njerëzor” në civilizimin 

evropian, do të duhej të bëhej vetëm atëhere kur ky civilizim të shkëputej nga 

pushteti dhe autoriteti i Kishës. Pra, vlerat e demokracisë evropianë morën 

formë atëhere kur edhe dinjitetit njerëzor dhe barazia mes njerëzve u bë qëllimi 

prioritar i shoqërive evropiane. Ajo çka duhet thënë në këtë rast është se ky stad 

arriti vetëm atëhere kur shoqëritë evropiane vendosën të zëvendësonin 

Kristianizmin si nocion pushteti me sekularizmin dhe shoqëritë liberale. Prandaj 

sekularizmi në shoqëritë evropianë nuk përbën vetëm një ndarje të thjeshtë të 

Kishës nga shteti, por në vetvehte është zmbrapsje e religjionit për të mos 

ndërhyrë në administrimin e shoqërive moderne.  Parë në këtë këndvështrim, 

atëherë përqasja se demokracia është thelbi i doktrinës kristiane do të na çonte 

në një konluzion tjetër, ku sipas këtij supozimi, sot Evropa është 

antidemokratike ngase ka zëvendësuar qëndrën e pushtetit nga një administratë 

demokratike të Kishës më një administratë sekulare e liberal-totalitariste. 

Prandaj, ne nuk duhet të harrojmë së vlera të tilla si, liria ,barazia dhe vëllazëria 

u vendosën në Evropë përmes shpatës dhe gijotinës, përmes luftës e konfliktit, 

për të zëvendësuar një pushtet të vjetër i cili nuk njihte dinjitetin njerëzor me një 

pushtet të ri të perandorive moderne evropiane, të nacionalizmit, racizmit, 

gjenocidit e kolonializmit. Historia e Evropës, e krishterë ose jo, ka pasur 

problemet e saj me “dinjitetin njerëzor “ si themeli i demokracisë. Evropa sot e 

konsideron si arritje gjendjen aktuale të të drejtës publike sepse ajo vazhdon të 

vuajë edhe sot e kësaj dite frikën e rikthimit të pushtetit të Kishës, prandaj liria 

e fituar me aq shumë mund shihet e kompleksuar nga frika e humbjes së saj, nga 

frika e çdo gjëje religjioze e cila për historinë e Evropës do të thotë rikthim në 

qelinë e autoritarizmit dhe diktatit ekleziastik. Është pikërisht këtu gabimi që 

bën Evropa sot kur i qaset marrrëdhënieve me muslimanët në rastin e 

karikaturave, sepse ajo mbron lirinë e shprehjes jo se nuk e kupton që ajo duhet 

të ketë kufij, por e konsideron atë si kufirin mbrojtës ndaj religjionit. Gabimi 

qëndron në të konsideruarit të fenomenit musliman me konceptimin dhe 

këndëvshtrimin që ata kanë për Krishtërimin dhe historinë e tij. Për këtë duhet 

kuptuar Islami dhe thelbi i tij, natyra sociale dhe qasjet që ai ka me demokracinë 

e sotme për të ndërtuar pastaj  një përafrim më tipik në lidhje me pretendimet e 

muslimanëve përsa i përket respektimit të dinjitetit  njerëzor. 

Liria e shprehjes në këndvështrimin e muslimanëve 

Në të vërtetë,  kur bëhet fjalë për konceptin e lirisë së shprehjes në 

botëkuptimin e muslimanëve, duhet të kemi parasysh që të kuptuarit e rendit të 

lirisë, për të cilën folëm në kapitullin e mëparshëm, është më i ndryshëm se në 

shoqëritë perëndimrore. Nëse kufizimi i lirisë në Perëndim kalon përmes frymës 

së ligjit i cili rregullon sjellen publike me sjelljen private, në vendet muslimane 

rendi i lirisë e përshkon rrugën e vet përmes ndalesave  që zanafillojnë me 

urdhëresat hyjnore të cilat pothuaj zhdukin hapësirën  mes moralit dhe mënyrës, 

35  Arendt, Hannah. “The Origin of Totalitarianism”,(1951), ribotim New York Schocken, 2004 
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duke i njësuar ato. Ky njësim pasqyrohet në vetëdijën e përditshmërisë së çdo 

muslimani duke përbërë kështu individin, që raportin e tij me lirinë e sheh në 

prizmin e rendit dhe renditjes e cila zbret në formë transhendente nga Zoti 

Krijues i lirisë, tek individi si  përkufizimin i saj. Në ndryshim nga Perëndimi ku 

moraliteti religjioz është shtyrë forcërisht në sferën private dhe përmes 

mekanizmave të ligjit bëhet një ndarje e fortë mes privates dhe publikes së një 

personi në shoqëri, në shoqëritë muslimane, përmes rendit fetar të lirisë, privatja 

dhe publikja në kuptimin e mënyrës dhe moralit shkrihen në një dhe nuk ka 

dallim të sjelljes morale në privaci me atë në kolektivitet, sepse tashmë 

marrëdhënia e muslimanit me lirinë kalon përmes dimensionit vertikal me Zotin 

e tij, në etikën e kësaj lirie. Në këtë kontekst, ka një të kuptuar të ndryshëm në 

mesin e muslimanëve, përsa i përket lirisë individuale dhe rendit social. 

Inkurajimi i socializimit të individit në shoqëritë muslimane përmes termit 

xhemat (bashkësi,)  e shkrin ndarjen mes sjelljes publike dhe private të 

muslimanit duke unifikuar qëndrimin e tij ndaj lirisë si e lindur më të, si dhuratë 

nga Krijuesi i tij , sepse muslimani e gjen lirinë tek nënshtrimi ndaj Zotit dhe 

ligjeve të tij. Ndërkohë që përceptimi i lirisë në shoqëritë perëndimore anon nga 

përcaktimi dhe përkufizimi i saj nga ligji me autor njeriun. 

Në Islam ashtu siç  përmendëm në kapitullin për sistemin politik të tij, 

diversiteti dhe pluraliteti i mendimeve dhe besimeve të njeriut kanë qenë pjesë e 

pa ndarë e tij. Kështu individi është i lirë të përzgjedhë qoftë edhe fenë e tij, e 

vërtetuar kjo me postulatin kuranor : “Nuk ka dhunë në fe...”
36

. Kështu njeriu 

kriminalizohet për veprimet e tij dhe jo në lidhje me besimet e tij. Në këtë 

kuptim, muslimani ndërton një marrëdhënie intime me lirinë e tij që moralitetin 

e saj e ka të zbritur nga Krijuesi, por duke qenë se Profeti Muhamed është në 

vetëdijen e muslimanit, i dërguari i Zotit në tokë, atëhere në të njëjtën mënyrë 

krijohet marrëdhënie intimiteti po ashtu me Profetin si manifestim i vullnetit 

hyjnor. Në rastin e karikaturave dhe filmimeve, shumë media në Perëndim u 

habitën me faktin e reagimit të muslimanëve ndaj këtyre publikimeve sepse ata 

nuk e kishin kuptuar se aktet që ata kishin prodhuar kishin cënuar intimetin e 

muslimanit me lirinë e tij dhe me Profetin Muhamed si materializim i kësaj lirie. 

Sepse ashtu siç Saba Mahmood
37

 shprehet:  

Muhamedi nuk është një emër i thjeshtë që i referohet një figure të 

veçantë historike, por një vulë ngjashmërie për secilin. Në këtë kuptim ai 

është  një figurë imanence, nuk është një shenjë e veçuar reference e 

shkëputur  nga  thelbi.
38

 

Vetëm duke vështuar marrëdhënien e cila është ndërtuar mes muslimanit dhe 

Profetit të tij, se si sjelljet, fjalët, veprimet apo mosveprimet e tij janë kthyer në 

një kushtetutë etike për besimtarët, në një ndërveprim intimiteti e dashurie, 

36  Kur’ani. Suretu Bekare, Vargu 256 
37 Saba Mahmood, lektore ne universitetet e Cikagos, Columbia University dhe New York 
University. 
38 Mahmood, Saba, “Religious Reason and Secular Affect: An Incommesurable Divide?” Në 
“Is  
     Qritique Secular? Blasphemy, Injury, and Free Scpeesh”, 2009 fq. 64 
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pandjeshmëria e tij, hyjnesha e hakmarrjes dhe e drejtësisë Nemesidë e bëri të
dashurohej dhe ta pëlqente deri në vetësakrifikim veten e tij, deri sa u kthye në një lule.
Nga mitologjia, sot ka marrë emrin individualiteti i theksuar dhe vetëpëlqimi i vetvetes
si kompleksi narcistik.)

Kompleksi narcizistë të çon domosdoshmërisht në konflikte dhe padyshim në 
thyerjen e esencës së komunikimit: e besimit dhe të sinqeritetit. ―nuk ka solidaritet të ri 
pa pranuar së pari tezën e qytetarit të lirë dhe të barabartë, që ―dëgjojnë njeri tjetrin dhe
që mësojnë përmes debatit nga njëri tjetri.‖10

Uni dhe këmbngulja që ―gjithmon kam të drejtë‖ janë disa nga tezat, të cilat shpesh
mbyllin komunikimin, diskutimin dhe arritjen e zgjidhjes së përbashkët. Atëherë, nëse
do vinim mbi gjithcka në mënyrë të këmbngulshëm veten, unin individual, atëherë çfarë
do të ishte komunikimi? Mbyllja dhe moskomunikimi me tjetrin dhe komunikim
monologues me veten? Siç e thotë edhe Domenique, atëherë komunikimi do tkurrej në
përkufizimin ― Të komunikosh do të thotë atëhere të transmetosh, të flasësh vetëm në
një drejtim, duke i hequr tjetrit mundësinë për t‘u përgjigjur.‖11

Por, komunikimi gjithnjë e më shumë konvencionalisht po barazohet dhe
sinonimizohet me thelbin që mbartin konceptet besim, drejtësi, sinqeritet, respekt,
tolerancë dhe altruizëm. Nëse nuk do jenë pjesë e komunikimit këto virtyte e cilësi,
atëherë rrjedhimisht a do ketë realisht komunikim dhe konvencionalisht, a mund të ketë
rrjedhojën metonimike të tij, paqen? Në të kundërt, do të ketë: ―Të komunikosh do të 
thotë gjithashtu të harrosh, të presësh në mes, të gënjesh, të maskosh, të rishkruash, të
luash me veten, me realitetin dhe tjetrin. Dora-dorës që komunikimi arratiset ose që ne
arratisemi prej tij, ne e kërkojmë, pasi kemi gjithmonë diçka për të thënë, ndonjëherë 
edhe për të dëgjuar.‖12

Atëherë pa komunikmin, dhe pa esencën e tij, nuk do mundnim të dinim dhe t‘i
jepnim një kuptim se çfarë do të thotë paqe. S‘do të dinim çfarë do të thotë zgjidhje e
drejtë. Madje njerëzit pa komunikim virtual dhe jo virtual do të ishin në një kaos të
vërtetë.

Të vështruarit në makro
Shoqëritë formohen nga individë, të cilët janë brumosur dhe formuar me një 

kulturë të tyre. Mënyra se si ata e marrin kulturën, mënyra se si ata e shohin të
panjohurën, për ta përbën pikën nevralgjike të sjelljes dhe mënyrës se si e përballon uni 
kulturë sfidën dhe ndoshta ―shokun‖ ndaj kulturës tjetër. ―Cdo komunikim është një akt

10 Tushi,Gëzim, Individi dhe shoqëria, Alsar,Tiranë, 2012, f. 294. 
11 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 163.
12 Wolton Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 164.
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sepse ai është ligji, ai është liria. Vetëm duke kuptuar se si praktikohet dhe 

përjetohet liria e çdo muslimani, atëhere do të kuptohet edhe shkalla e dëmit të 

shkaktuar me publikimin e vizatimeve denigruese, do të kuptohet se sa është 

shprishur vija e dëmit për shkak të keqkuptimit të lirive. Jo vetëm kaq, por duhet 

evituar edhe pretendimi, se të kuptuarit më të drejtë të të vërtetës së lirisë, e kanë 

shoqëritë sekulare. Në këtë botë e cila po anon nga hegjemonia dhe 

hegjemonizmi, përfituesit më të mëdhenj të lirive janë padyshim të pasurit dhe 

të pushtetshmit, ndërkohë që të dobtëve u mbetet të ngushëllohen me lirinë e 

ndërgjegjes së tyre, e cila vështirë të kuptohet në shoqëritë ku liria shihet vetëm 

si atribut juridik i përjashtësuar nga e brëndëshmja e individit. Për këtë arsye 

bëhet akoma më e madhe nevoja për të kuptuar moralin e lirisë. 

Fuqia e karikaturës në ndezjen e konflikteve sociale 

Është tashmë i ditur fakti i përdorimit të karikaturave  për të sjellë në 

vëmendjen e audiencës një situate apo ngjarje, qoftë edhe politike, duke i dhënë 

ngjyrime sarkastike asaj dhe njëkohësisht duke e veshur me elementë të 

ndryshëm artistikë. Në fakt, përdorimi i karikaturave është forma e preferuar e 

shumë organeve të shtypit, për të zëvendësuar pamundësinë e tyre për t’u 

shprehur qartazi për një fenomen kryesisht politik, dhe kështu përdorin një 

zhandër artistik që në mënyrë metaforike të japë domethënien e asaj çka ata 

mendojnë se është thelbësore dhe goditëse. Për këtë arsye ne gjejmë  në mediat 

më të mëdha botërore karikatura të cilat projektojnë çështjet më të rëndësishme 

të niveleve të  ndryshme të cilat mund të përfshijnë personalitete, grupe 

shoqërore apo edhe kombe të tëra. Shpesh karikaturat janë përdorur nga mediat 

edhe si armë negociimi kulturor, racor dhe politik, lidhur me situata të ndryshme 

konfliktuale, ashtu siç edhe janë përdorur për të ironizuar liderë apo sisteme 

politike duke i paraprirë edhe ndryshimeve socio-politike.  

Në çdo vepër arti, por edhe më gjërë, paraprakisht është i nevojshëm ndërtimi i 

një strukture ideore mbi punimin i cili do të realizohet, dhe më pas krijimin e një 

strukture materiale mbështetëse e cila ndihmon në realizimin e plotë të tij. Kur 

një vepër ka nevojë për një strukturë, e cila pashmangshmërisht së pari është 

ideore, atëherë këtu gjëja e parë që të bie ndër mend është që kjo vepër qëndron 

e emancipuar nga rastësia dhe shpesh naiviteti. Kjo sepse një strukturë ideore 

paraprake e një vepre është e bazuar mbi një logjikë të domethënies 

komunikuese që ajo do të ketë, e cila mbështetur mbi historinë e së shkuarës 

përmes gjuhës së ngjarjeve që ajo ka shprehur, do të fiksojë perspektivën e vet 

në marrëdhëniet me audiencën. I njëjti proçes aktivizohet edhe kur bëhet fjalë 

për zhandrin e karikaturës. Perspektiva e vet komunikuese duhet të kalojë 

përmes disa filtrash në mënyrë që misioni i saj të gjejë pritshmërinë më të 

madhe pozitive të mundshme. Pyetjes së parë që një karikaturë duhet t’i 

përgjigjet para se të ndërmarrë proçesin e formësimit të vet, është se cilit 

kontekst historiko-politik ajo do t’i referohet dhe se me çfarë ideje do të 

përshkruhet ky kontekst. E ndjekur më pas me subjektin i cili duhet të 

shënjestrohet në karikaturim. Kush është ai? Çfarë përfaqëson? Cilat janë 

marrëdhëniet e tija kontekstuale me realitetin social apo me historinë? Pasi

416 
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përcaktohen këto linja themelore të idesë qëndrore, karikaturës i duhen bërë 

pyetje të natyrës: Në çfarë konotacioni do të paraqitet subjekti qëndror? Në çfarë 

forme do të ketë deformim brënda normave të lejueshme të karikaturimit? Pastaj 

karikatura do të duhet të renditet në një nga dy grupimet kryesore që zakonisht i 

karakterizojnë ato. Do të renditet në karikaturat e portretizimit negativist e 

përçmues apo në grupimin e karikaturave sarkastiko-pozitiviste. 

Tjetër element shumë i rëndësishëm i cili e shoqëron karikaturën është 

simboli që do të përdoret dhe roli i tij në simbolikën e përgjithshme të mesazhit 

komunikues. A janë ato  (simbolet) përfaqësuese të një grupimi politik, social, 

racor, fetar, seksual etj? Në momentin që njëra nga këto përdoret, a është në 

kontekstin global apo i referohet thjesht subjektit të karikaturës? Në këtë rast a 

implikon karikatura shtresa të gjëra sociale në mesazhin e vet dhe nëse po, cili 

do të jetë qëndrimi i pritshëm që mund të shkaktojë karikatura ndaj  këtyre 

grupimeve? Zakonisht karikaturat shoqërohen nga një tis filozofik i cili e 

fuqizon jashtë mase mesazhin e saj. Përveç kësaj karikaturat zakonisht 

shoqërohen me diçidura e cila përbën edhe qershinë mbi tortë të saj. Shpesh 

diçidura përdoret për  të ç’tensionuar një karikaturë negativiste duke e çliruar 

nga kuptimi i saj i gabuar, ose mund të shprehë një domethënie tjetër nga ajo 

ç’ka audienca mund të ketë përceptuar për shkak të dykuptimësisë së vet 

figurative.Karakteristika thelbësore e karikaturës e cila përbën edhe sekretin e 

suksesit të saj është raporti që ajo ndërton me ekzagjerimin. Ky i fundit është 

element bazë i cili i ndërthurur së bashku me ironinë, tentojnë të shfaqin në një 

projeksion emulativ një fenomen në një format më të hiperbolizuar se ç’është në 

të vërtetë përmes një tjetër domethënieje nga ajo literalisht e zakonshme. Tani, 

kur duam t’i qasemi “buqetës” prej 12 karikaturash të botuara nga “Jyllands- 

Posten”, shohim se shumë elementë të sipërpërmendur kanë dalë nga korniza e 

tyre tradicionale dhe janë përdorur në luftën, ndaj siç ata preferojnë ta quajnë, 

“vetë-çensurimit” gjithnjë e në rritje. Mirëpo, imiplikimi bazë që shohim në këtë 

sipërmarrje është se është përdorur metodologjia e njëjtë që zakonisht përdorej 

për të ironizuar sistemet politike në ironizimin e një tjetër sfere të shoqërisë siç 

është religjioni.  Prandaj në këtë kontekst, shumë prej përgjigjeve që një 

karikaturë duhej t’i përgjigjej normalisht, në rastin e futjes së saj në konteksin 

religjioz, ngelin jetime. Sigurisht që këto karikatura i përkasin grupimit 

sarkastiko-negativist me nota të theksuara përçmimi. Ideja qëndrore është 

përçmimi mbi bazë religjioni me nota racore dhe atribuimi i subjektit kryesor, 

(Profetit Muhamed) të anomalive aktuale sociale në një kontekst të shkuar 

historik. Pra një mbivendosje historiko-sociale pa bazë vërtetësie e cila implikon 

në formë globale jo tashmë një individ apo grupim të caktuar, por një pjesë të 

konsiderueshme popullsisë së globit. Ekzagjerimi si element i saj është në 

përmasat jashtë normales dhe theyn çdo etikë e cila pranon ekzagjerimin. Ai nuk 

është ekzagjerim në raport me të vërtetën, por është ekzagjerim i ndërtuar mbi të 

pavërtetën. Mesazhi apo diçidura janë në një raport tëhuajsimi me mesazhin që 

subjekti qëndror i karikaturës ka transmetuar në realitetin e së shkuarës së tij, 

dhe në këtë rast, nuk kemi ironizim bazuar në artikulim por ironizim bazuar mbi 

sajesë. 

Problemet që hasën me aktin e botimit të karikaturave fillojnë që me 

përqasjen e strukturës ideore të tyre të cilat nuk janë ironizmim apo ekzagjerim 
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respektosh dikë, apo diçka që është e ndryshme nga uni përfaqësues, nuk do të thotë të
shkrihet në identitetin personal, apo të njësohesh me të. Por, do të thotë të vlerësosh dhe
të jesh i hapur ndaj të ndryshmes dhe ndaj të panjohurës. 

Kapërcimi i kufijve gjeografik ka sjell edhe përballjen me kultura ndoshta në
shumë pika të ndryshme nga njëra-tjetra. Siç e thotë edhe Domenique ―Fundi i
distancave fizike zbulon shtrirjen e distancave kulturore.‖4 Nëse tjetri është një kulturë,
atëherë ajo është vlerë dhe pjesë e diversitet kulturor, edhe nëse është e ndryshme apo e
kundërt me unin.

Përballja me diçka të panjohur më parë, dhe aq më pak nëse kjo e panjohur bie në
kundërshtim me parimet, normat e traditat e unit ka rezultuar në mohimin e tjetrit (qoftë 
si kulturë, individë apo bashkësi e komb) dhe në përçmimin e kësaj të panjohure, që për
tjetrin është vlerë, traditë apo kulturë. Këtu lind akomunikimi. Në vijimësi, lindin
konflikte, qofshin verbale apo jo verbale, të cilat përjashtojnë të panjohurat kulturore
dhe mbjellin përçarje, mëri, urrejtje, gjuhë të urrejtjes dhe thyejnë një marrëdhënie të
mundshme me tjetrin. Në fund të fundit çfarë janë luftërat? Ato komunikojnë
mospajtim, konflikte, interesa ekonomike-politike dhe abashkëpunim për një 
rrugëzgjidhje të mundshme e pa armë.

Të vështruarit në mikro
Komunikimi dhe përftuesja e saj, paqja, janë në një raport metonimik të

pandashëm dhe të pashmangshëm. Por, duke menduar mbi komunikimin dhe mbi
bashkëpunimin mes unit dhe tjetrit, lind pyetja se çfarë është moskomunikimi? Është
thjesht një e kundërt e komunikimit, apo një formë komunikimi?

Akomunikmi përmban në vetvete sintezë të një forme të veçantë të komunikimit, 
aq edhe pjesën antitezuese dhe përjashtuese të tij: konfliktet, qofshin të heshtura, apo te
hapura.

Konkretisht, kur mendojmë dhe mundohemi të shohim moskomunikmin,
njëkohësisht mundohemi të gjejmë edhe pikat që e kanë penguar të realizohet. Duke
menduar për moskomunikimin, ne mendojmë për komunikmin.

Shenjat e moskomunikmit në vetvete përbëjnë një mënyrë komunikimi, të cilat i 
transmetojnë marrësit në forma të ndryshme mospajtim, apo konflikt. Por, edhe kjo
është një formë komunikimi, e cila paralajmëron dhe ―ndez alarmin‖ e tolerancës dhe
respektit të diversitetit human, në mendime dhe kulturë. Siç e thotë edhe Domenique ― 
Moskomunikimi është pra, shpesh, horizont i komunikmit. Për të shmangur dështimin
duhen ndërmarrë dy gjëra: të kuptosh ku mbështetet komunikmi dhe të ndërtosh
bashkëjetesën… Të mendosh mbi moskomunikmin, do të thotë të respektosh tjetrin, të
kuptosh ku mbështetet tjetërsia.‖5

4 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009.
5 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 137.
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bazuar mbi të vërtetën historike. Këto karikatura mbi të gjitha nuk kanë edhe 

misionin e thjeshtë dhe kryesor që ka një karikaturë, atë për të bërë të qeshë 

audiencën. Elementi i humorit të shëndoshë aty mungon potësisht gjë që e vë në 

dyshim qënien të këtyre pikturave në zhanrin e karikaturës. 

Karikaturat: Liri e fjalës apo fobi emigrantësh ? 

Fleming Rose e konsideronte publikimin e karikaturave si një “akt 

gjithpërfshirjeje” duke bërë dallime racore dhe religjioze. Vetë shënjestra e 

karikaturave është e ndarë nga konteksti shoqëror dhe qëllimi  që përmes kësaj 

ndarjeje të qartë të arrihet gjithëpërfshirja, duket aq sa qesharak aq edhe jo 

bindës. E vetmja gjithpërfshirje që mund të konsiderohet këtu, është bashkimi i 

ndjenjave anti-emigrante në Perëndim. Nëse Rose e ka pasur fjalën për këtë të 

fundit, atëhere ai ka plotësisht të drejtë. Por nëse i referohemi intervistave të tij 

në “Washington Post” dhe “Spegel Online”, shqetësimi i tij përmes frazave të 

tilla si “shkalla e lartë e kriminalitetit tek emigrantët”
39

  apo “përmbytja 

demografike nga emigranëtët”, hedhin hije dyshimi mbi dëshirën e mirë të tij në 

lidhje me gjithpërfshirjen kulturore e racore. Këtë mendim na e përforcon edhe 

një fakt tjetër ku i njëjti Fleming Rose refuzoi të botonte në të njëjtën gazetë 

“Jyllands Posten”  karikaturat që satirizonin holokaustin,
40

 ndoshta sepse 

identiteti i tij hebre
41

 prevaloi mbi lirinë e shprehjes ! Parë në këtë dritë të 

respektimit të tabuve të të tjerëve, atëherë përse publikimi i karikaturave të 

Profetit Muhamed ishte kaq ndryshe ndaj këtij principi ? Në logjikën e thjeshtë 

nuk duket se publikimi i karikaturave të tilla do të ndihmonte në krijimin e një 

atmosfere gjithpërfshirjeje. Thirrjet për zjarr në mesin e një teatri evropian të 

mbushur plot me emigrantë, nuk ndihmojnë në dekurajimimn e grupeve 

ekstremiste qofshin këto politike apo jo, as edhe në krijimin e një perspektive të 

re në marrëdhëniet delikate ndërkulturore. Aq më tepër kur parlamentarë të të 

djathtës ekstreme daneze i krahasojnë muslimanët me “qeliza kancerogjene”
42

, 

apo Geert Wilders  në Hollandë dhe partia e tij, të cilat haptazi kanë krahasuar 

Kuranin me Mein Kampf duke kërkuar fundin e “inkursionit islamik” në 

Evropë.
43

 Këtë deklaratë Wilders e pasoi me publikimin e filmit “Fitna” tërësisht  

fyes e denigrues në raport me muslimanët. Ngjarjet që rrodhën pas publikimit të 

karikaturave, konfliktet, bojkotet, protestat dhe shumë prishje të marrëdhënieve 

diplomatike, në fakt vërtetuan se gjithpërfshirja e “Jyllands- Posten” luhatej mes 

fobisë ndaj emigrantëve dhe hipokrizisë së mbrojtjes së të drejtave të tyre në 

Danimarkë. Fakti që këto karikatura u publikuan në vigjilje të nismës 

parlamentare për ligjin e ri ndaj emigracionit, ishin një sinjal i qartë i dëshirës së 

munguar dhe dështimin e autoriteteve daneze për të vazhduar në rrugën e 

komunikimit ndërkulturor. Në një sondazh të organizuar nga Komisioni 

39 Rose, Fleming,“Why I Ran the Muhammad Cartoons” Spiegel Online , 31 Maj 2006 
40 Shih: Eliot Jager, “An islamist new world order”, Jerusalem Post  22 Prill 2009 
41 http://en.wikipedia.org/wiki/Flemming_Rose vizituar më 8.05.2013 
42 Shih, Kahn A .Robert : “The Danish Cartoon Controversy and the Exclusivist Turn”, Dhjetor 
2008 
43 Wilders, Geert, “Contribution to parliamentary debate on islamic activism” 6 Shtator 2007 
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Evropian mbi sjelljet raciste në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, del se ne 

vitin 1997, niveli i racizmit në shoqërinë daneze ishte tejet i lartë. Vetëm 17% e 

danezëve e identifikonin veten si “jo-racistë”, çka e bënte këtë përqindjen më të 

ulët në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
44

Sipas të njëjti burim, del se nga 

studime të ndryshme të organizauara në Danimarkë, 85% e danezëve nuk kishin 

ndërveprim apo komunikim me minoritetet etnike, ku ndjenja raciste ishte më e 

zhvilluar ndaj minoritetit musliman se sa ndaj minoriteteve të tjera.
45

Duket se 

është ky formacion homogjen i kulturës daneze të mbyllur në vevehte dhe jo 

komunikues, i cili e ka kthyer situatën të favorshme për racizëm kulturor ndaj 

kulturave të tjera migratore si formë e gabuar e ruajtjes së identiteve vetjake. 

Është pikërisht kjo ndjenjë e fortë përjashtuese brënda danezëve e cila përdoret 

politikisht nga partitë e politikë si dhe nga meditat e shkruara. Kur 83% e 

danezëve rezultojnë si “pro-racistë”, atëhere imagjinoni se çfarë artikulimi 

përhapet në mediat on-line dhe në hapësirën private daneze. Kjo përqindje e 

frikshme e racizmit detyrimisht shpërfaqet si gjuhë zyrtare edhe në hapësirën 

publike e cila si gjithmonë përdor kritikën sekulare si gardiane të fjalës së lirë 

dhe të sekularizmit si sistem. Kështu, ky masivitet dhe intensitet me promotore 

të herëpashershme median, çon në institucionalizimin e fshehtë të racizmit si 

kulturë alternative në Danimarkë. Publikimi i karkaturave në “Jyllands- Posten”, 

që është gazeta më e madhe e Danimarkës,shënoi edhe kulmin e racizmit 

mediatik nën emër të lirisë së shprehjes, liri e cila për hir të së vërtetës, nuk u 

përdor për të botuar karikaturat kundra hebrenjve pak javë më parë se të 

botoheshin ato të Profetit Muhamed.
46

 

Konkluzioni 

Përmes metodologjisë krahasuese fenomenologjike, pamë se si në përgjithësi 

liria e shprehjes është një e drejtë e cila është e kufizuar nga të drejta të tjera të 

individëve  të komunitetit bashkëpjestar të një shoqërie. Pra, kjo e drejtë 

mbështillet nga e drejta e të tjerëve dhe pikërisht kjo balancë të drejtash, 

përcakton edhe legjitimitetin e fjalës së lirë në marrëdhëniet e saja në një 

shoqëri, përndryshe tejkalimi i kufirit të njërës liri ndaj tjetrës do të thotë 

sakrifikim i lirisë së tjetrit. Në këtë kuptim të drejtat e të dy grupimeve, të para 

në konceptin modern juridik, mund të konsiderohen në të njëjtën kohë si interesa 

shoqërore dhe roli i shtetit qëndron pikërisht në mbrojtjen e tyre ngase interesi 

shtetëror është i pandarë nga interesi publik (social). Pra, fenomeni duhet parë si 

ndërveprim të drejtash dhe lirish i cili shndërrohen në konflik në momentin që 

shteti si rregullator i këtyre të drejtave, që në të njëjtën kohë janë edhe interesa, 

të sigurojë mbrojtje ligjore vetëm për njërën dhe duke e lënë tjetrin të pambuluar 

ose pjesërisht të mbuluar ligjërisht. Pë këtë arsye edhe argumentimi absolutist që 

vihet re kur përdoret Amendamenti i Parë i Kushtetutës Amerikane si shembull i 

44 Hussain, Mustafa., “Islam, Media and Minorities in Denmark”, Current Sociology 48 nr.4, 
2000,f.95 
45 Po aty… 
46 Shih, refer. 119 
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pandjeshmëria e tij, hyjnesha e hakmarrjes dhe e drejtësisë Nemesidë e bëri të
dashurohej dhe ta pëlqente deri në vetësakrifikim veten e tij, deri sa u kthye në një lule.
Nga mitologjia, sot ka marrë emrin individualiteti i theksuar dhe vetëpëlqimi i vetvetes
si kompleksi narcistik.)

Kompleksi narcizistë të çon domosdoshmërisht në konflikte dhe padyshim në 
thyerjen e esencës së komunikimit: e besimit dhe të sinqeritetit. ―nuk ka solidaritet të ri 
pa pranuar së pari tezën e qytetarit të lirë dhe të barabartë, që ―dëgjojnë njeri tjetrin dhe
që mësojnë përmes debatit nga njëri tjetri.‖10

Uni dhe këmbngulja që ―gjithmon kam të drejtë‖ janë disa nga tezat, të cilat shpesh
mbyllin komunikimin, diskutimin dhe arritjen e zgjidhjes së përbashkët. Atëherë, nëse
do vinim mbi gjithcka në mënyrë të këmbngulshëm veten, unin individual, atëherë çfarë
do të ishte komunikimi? Mbyllja dhe moskomunikimi me tjetrin dhe komunikim
monologues me veten? Siç e thotë edhe Domenique, atëherë komunikimi do tkurrej në
përkufizimin ― Të komunikosh do të thotë atëhere të transmetosh, të flasësh vetëm në
një drejtim, duke i hequr tjetrit mundësinë për t‘u përgjigjur.‖11

Por, komunikimi gjithnjë e më shumë konvencionalisht po barazohet dhe
sinonimizohet me thelbin që mbartin konceptet besim, drejtësi, sinqeritet, respekt,
tolerancë dhe altruizëm. Nëse nuk do jenë pjesë e komunikimit këto virtyte e cilësi,
atëherë rrjedhimisht a do ketë realisht komunikim dhe konvencionalisht, a mund të ketë
rrjedhojën metonimike të tij, paqen? Në të kundërt, do të ketë: ―Të komunikosh do të 
thotë gjithashtu të harrosh, të presësh në mes, të gënjesh, të maskosh, të rishkruash, të
luash me veten, me realitetin dhe tjetrin. Dora-dorës që komunikimi arratiset ose që ne
arratisemi prej tij, ne e kërkojmë, pasi kemi gjithmonë diçka për të thënë, ndonjëherë 
edhe për të dëgjuar.‖12

Atëherë pa komunikmin, dhe pa esencën e tij, nuk do mundnim të dinim dhe t‘i
jepnim një kuptim se çfarë do të thotë paqe. S‘do të dinim çfarë do të thotë zgjidhje e
drejtë. Madje njerëzit pa komunikim virtual dhe jo virtual do të ishin në një kaos të
vërtetë.

Të vështruarit në makro
Shoqëritë formohen nga individë, të cilët janë brumosur dhe formuar me një 

kulturë të tyre. Mënyra se si ata e marrin kulturën, mënyra se si ata e shohin të
panjohurën, për ta përbën pikën nevralgjike të sjelljes dhe mënyrës se si e përballon uni 
kulturë sfidën dhe ndoshta ―shokun‖ ndaj kulturës tjetër. ―Cdo komunikim është një akt

10 Tushi,Gëzim, Individi dhe shoqëria, Alsar,Tiranë, 2012, f. 294. 
11 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 163.
12 Wolton Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 164.
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lirisë së pakushtëzuar të shprehjes, duhet parë më me objektivitet, sepse 

shembujt e mësipërm tregojnë që edhe vetë Amendamenti i Parë, funksionon si 

garantues lirie në formë parimore, por jo përcaktues dhe përkufizues eksplicit në 

vetvehte.  

Është pak e vështirë të  argumentosh faktin, se liria si koncept duhet të qëndrojë 

e shkëputur, apo thënë ndryshe, e emancipuar nga rendi dhe renditja, nga norma 

dhe rregulli, për sa kohë ajo si kategori merr formë brënda këtij realiteti. Është 

pikërisht këtu gabimi që bën Evropa sot kur i qaset marrrëdhënieve me 

muslimanët në rastin e karikaturave, sepse ajo mbron lirinë e shprehjes jo se nuk 

e kupton që ajo duhet të ketë kufinj por e konsideron si kufirin mbrojtës ndaj 

religjionit. Gabimi qëndron në të konsideruarit të fenomenit musliman me 

konceptimin dhe këndëvshtrimin që ata kanë për Krishtërimin dhe historinë e tij 

nga këndvështrimi i frikës që shkaktoi pushteti i Kishës në Evropën mesjetare. 

Duhet vështruar marrëdhënia e cila është ndërtuar mes muslimanit dhe 

Profetit të tij, se si sjelljet, fjalët, veprimet apo mosveprimet e tij janë kthyer në 

një kushtetutë etike për besimtarët, në një ndërveprim intimiteti e dashurie, 

sepse ai është ligji, ai është liria. Vetëm duke kuptuar se si praktikohet dhe 

përjetohet liria e çdo muslimani, atëhere do të kuptohet edhe shkalla e dëmit të 

shkaktuar me publikimin e vizatimeve denigruese, do të kuptohet se sa është 

shprishur vija e dëmit për shkak të keqkuptimit të lirive. Liria e shprehjes 

transformohet në liri irracionale, në momentin kur e prish ekuilibrin, ç’orienton 

vijën e dëmit dhe del nga përgjegjshmëria duke u bërë pre’ e pasioneve dhe 

dëshirave.  Pra, kthehet në irracionale për sa kohë ndërhyn në territorin e lirisë 

së tjetrit, për sa kohë sfera publike konsiderohet si disiplinuese vetëm për të 

dëgjuar një argument dhe për të qenë e shurdhët ndaj argumentit tjetër. Prandaj 

qëndrojmë brënda racionalitet kur përpiqemi të kuptojmë dhe të interpretojmë sa 

më mirë pretendimin e tjetrit, dhe kthehemi në irracionalë kur imponojmë 

pretendimin tonë mbi të drejtën e tjetrit. 

Pamë gjithashtu se  sa i domosdoshëm është një riformatim dhe rimoralizim 

i strukturës së kritikës dhe kriticizmit, mbështetur  mbi faktin se njerëzimi është 

tashmë i vetëdijshëm se “hegjemonia e arsyes”  nuk është e vetmja 

rrugëzgjidhje e të fshehtave të pafundme që bashkëjetojnë me njeriun. Në 

momentin kur njeriu ndërtoi hegjemoninë e arsyes së tij dhe e meremetoi atë 

përmes vetëm një lloji të kritikës, totalisht në funksion të kësaj hegjemonie, ai 

padashur e reduktoi qënien njerëzore nga një qënie shumëdimensionale, e cila 

ngrihej mbi imagjinatën, në një qënie të dënuar brënda qelisë së arsyes së vet. 

Kjo krijon tension mes idesë së të drejtës së qytetarit për privaci të plotë, ku 

përplotëson lirinë dhe moralin e vet, dhe mënyrës se si ligji ndërhyn në këtë 

privaci. Pra, kemi  moralin në sferën private i cili teorikisht njihet, por që në 

mënyrë paradoksale  zgjidhet me ligje që gjykojnë privaten me pyetje publike. 

Kështu individi dhe hapësira e tij nuk kanë rrugë tjetër vetëm se të 

transformohen në hapësirë publike brënda llojit të vet. Prandaj e gjejmë 

artikulimin justifikues të mbështetësve të publikimit të karikaturave, si 

proçedurë e cila justifikon lirinë për të ndërhyrë tek sfera private e tjetrit nën 

emrin e një të mirë publike siç është liria e shprehjes. Por çështja e karikaturave, 

ndryshon nga sjellja rutinë e hapësirës publike sekulare, sepse tashmë ky 

konflikt  nuk ka të bëjë me një shoqëri brënda llojit të vet, por i drejtohet disa 
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modeleve të tjera shoqërore, siç janë shoqëritë muslimane, të cilat kanë një 

mënyrë tjetër të të konceptuarit të hapësirës publike  e private. Për këtë arsye 

palët nuk kuptonin njëra-tjetrën për pasojat e konfliktit sepse më shumë se 

çështje skicimi artistik, karikaturat përbënin në vetvehte konflikt për mënyrën se 

si konceptohej hapësira publike  e private në dy modele shoqërore të ndryshme, 

ku sekularizmi e kishte shtyrë religjionin në kufinjtë e individit, ndërsa shoqëritë 

muslimane religjionin e kishin moral publik. 

Sot, bota në sajë të kanaleve masive të komunikimit, internetit, satelitit dhe 

shumë formave të tjera ndërmjetësuese mes njerëzve, nuk mund të konsiderohet 

një realitet lokalitetesh te  veçuara në të cilat ligje lokale mbizotërojnë. Në kohët 

tona kur i gjithë planeti tashmë është kthyer në një Agora’ të përbashkët, ato që 

duhet të prevalojnë mbi vlerat lokale, duhet të jenë vlerat universale si 

përbashkuese të realiteteve multikulturore. Në këtë kuptim, konflikti mes dy 

formave të të kuptuarit të moralit të publikes e privates, në qytetetërime të 

ndryshme, rezultonte i pashmangshëm. 

Problemet që hasën me aktin e botimit të karikaturave fillojnë që me 

përqasjen e strukturës ideore të tyre të cilat nuk janë ironizmim apo ekzagjerim 

bazuar mbi të vërtetën historike. Këto karikatura mbi të gjitha nuk kanë edhe 

misionin e thjeshtë dhe kryesor që ka një karikaturë, atë për të bërë të qeshë 

audiencën. Elementi i humorit të shëndoshë aty mungon plotësisht gjë që e vë në 

dyshim qënien të këtyre pikturave në zhandrin e karikaturës. Karikaturimi i 

privacisë përmes kondesimit dhe kombinimit, çon në përplasje të 

pashmangshme sociale, sepse hapësira private individuale është dhunuar hapur 

nga hapësira publike e kriticizmit sekular, që në rastin konkret ka përdorur një 

zhandër  si karikatura për të sanksionuar dominimin e vet në shoqëritë sekulare 

dhe për t’i prishur kufinjtë e komunikimit në emër të të ashtuquajturës luftë 

kundra “auto-çensurës”. Po në emër të kësaj lufte, prishet edhe kufiri i dëmit 

ndaj hapësirës private e cila është tashmë e dënuar të jetë më publike se kurrë. 

Prandaj përdorimi i karikaturave të ndërtuar me një strukturë konceptimi të një 

kulture tjetër ndaj  po një kulture tjetër, pa kuptuar sensin dhe kontekstin e saj, 

shkakton “plagosje morale” të pariparueshmë sepse tashmë nuk bëhet fjalë se 

është dëmtuar përceptimi për një subjekt imazherie siç është fjala për Profetin 

Muhamed, por është cënuar rëndë lidhja intime, vula e ngjashmërisë, përkatësia 

identitare e çdonjërit që ka ndërtuar këto marrëdhënie mimetizimi.  

Për ta vërtetuar pikëpamjen e tij, Fleming Rose duhet që të vërtetojë 

bindshëm se, që në burimet tekstuale si dhe praktikat universale, Islami është i 

barazvlefshëm me totalitarizmin. Gjithashtu ai duhet të tregonte se kush i 

përcakton caqet e auto-çensurës dhe mbi cilin bie barra e çlirimit ndaj saj. Dhe, a 

është vërtet publikimi i karikaturave mjeti i duhur për të luftuar totalitarizmin si 

dhe eliminuar çensurën ? I gjithë problemi qëndron në keqvendosjen e 

pritshmërive të Perëndimit në raport me kulturat e tjera migratore. Nuk janë të 

paktë ata që tregojnë një gadishmëri ekzemplare për të projektuar radikalizmin 

islam si kundërpalë të demokracisë dhe si kërcënim për rendin demokratik.  Për 

këtë, një hulumtim më i thellë dhe më specifik është i nevojshëm lidhur me 

faktin se sa shkrirja e kufinjve të të kuptuarit të lirisë në kontekstet 

ndërkulturore, transformohet në balsamin e zgjidhjes së problemit. 

Liri e besimit nuk mundet kurrë të trajtohet si oponente e lirisë së fjalës. 
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respektosh dikë, apo diçka që është e ndryshme nga uni përfaqësues, nuk do të thotë të
shkrihet në identitetin personal, apo të njësohesh me të. Por, do të thotë të vlerësosh dhe
të jesh i hapur ndaj të ndryshmes dhe ndaj të panjohurës. 

Kapërcimi i kufijve gjeografik ka sjell edhe përballjen me kultura ndoshta në
shumë pika të ndryshme nga njëra-tjetra. Siç e thotë edhe Domenique ―Fundi i
distancave fizike zbulon shtrirjen e distancave kulturore.‖4 Nëse tjetri është një kulturë,
atëherë ajo është vlerë dhe pjesë e diversitet kulturor, edhe nëse është e ndryshme apo e
kundërt me unin.

Përballja me diçka të panjohur më parë, dhe aq më pak nëse kjo e panjohur bie në
kundërshtim me parimet, normat e traditat e unit ka rezultuar në mohimin e tjetrit (qoftë 
si kulturë, individë apo bashkësi e komb) dhe në përçmimin e kësaj të panjohure, që për
tjetrin është vlerë, traditë apo kulturë. Këtu lind akomunikimi. Në vijimësi, lindin
konflikte, qofshin verbale apo jo verbale, të cilat përjashtojnë të panjohurat kulturore
dhe mbjellin përçarje, mëri, urrejtje, gjuhë të urrejtjes dhe thyejnë një marrëdhënie të
mundshme me tjetrin. Në fund të fundit çfarë janë luftërat? Ato komunikojnë
mospajtim, konflikte, interesa ekonomike-politike dhe abashkëpunim për një 
rrugëzgjidhje të mundshme e pa armë.

Të vështruarit në mikro
Komunikimi dhe përftuesja e saj, paqja, janë në një raport metonimik të

pandashëm dhe të pashmangshëm. Por, duke menduar mbi komunikimin dhe mbi
bashkëpunimin mes unit dhe tjetrit, lind pyetja se çfarë është moskomunikimi? Është
thjesht një e kundërt e komunikimit, apo një formë komunikimi?

Akomunikmi përmban në vetvete sintezë të një forme të veçantë të komunikimit, 
aq edhe pjesën antitezuese dhe përjashtuese të tij: konfliktet, qofshin të heshtura, apo te
hapura.

Konkretisht, kur mendojmë dhe mundohemi të shohim moskomunikmin,
njëkohësisht mundohemi të gjejmë edhe pikat që e kanë penguar të realizohet. Duke
menduar për moskomunikimin, ne mendojmë për komunikmin.

Shenjat e moskomunikmit në vetvete përbëjnë një mënyrë komunikimi, të cilat i 
transmetojnë marrësit në forma të ndryshme mospajtim, apo konflikt. Por, edhe kjo
është një formë komunikimi, e cila paralajmëron dhe ―ndez alarmin‖ e tolerancës dhe
respektit të diversitetit human, në mendime dhe kulturë. Siç e thotë edhe Domenique ― 
Moskomunikimi është pra, shpesh, horizont i komunikmit. Për të shmangur dështimin
duhen ndërmarrë dy gjëra: të kuptosh ku mbështetet komunikmi dhe të ndërtosh
bashkëjetesën… Të mendosh mbi moskomunikmin, do të thotë të respektosh tjetrin, të
kuptosh ku mbështetet tjetërsia.‖5

4 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009.
5 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 137.
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Sepse liria e fjalës është pjesë përbërëse e lirisë së besimit dhe anasjelltas. Ndaj 

edhe dilema liri e fjalës apo liri e besimit ngrihet vetëm nga një këndvështim 

sekularist dhe teorive liberale. Kurse kufizimet që natyrshmërisht ekzistojne dhe 

duhet të ekzistojnë brënda lirisë së fjalës kur preken dhe cënohen kufinj të 

rëndësishëm të shoqërisë njerëzore, në të cilin përfshihet edhe besimi, 

përkundrejt të qënurit problematikë janë një garanci e ruajtjes së sistemit dhe 

mbarëvajtjes shoqërore. Ashtu siç ka kufinj në lirinë e fjalës në një shoqëri 

sekulariste kur cënohet struktura dhe funksionimi i saj pikërisht si pasojë e kësaj 

lirie, ashtu ka dhe duhet të ketë kufizime në shoqëritë liberal demokratike dhe 

sekulariste kur cënohet liria e besimit, ngase kjo e fundit është pjesë integrale e 

saj, është frymëzuesja shpirtërore për lëvizjen e ingranazhit stërmadh të kësaj 

shoqërie. 
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Roli i komunikimit në ndërtimin e paqes 

Abstract 
In this paper will be treated the contribution and the role of communication in 

building and maintaining peace. For the composing of this study, we tried to take 
materials based on authors and researchers highly trained in this area, such as Anthony 
Gidden, Domenique Wolton, Gustave Le Bon, Zyhdi Dervishi, etc. To communicate 
means to speak, to listen, to tolerate and we can shortly say it means to live and build the 
serenity and peace. Different cultures and often conflicting with each other are evidence 
of challenges which is facing the verbal and nonverbal communication. By passing 
years they have built rules, norms, values and their own traditions. By comparison, 
between different countries we see new traditions and values, which contradict each 
other in many points. This phenomenon puts communication at a very difficult 
challenge. Trying gain an analytical-argumentative study, thoroughly can say that 
communication is born along with the man and the values and it is continuously 
experiencing different challenges, whether in the implementation of various practices, as 
well as in normative and legislative codes for the culture that is analyzed.

Keywords: Communication, Culture, Peace and Collectivities

Abstrakt 
Në këtë punim do të trajtohet kontributi dhe roli i komunikimit në ndërtimin dhe 

ruajtjen e paqes. Për hartimin e këtij studimi, jemi përpjekur të mbështetemi në autorë 
dhe studiues mjaft të specializuar në këtë fushë, siç është Anthony Gidden, Domenique 
Ëolton, Gustave le Bon, Zyhdi Dervishi etj. Të komunikosh do të thotë të flasësh, të 
dëgjosh, të tolerosh e sintetizisht mund të themi do të thotë të jetosh dhe të ndërtosh 
qetësi dhe paqe. Kultura të ndryshme dhe shpesh kontradiktore me njëra-tjetrën janë 
dëshmi e sfidave, me të cilat përballet komunikimi verbal dhe jo verbal. Ato kanë të 
ndërtuara ndër vite rregulla, norma, vlera dhe tradita  të tyre. Krahasimisht,  midis 
vendeve të ndryshme vëjmë re tradita e vlera, të cilat antetizojnë në shumë pika  njëra-
tjetrën. Ky fenomen e vë komunikimin në një provë mjaft të vështirë. Duke u përpjekur 
për një studim analitikë-argumentues, thuktësisht mund të themi se komunikimi ka 
lindur së bashku me njeriun dhe vlerat dhe vazhdimisht përjeton sfida të ndryshme, 
qoftë në zbatimin e praktikave të ndryshme, ashtu edhe në kodet normative dhe deri 
ligjvënëse për kulturën e marrë në analyze 

. 
Fjalët çelës: komunikim, kulturë, paqe dhe kolektivitet.
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dëgjosh, të tolerosh e sintetizisht mund të themi do të thotë të jetosh dhe të ndërtosh
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Roli i komunikimit në ndërtimin e paqes 
Të ndërtosh paqe do të thotë të ndërtohet dhe të kalkulohet tolerancë. Do të thotë të 

njihet tjetri dhe të respektohet fjala e tij. Do të thotë të krijohen terrene bashkëpunimi 
me tjetrin, nën normat apo rregullat e shkruara dhe të pashkruara të shoqërisë që i 
përket. Thuktësisht, të ndërtosh paqe do të thotë të komunikosh me tjetrin. Domenique 
Wolton, në ―Të shpëtojmë komunikimin‖ thotë: ―Simetrikja e komunikimit në rendin e 
vlerave, është respektimi i tjetrit dhe besimi. Të komunikosh me tjetrin do të thotë ta 
njohësh si subjekt, pra të jesh pak a shumë i detyruar ta respektosh.‖1

Sipas ―Fjalorit të shqipes së sotme‖, komunikimi përkufizohet sipas foljes 
komunikoj: ― 1. Njoftoj; kumtoj 2. Jokal. Hyj në lidhje me dikë; shkëmbej mendime; 
merrem vesh mirë me dikë….‖2 .  Nëse këtij përkufizimi do t‘i vinim përballë 
përkufizimin e paqes do të krijohej gati një skemë pyetje-përgjigje, për ta dhënë 
lakonisht esencën e komunikimit, si pika nevralgjike për të ndërtuar paqen ― 
Marrëdhënie të mira ndërmjet njerëzve, pa grindje e pa armiqësi; gjendje pa shqetësime 
e një njeriu a e një mjedisi, qetësi; gjendje e qetë në një vend a ndërmjet dy a më shumë 
shteteve, pa luftëra e pa ndeshje.‖3

Komunikimi është proces, që ngërthen në vetvete sfida dhe ngjarje të ndryshme, të 
cilat janë bërë kryefjala e konflikteve. 

Por, nëse do e shohim edhe më gjërë, komunikimi është vlerë, të cilën e përthithin 
dhe e gjejnë si mundësinë më të mirë për të zgjidhur mjaft çështje shtetet, shoqëritë, 
kulturat dhe individët. 

Megjithatë, përtej vështrimeve teorike të arritjes së qetësisë dhe harmonisë midis 
njerëvze, shoqërive e kombeve, historia dhe vetë realiteti ndërkohor, kronologjik dhe 
sinkronik na dëshmojnë ngërçje dhe sfida të ndryshme, me të cilat përballen individët, 
shtetet, si edhe kulturat. 

Roli dhe rëndësia e komunikimit vështrohet më mirë kur ka përballë antitezën e tij:       
moskomunikimin. Ky i fundit ka lindur dhe është sendërtuar në bazë të konsideratave që 
ka marrësi ndaj dhënësit dhe roli që i jepet këtij të fundit. I ashtuquajturi tjetri, mund të 
shfaqet e të përfaqësohet nga një individ, nga një bashkësi individësh, apo thjesht e 
vetëm nga një kulturë.  

Kur tjetri përfaqësohet nga një individ, atëherë ai duhet të respektohet si person me 
një personalitet dhe psikologji, ndoshta të ndryshme nga uni.  

Nëse është një bashkësi individësh, të cilët mund të përbëjnë një grup, një 
komunitet apo një komb, ―tjetri‖ ka identitet, norma dhe tradita psikosociale, ndoshta të 
ndryshme nga uni, por që duhet të respektohet. Këtu lind konflikti i identitetit. Të 

1 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f.102 
2 Fjalori i shqipes së sotme, Tiranë, 2002. 
3 Fjalori i shqipes së sotme, Tiranë, 2002. 
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respektosh dikë, apo diçka që është e ndryshme nga uni përfaqësues, nuk do të thotë të 
shkrihet në identitetin personal, apo të njësohesh me të. Por, do të thotë të vlerësosh dhe 
të jesh i hapur ndaj të ndryshmes dhe ndaj të panjohurës.  

Kapërcimi i kufijve gjeografik ka sjell edhe përballjen me kultura ndoshta në 
shumë pika të ndryshme nga njëra-tjetra. Siç e thotë edhe Domenique ―Fundi i 
distancave fizike zbulon shtrirjen e distancave kulturore.‖4 Nëse tjetri është një kulturë, 
atëherë ajo është  vlerë dhe pjesë e diversitet kulturor, edhe nëse është e ndryshme apo e 
kundërt me unin. 

Përballja me diçka të panjohur më parë, dhe aq më pak nëse kjo e panjohur bie në 
kundërshtim me parimet, normat e traditat e unit ka rezultuar në mohimin e tjetrit (qoftë 
si kulturë, individë apo bashkësi e komb) dhe në përçmimin e kësaj të panjohure, që për 
tjetrin është vlerë, traditë apo kulturë. Këtu lind akomunikimi. Në vijimësi, lindin 
konflikte, qofshin verbale apo jo verbale, të cilat përjashtojnë të panjohurat kulturore 
dhe mbjellin përçarje, mëri, urrejtje, gjuhë të urrejtjes dhe thyejnë një marrëdhënie të 
mundshme me tjetrin. Në fund të fundit çfarë janë luftërat? Ato komunikojnë 
mospajtim, konflikte, interesa ekonomike-politike dhe abashkëpunim për një 
rrugëzgjidhje të mundshme e pa armë.              

Të vështruarit në mikro 
Komunikimi dhe përftuesja e saj, paqja, janë në një raport metonimik të 

pandashëm dhe të pashmangshëm. Por, duke menduar mbi komunikimin dhe mbi 
bashkëpunimin mes unit dhe tjetrit, lind pyetja se çfarë është moskomunikimi? Është 
thjesht një e kundërt e komunikimit, apo një formë komunikimi? 

Akomunikmi përmban në vetvete sintezë të një forme të veçantë të komunikimit, 
aq edhe pjesën antitezuese dhe përjashtuese të tij: konfliktet, qofshin të heshtura, apo te 
hapura.  

Konkretisht, kur mendojmë dhe mundohemi të shohim moskomunikmin, 
njëkohësisht mundohemi të gjejmë edhe pikat që e kanë penguar të realizohet. Duke 
menduar për moskomunikimin, ne mendojmë për komunikmin. 

 Shenjat e moskomunikmit në vetvete përbëjnë një mënyrë komunikimi, të cilat i 
transmetojnë marrësit në forma të ndryshme mospajtim, apo konflikt. Por, edhe kjo 
është një formë komunikimi, e cila paralajmëron dhe ―ndez alarmin‖ e tolerancës dhe 
respektit të diversitetit human, në mendime dhe kulturë. Siç e thotë edhe Domenique ― 
Moskomunikimi është pra, shpesh, horizont i komunikmit. Për të shmangur dështimin 
duhen ndërmarrë dy gjëra: të kuptosh ku mbështetet komunikmi dhe të ndërtosh 
bashkëjetesën… Të mendosh mbi moskomunikmin, do të thotë të respektosh tjetrin, të 
kuptosh ku mbështetet tjetërsia.‖5

4 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009. 
5 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 137. 
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respektosh dikë, apo diçka që është e ndryshme nga uni përfaqësues, nuk do të thotë të
shkrihet në identitetin personal, apo të njësohesh me të. Por, do të thotë të vlerësosh dhe
të jesh i hapur ndaj të ndryshmes dhe ndaj të panjohurës. 

Kapërcimi i kufijve gjeografik ka sjell edhe përballjen me kultura ndoshta në
shumë pika të ndryshme nga njëra-tjetra. Siç e thotë edhe Domenique ―Fundi i
distancave fizike zbulon shtrirjen e distancave kulturore.‖4 Nëse tjetri është një kulturë,
atëherë ajo është vlerë dhe pjesë e diversitet kulturor, edhe nëse është e ndryshme apo e
kundërt me unin.

Përballja me diçka të panjohur më parë, dhe aq më pak nëse kjo e panjohur bie në
kundërshtim me parimet, normat e traditat e unit ka rezultuar në mohimin e tjetrit (qoftë 
si kulturë, individë apo bashkësi e komb) dhe në përçmimin e kësaj të panjohure, që për
tjetrin është vlerë, traditë apo kulturë. Këtu lind akomunikimi. Në vijimësi, lindin
konflikte, qofshin verbale apo jo verbale, të cilat përjashtojnë të panjohurat kulturore
dhe mbjellin përçarje, mëri, urrejtje, gjuhë të urrejtjes dhe thyejnë një marrëdhënie të
mundshme me tjetrin. Në fund të fundit çfarë janë luftërat? Ato komunikojnë
mospajtim, konflikte, interesa ekonomike-politike dhe abashkëpunim për një 
rrugëzgjidhje të mundshme e pa armë.

Të vështruarit në mikro
Komunikimi dhe përftuesja e saj, paqja, janë në një raport metonimik të

pandashëm dhe të pashmangshëm. Por, duke menduar mbi komunikimin dhe mbi
bashkëpunimin mes unit dhe tjetrit, lind pyetja se çfarë është moskomunikimi? Është
thjesht një e kundërt e komunikimit, apo një formë komunikimi?

Akomunikmi përmban në vetvete sintezë të një forme të veçantë të komunikimit, 
aq edhe pjesën antitezuese dhe përjashtuese të tij: konfliktet, qofshin të heshtura, apo te
hapura.

Konkretisht, kur mendojmë dhe mundohemi të shohim moskomunikmin,
njëkohësisht mundohemi të gjejmë edhe pikat që e kanë penguar të realizohet. Duke
menduar për moskomunikimin, ne mendojmë për komunikmin.

Shenjat e moskomunikmit në vetvete përbëjnë një mënyrë komunikimi, të cilat i 
transmetojnë marrësit në forma të ndryshme mospajtim, apo konflikt. Por, edhe kjo
është një formë komunikimi, e cila paralajmëron dhe ―ndez alarmin‖ e tolerancës dhe
respektit të diversitetit human, në mendime dhe kulturë. Siç e thotë edhe Domenique ― 
Moskomunikimi është pra, shpesh, horizont i komunikmit. Për të shmangur dështimin
duhen ndërmarrë dy gjëra: të kuptosh ku mbështetet komunikmi dhe të ndërtosh
bashkëjetesën… Të mendosh mbi moskomunikmin, do të thotë të respektosh tjetrin, të
kuptosh ku mbështetet tjetërsia.‖5

4 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009.
5 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 137.
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Akomunikimi midis personave të të njëjtës kulturë, ndoshta të së njëjtës shoqëri, 
sot  është në një masë të madhe. ―Armiku‖ që po i del komunikimit në ditët e sotme 
është ―njeriu i ri modern‖. 

Konvencionalisht, ―Njeriu i ri i modernitetit‖ kontribon mjaft në asocialitet dhe në 
ashoqërizim. Subjektivizmi deri në narcizizëm, uni, individualizmi, hapësira e theksuar 
personale, interesat individuale, vetmia janë disa nga minipërkufizimet, të cilat i 
mvishen njeriut modern. ― Koha modern kërkon jo aq shumë që njeriu të jetë i aftë për të 
pasur ―konstante sociale‖ identitare, por për të qënë subjektivisht i aftë, të përshtasë 
mënyrën e subjektivizmit me veten dhe të krijimit të identitetit personale.6…njeriu i 
kohës moderne pavarësisht devijancave sociale dhe zig-zageve individuale, në thelb 
është qënie racionale që ka aftësi dhe mundësi që të respektojë të tjerët, normat e 
përbashkëta të shoqërisë duke qënë njëherësh dhe në të njëjtën kohë individualisht i 
lirë.‖7

Konvencionalisht, mund të themi se ―njeriu i kohës modern‖ shpesh është larguar 
nga përkufizimi pozitivë mbi të dhe ka përqafuar asocialitetin, duke iu shmangur 
komunikimit me të tjerët dhe ndërtimin e urave të bashkëpunimit dhe marrëdhënies së 
ndërsjelltë me tjetrin. Siç e thotë edhe Gëzim Tushi ― …Koha moderne ka sjellë shumë 
patologji të ―subjektivizmit‖, të tipologjisë së shfaqjes së mënyrave të subjektivizmit, të 
cilat duke i parë me ―lentet‖ e së kaluarës duket se kanë cënuar idenë e nevojës së 
njeriut për identitet social.‖8  

Sot, gjithnjë e më shumë po krijohet diktonomia modernitet-kolektivitet. Si dy 
koncepte që vazhdimisht po shtyjnë dhe përjashtojnë njëra-tjetrën.  

Përftimi i vetëmjaftueshmërisë dhe individualitetit ka përjashtuar në njëfarë 
mënyre rëndësinë dhe nevojën e kolektivitetit dhe jetës së përbashkët sociale dhe 
kolektive. Gjithnjë e më shumë, marrëdhëniet po bëhen më të ftohta, komunikimi më i 
zbehtë dhe interesi ndaj tjetrit ka rënë në maksimum. ―Nuk është e lehtë të ndërtosh 
lidhje sociale në përmasa të mëdha, sidomos kur njerëzit janë të prirur të kenë prirje 
posesive individualiste, apo kur të gjithë kemi dominante ndjesinë ambiguide të 
perceptimit të vetes më shumë si ―njeri privat‖ (jo thjesht dhe vetëm në kuptimin e 
identitetit personal.)‖9.

Megjithatë, midis dy ekstremeve: unit dhe jetës së tërësishme kolektive, njeriu i ri 
modern duhet të jetë një sinkronim e sintezë e këtyre të dyjave. Në këtë mënyrë 
komunikimi jo thjeshtë është më i gjallë, por edhe më tolerues dhe më mirëkuptues. 

Një mënyrë tjetër e përftimit të akomunikimit, të mbjelljes së konflikteve dhe të 
thyerjes së mirëkuptimit është edhe i ashtuquajturi kompleksi narcizist. (Narcizi është 
një figurë mitologjike, bir i perëndisë së lumit dhe e një nimfe. Nga egoizmi dhe 

6 Gëzim, Tushi, Individi dhe shoqëria, Tiranë, 2012, Alsar, fq.42. 
7 Gëzim, Tushi, Individi dhe shoqëria, Tiranë, 2012, Alsar, fq.268. 
8 Gëzim, Tushi, Individi dhe shoqëria, Tiranë, 2012, Alsar, fq.44. 
9 Tushi, Gëzim, Individi dhe shoqëria, Alsar, Tiranë, 2012, f. 295. 
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pandjeshmëria e tij, hyjnesha e hakmarrjes dhe e drejtësisë Nemesidë e bëri të 
dashurohej dhe ta pëlqente deri në vetësakrifikim veten e tij, deri sa u kthye në një lule. 
Nga mitologjia, sot ka marrë emrin individualiteti i theksuar dhe vetëpëlqimi i vetvetes 
si kompleksi narcistik.) 

Kompleksi narcizistë të çon domosdoshmërisht në konflikte dhe padyshim në 
thyerjen e esencës së komunikimit: e besimit dhe të sinqeritetit. ―nuk ka solidaritet të ri 
pa pranuar së pari tezën e qytetarit të lirë dhe të barabartë, që ―dëgjojnë njeri tjetrin dhe 
që mësojnë përmes debatit nga njëri tjetri.‖10

Uni dhe këmbngulja që ―gjithmon kam të drejtë‖ janë disa nga tezat, të cilat shpesh 
mbyllin komunikimin, diskutimin dhe arritjen e zgjidhjes së përbashkët. Atëherë, nëse 
do vinim mbi gjithcka në mënyrë të këmbngulshëm veten, unin individual, atëherë çfarë 
do të ishte komunikimi? Mbyllja dhe moskomunikimi me tjetrin dhe komunikim 
monologues me veten? Siç e thotë edhe Domenique, atëherë komunikimi do tkurrej në 
përkufizimin ― Të komunikosh do të thotë atëhere të transmetosh, të flasësh vetëm në 
një drejtim, duke i hequr tjetrit mundësinë për t‘u përgjigjur.‖11

Por, komunikimi gjithnjë e më shumë konvencionalisht po barazohet dhe 
sinonimizohet me thelbin që mbartin konceptet besim, drejtësi, sinqeritet, respekt, 
tolerancë dhe altruizëm. Nëse nuk do jenë pjesë e komunikimit këto virtyte e cilësi, 
atëherë rrjedhimisht a do ketë realisht komunikim dhe konvencionalisht, a mund të ketë 
rrjedhojën metonimike të tij, paqen? Në të kundërt, do të ketë: ―Të komunikosh do të 
thotë gjithashtu të harrosh, të presësh në mes, të gënjesh, të maskosh, të rishkruash, të 
luash me veten, me realitetin dhe tjetrin. Dora-dorës që komunikimi arratiset ose që ne 
arratisemi prej tij, ne e kërkojmë, pasi kemi gjithmonë diçka për të thënë, ndonjëherë 
edhe për të dëgjuar.‖12

Atëherë pa komunikmin, dhe pa esencën e tij, nuk do mundnim të dinim dhe t‘i 
jepnim një kuptim se çfarë do të thotë paqe. S‘do të dinim çfarë do të thotë zgjidhje e 
drejtë. Madje njerëzit pa komunikim virtual dhe jo virtual do të ishin në një kaos të 
vërtetë.  

Të vështruarit në makro 
Shoqëritë formohen nga individë, të cilët janë brumosur dhe formuar me një 

kulturë të tyre. Mënyra se si ata e marrin kulturën, mënyra se si ata e shohin të 
panjohurën, për ta përbën pikën nevralgjike të sjelljes dhe mënyrës se si e përballon uni 
kulturë sfidën dhe ndoshta ―shokun‖ ndaj kulturës tjetër. ―Cdo komunikim është një akt

10 Tushi,Gëzim, Individi dhe shoqëria, Alsar,Tiranë, 2012, f. 294.  
11 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 163. 
12 Wolton Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 164. 
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pandjeshmëria e tij, hyjnesha e hakmarrjes dhe e drejtësisë Nemesidë e bëri të
dashurohej dhe ta pëlqente deri në vetësakrifikim veten e tij, deri sa u kthye në një lule.
Nga mitologjia, sot ka marrë emrin individualiteti i theksuar dhe vetëpëlqimi i vetvetes
si kompleksi narcistik.)

Kompleksi narcizistë të çon domosdoshmërisht në konflikte dhe padyshim në 
thyerjen e esencës së komunikimit: e besimit dhe të sinqeritetit. ―nuk ka solidaritet të ri 
pa pranuar së pari tezën e qytetarit të lirë dhe të barabartë, që ―dëgjojnë njeri tjetrin dhe
që mësojnë përmes debatit nga njëri tjetri.‖10

Uni dhe këmbngulja që ―gjithmon kam të drejtë‖ janë disa nga tezat, të cilat shpesh
mbyllin komunikimin, diskutimin dhe arritjen e zgjidhjes së përbashkët. Atëherë, nëse
do vinim mbi gjithcka në mënyrë të këmbngulshëm veten, unin individual, atëherë çfarë
do të ishte komunikimi? Mbyllja dhe moskomunikimi me tjetrin dhe komunikim
monologues me veten? Siç e thotë edhe Domenique, atëherë komunikimi do tkurrej në
përkufizimin ― Të komunikosh do të thotë atëhere të transmetosh, të flasësh vetëm në
një drejtim, duke i hequr tjetrit mundësinë për t‘u përgjigjur.‖11

Por, komunikimi gjithnjë e më shumë konvencionalisht po barazohet dhe
sinonimizohet me thelbin që mbartin konceptet besim, drejtësi, sinqeritet, respekt,
tolerancë dhe altruizëm. Nëse nuk do jenë pjesë e komunikimit këto virtyte e cilësi,
atëherë rrjedhimisht a do ketë realisht komunikim dhe konvencionalisht, a mund të ketë
rrjedhojën metonimike të tij, paqen? Në të kundërt, do të ketë: ―Të komunikosh do të 
thotë gjithashtu të harrosh, të presësh në mes, të gënjesh, të maskosh, të rishkruash, të
luash me veten, me realitetin dhe tjetrin. Dora-dorës që komunikimi arratiset ose që ne
arratisemi prej tij, ne e kërkojmë, pasi kemi gjithmonë diçka për të thënë, ndonjëherë 
edhe për të dëgjuar.‖12

Atëherë pa komunikmin, dhe pa esencën e tij, nuk do mundnim të dinim dhe t‘i
jepnim një kuptim se çfarë do të thotë paqe. S‘do të dinim çfarë do të thotë zgjidhje e
drejtë. Madje njerëzit pa komunikim virtual dhe jo virtual do të ishin në një kaos të
vërtetë.

Të vështruarit në makro
Shoqëritë formohen nga individë, të cilët janë brumosur dhe formuar me një 

kulturë të tyre. Mënyra se si ata e marrin kulturën, mënyra se si ata e shohin të
panjohurën, për ta përbën pikën nevralgjike të sjelljes dhe mënyrës se si e përballon uni 
kulturë sfidën dhe ndoshta ―shokun‖ ndaj kulturës tjetër. ―Cdo komunikim është një akt

10 Tushi,Gëzim, Individi dhe shoqëria, Alsar,Tiranë, 2012, f. 294. 
11 Wolton, Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 163.
12 Wolton Domenique, Të shpëtojmë komunikimin, Papirus, Tiranë, 2009, f. 164.
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dhe një akt shoqëror. I lindur nga marrëdhëniet shoqërore, komunikimi formon, 
mban dhe transformon marrëdhëniet.‖13  

Perspektiva e komunikimit, si formues dhe ndërtues e një shoqërie, e bën atë të 
përballet me sfida, por edhe me larushësi psikologjish, sidomos nëse përballen kultura 
apo kombe mes tyre. Një kulturë komb ka një perceptim dhe psikologji, e cila deri diku 
është e ndryshueshme dhe dallon nga të tjerat, madje mund të kundërshtojnë njëra-
tjetrën. 

 Konkretisht, duke e marrë nga gjërat më të dukshme, një komb ka të dallueshme 
nga një komb tjetër disa faktor a elemente, të cilat formojnë identitetin e popullit dhe e 
bëjnë atë të jetë më vete. Midis tyre përmendim: gjuhën, racën, besimet, idetë, dhe një 
sërë faktorësh subjektiv, në të cilën antarët e një populli lidhen psikologjikisht me 
atdheun e tyre.  

―Elementet e ndryshme si gjuha, institucionet, idetë, besimet, arti, letërsia, prej të 
cilëve formohet qytetërimi duhet të shqyrtohen si një shfaqje e jashtme e shpirtit të 
njerëzve që i kanë krijuar ato, por në varësi të epokave e racave, rëndësia e këtyre 
elemetëve si shprehje të shpirtit të ndonjë populli është shumë i ndryshëm.‖14

Gjuha është element identifikues i një populli, sidomos edhe kur vetë individi e ka 
atë gjuhë të shpirtit, më shumë se gjuhë të bukës. Përveç ndryshimeve mes rregullave 
gjuhësore (morfologjike, sematike dhe sintaksore) që ka një gjuhë nga një tjetër, ajo 
shpesh është dhe mbetet simbol i krenarisë së një kombi dhe mjeti më i mirë për të 
shfaqur dhe demostruar kombësinë e vetë.  

Por, kur një gjuhë përballet me një gjuhë tjetër atëherë patjetër lind e panjohura 
mes tyre dhe shfaqet një formë tjetër e kulturës gjuhësore për secilën. Ama, përballja me 
një kulturë tjetër gjuhësore është për shumicën e personave, të cilët janë të shkolluar, një 
kulturë që duhet njohur, si çdo kulturë, por për disa është zbehje e identitetit atdhetar, 
ose për disa gjuhë e bukës dhe pjesë e domosdoshme për të marrë të mira materiale. Për 
shembull, dukuria e emigracionit ka mundur të përhapet në të gjithë botën dhe ka 
përzjerë mjaft gjuhë. Ama, shumica e konservatorëve dhe refugjatët nuk e kanë quajtur 
kulturë më vete gjuhën pritëse, por si një faktor që duhet për të mira materiale. 
Shmangia e gjuhës së huaj kur nuk është e nevojshme është një mënyrë sjelljeje, që në 
subkoshinecë ruan me këmbngulje respektin e gjuhës së shpirtit dhe identitetin 
kombëtar. 

 Megjithatë, gjuhët janë përzjerë mjaft lehtë mes tyre e pa pasur shumë vështirësi, 
për disa arsye: emigrimi, përhapja e turizmit, muzika e huaj për kombet etj.  

Përmes këtyre faktorëve, jo vetëm gjuha por edhe kultura të ndryshme janë 
përhapur nëpër botë dhe kanë njohur diversitetin kulturor në këndvështrime të 

13 Meunier,Jean-Pierre dhe Peraya Daniel, Hyrje në teorinë e komunikimit, Shqipëria Europiane, 
Tiranë, 2009, faqe 271. 
14  Bon le Gustav, Psikologjia e popujve dhe e turmave, Fan Noli, Tiranë, f. 58. 
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ndryshme: në këndvështrimin e besimit, të praktikave të ndryshme tradicionale, deri në 
valle dhe kulturë muzikore. 

Shoqëritë kanë kode të tyre kulturore të sendërtuara dhe të fiksuara në psikologjinë 
e tyre. Këto kode janë mënyra sjelljeje dhe mënyra traditash, të cilat dallojnë nga njëra 
kulturë në tjetrën. Madje, ka të tilla tradita dhe besime të një kulturë, që një kulturë tjetër 
i përjashton ose i mohon me forcë.  

Duke u mbështetur në librin ―Elementet e filozofisë morale‖ të Jemes Rachels dhe 
Stuart Rachels nxjerrim në konkluzion që kultura dhe tradita të vendeve të ndryshme 
kanë perceptime ndoshta ekstremisht të kundërta dhe të papranueshme për njëri-tjetrin. 
Konkretisht, analiza e kulturave të ndryshme ka qënë që në kohët më të lashta dhe 
gjithnjë e më shumë po merr jetë perceptimi i Mbretit të Persisë së lashtë, Darit, i cili 
mendonte që në atë kohë për relativizmin kulturor. ―Një ditë për ta demonstruar këtë 
mësim, ai thirri disa grekë që u qëlloi të ndodheshin në oborrin e tij dhe i pyeti sa do të 
kërkonin si shpërblim për të ngrënë baballarët e tyre të vdekur. Ata u tronditën, sikurse e 
kishte pritur Dari dhe u përgjigjën se asnjë shumë parash nuk do t‘i bindte që të bënin 
një gjë të tillë. Pastaj Dari thirri disa kalatianë dhe, në prani të grekëve…Kalatanët u 
lemeritën dhe i thanë Dariusit që as të mos e zinte në gojë atë gjë aq të tmerrshme.‖15

Sikurse nëse kjo pyetje do i bëhej popujve të kulturës islame, por edhe kulturës 
kristiane, do të ishte një shokim për këta popuj. Kultura e tyre njeh varrosjen dhe 
përjashton çdo traditë tjetër varrimi. U ndalëm gjatë në analizën e traditave të ndryshme 
për mënyrën e sjelljes ndaj trupave të vdekur duke theksuar sinekdokisht globin dhe 
gjeografinë e ngjyrave të kulturave. 

Gjithashtu, simbolet kulturore janë të ndryshme, qofshin e të përdorimit të 
përditshëm. Për shembull, ngritja e gishtit të madh në vende të ndryshme perceptohet në 
forma të ndryshme: diku si miratim e diku tjetër nënkupton përccmim dhe ofendim.  

Distanca është një element tjetër kulturor, e cila mund të sjell keqkuptime nëse nuk 
jemi të informuar. Për vendet perëndimore, distanca personale është shumë e 
rëndësishme dhe të qendruarit afër konsiderohet deri-diku fyerje. Por, në vendet lindore 
dhe sidomos në vendet afrikane, individi ndihet shumë i afërt dhe bisedimi i tyre është i 
ngushtë dhe ―gju më gju‖.

Megjithë dallimet kulturore, të respektosh tjetrin dhe të ndryshmen që gjen ndaj 
tjetrit është domosdoshmëri e një komunikimi sa më cilësor dhe sa më të arrirë mes 
kombeve apo ideopsikologjikve të ndryshme. 

15  Rachels , James  dhe Rachels,Stuart, Elementet e filozofisë morale, Dita, Tiranë, 
2007, f. 32-33. 
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