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1. HYRJE
1.1. Qëllimi i studimit
“Migrimet e popullsisë, pothuajse në çdo vend të botës bashkëkohore janë
bërë proces i pafrenueshëm i evolucionit kuantitativ dhe kualitativ të popullatës. Në
kushtet e dallimeve të theksuara ekonomike, socio-profesionale dhe demografike,
veçanërisht këto 5-6 vitet e fundit, migrimet janë intensifikuar si ndërmjet regjioneve
e vendeve, ashtu edhe brenda vetë shteteve. Migrimet e popullsisë sot paraqesin një
problem shumëdimensional hapësinor, demografik, ekonomik, social dhe politik,
ndërsa nxisin një varg faktorësh të ndërlikuar dhe shpeshherë reciprokisht të lidhur e
të kushtëzuar. Ato sot janë bërë determinues gjithnjë e më i fuqishëm i transformimit
të lëvizjes dhe strukturës demografike si dhe e mënyrës së jetesës së njerëzve
përgjithësisht. Krijimi i vendbanimeve, ndryshimet në madhësinë dhe në
karakteristikat demografike dhe sociale të tyre deri te shuarja e jetës në to, përveç
tjerash, ishin dhe mbetën nën ndikimin e fuqishëm të emigrimeve dhe imigrimeve të
popullsisë”.1
Migrimet e popullsisë nuk janë vetëm problem aktual, por i të gjitha kohërave.
Pothuajse gjatë tërë historisë njerëzore, numër i madh i migrantëve kanë shkuar në
vende të tjera për të kërkuar kushte më të mira jetese ose siguri nga rreziqet e
ndryshme. Sot migrimet janë bërë fenomen global që përfshijnë shtete të ndryshme:
Shtetet emigruese, transitore dhe ato imigruese, duke përfshirë grupe të ndryshme të
migrantëve. Migrimet janë bërë problem mjaft kompleks pothuaj për çdo shtet.
Shumica e shteteve, në ditët e sotme janë pjesë e migrimeve globale, ku politika
migruese e një shteti ka ndikim në shtetin tjetër. Për t’u realizuar një kontroll më i
mirë i këtyre problemeve kërkohet bashkëpunim mes shteteve të ndryshme.
Dihet se në përgjithësi vendet e zhvilluara janë vende imigruese, ndërsa vendet
e pazhvilluara janë vende emigruese. Komuna e Dragashit është regjion karakteristik
në aspektin e migrimeve dhe hyn në grupin e vendeve emigruese. Kjo trevë përfshin
skajin jugor të Kosovës, me një pozitë të izoluar gjeografike dhe larg qendrave të
zhvilluara urbane, ku shkalla e zhvillimit ekonomik dhe social është e ulët.
Studimi i migrimeve të jashtme në Komunën e Dragashit me tërë
kompleksitetin e tyre ka rëndësi të madhe për njohjen e gjendjes dhe tendencave të
zhvillimeve të ardhshme. Për shqyrtimin e kësaj problematike të gjerë e
shumëdimensionale, ky studim përfshin këto çështje: së pari, sa është numri i
migrantëve në Komunën e Dragashit; së dyti, cilat janë shkaqet e migrimit të njerëzve
nga kjo komunë për në botën e jashtme; së treti, çfarë humbje dhe dobi ka për
komunën e Dragashit nga emigrimi i njerëzve; dhe së katërti, si mund të shfrytëzohen
dhe rriten dobitë nga emigrimi dhe si mund të zvogëlohen efektet negative.
Në fillim do të paraqitet një pasqyrë e faktorëve natyrorë dhe atyre ekonomikë
e socialë të cilët kanë ndikuar në zhvillimin e popullsisë së Komunës së Dragashit.
Më pas do të shtjellohen karakteristikat e zhvillimit demografik duke përfshirë numrin
e popullsisë, shkallën e shtimit natyror, dendësinë e popullsisë dhe strukturat e
popullsisë. Komuna e Dragashit është një tërësi administrative e cila përbëhet prej dy
regjioneve: Opojës dhe Gorës si dhe gjysma e kësaj komune është Park Kombëtar. Në
këtë punim është trajtuar edhe organizimi hapësinor, administrativ dhe funksional i
Komunës së Dragashit.
1

Dr. H. Islami, Studime demografike, 100 vjet të zhvillimit demografik të Kosovës, Prishtinë, 2008, fq.
255.
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Migrimet në Komunën e Dragashit përbëjnë pjesën themelore të këtij punimi.
Në rrjedhën historike të migrimeve në komunën e Dragashit kanë ndikuar shumë
faktorë, por nga të gjithë veçohen dy: faktori politik që në intervale të caktuara kohore
ka ndikuar që një pjesë të shpërngulet definitivisht dhe faktori tjetër është ai
shoqëroro-ekonomik, që për rrjedhojë vetëm sa i bëri shtytje migrimeve, si në largësi
të ndryshme territoriale, ashtu edhe në kohëzgjatje. Sa i përket shkaqeve të emigrimit,
ky hulumtim do të pasqyrojë më konkretisht shkaqet aktuale të emigrimit nga komuna
e Dragashit. Aktualisht shkaqet kryesore janë ato socio-ekonomike ku dominojnë
kushtet më të mira për jetesë dhe mundësitë më të mëdha për punësim.
Studimi i numrit (vëllimit) të emigrantëve në botën e jashtme është pjesë e
këtij punimi, ku do të jepet një pasqyrë më reale e numrit të migrantëve të Komunës
së Dragashit bazuar në të dhënat nga regjistrimi i popullsisë i realizuar në vitin 2011.
Regjistrimi i popullsisë është realizuar sipas konceptit popullsi rezidente dhe në këtë
regjistrim nuk kanë qenë të përfshirë emigrantët. Megjithatë, janë shfrytëzuar disa
formularë të veçantë përmes të cilëve është regjistruar edhe kjo pjesë e popullsisë.
Dihet se të dhënat për popullsinë në përgjithësi, dhe për migrimet në veçanti, janë të
mangëta, edhe në nivel të Kosovës, por edhe në nivel të komunës. Deri më tani kanë
ekzistuar vetëm vlerësime nga institucione të ndryshme, prandaj të dhënat që
pasqyrohen në këtë studim do të prezantohen nga regjistrimi i fundit i popullsisë dhe
do të jenë të dhëna më aktuale.
Sa i përket tipave të migrimit, në Komunën e Dragashit janë të theksuara edhe
migrimet e jashtme, por edhe ato të brendshme. Migrimet e jashtme në Komunën e
Dragashit janë një tip i spikatur dhe tradicional i migrimit. Emigrantët e kësaj komune
janë të shpërndarë në shumë shtete dhe kontinente të botës. Edhe emigrimi i
brendshëm ka qenë mjaft i shprehur. Kryesisht njerëzit kanë emigruar drejt qendrave
më të mëdha urbane e sidomos drejt Prizrenit dhe Prishtinës. Te migrimet e
brendshme janë të shprehura edhe migrimet lokale brenda vet komunës, por aty
dominojnë migrimet e gjinisë femërore që realizohen kryesisht nga martesat.
Studimi i pasojave të migrimeve është pjesë tjetër e rëndësishme e këtij
hulumtimi. Fenomeni i migrimeve përcillet me pasoja të natyrave të ndryshme, të cilat
mund të jenë humbje dhe dobi. Humbjet dhe dobitë janë ekonomike, sociale,
demografike, politike, etj. Largimi i popullsisë aktive (fuqisë punëtore), lënia e tokës
bujqësore, largimi i njerëzve të kualifikuar, ballafaqimi me vështirësi integruese në
shtetin e ri, asimilimi, ndikimi në zhvillimin e përgjithshëm demografik, etj., janë disa
nga pasojat negative apo humbjet që i sjell emigrimi nga Komuna e Dragashit. Në
anën tjetër, këto migrime bartin me vete edhe dobi të shumëllojshme si, sjellja e
risive, ndihma financiare familjes dhe vendlindjes, mundësia e ngritjes arsimore të të
rinjve në qendrat shkencore të shteteve të tjera, etj.
Rrethanat e tilla të moszhvillimit dhe faktorët tjerë kanë ndikuar që njerëzit e
kësaj ane vazhdimisht të kërkojnë mundësi punësimi në shtetet e tjera, për të krijuar
kushte më të mira për ekzistencë. Për këtë arsye, Komuna e Dragashit është e njohur
si trevë emigruese.
Studimi i rrjedhës së migrimeve në Komunën e Dragashit, shkaktarët që i kanë
nxitur ato dhe pasojat që kanë lënë (dhe po lënë) në shoqëri, bazohen kryesisht nga
rezultatet e të dhënave nga regjistrimi i fundit i popullsisë dhe anketave të realizuara
drejtpërdrejt nga terreni si dhe nga shfrytëzimi i literaturës ekzistuese, duke përdorur
metodat adekuate për analiza demografike, veçanërisht të fushës së migrimeve.
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1.2. METODOLOGJIA E PUNËS
Puna në hulumtimin e migrimeve në Komunën e Dragashit, metodologjikisht
ndahet në dy etapa kryesore: Mbledhja e të dhënave dhe analiza e tyre.
Në etapën e parë përfshihen të gjitha parapërgatitjet për realizimin e këtij
hulumtimi: Konsultimi i literaturës ekzistuese, parashtrimi i pyetjeve hulumtuese,
hipoteza e punës, përgatitja e pyetësorit, përcaktimi i mostrës si dhe puna në terren që
ka të bëjë me realizimin e anketimit me ta. Ndërsa në etapën e dytë bëhet analiza e të
dhënave dhe nxjerrja e rezultateve.
1.2.a. Çështjet e punimit
Puna studimore është parashtruar përmes pesë çështjeve, të cilat prezantojnë
problematikën dhe për të cilat ky hulumtim duhet të jap përgjigje. Këto pyetje janë:
1. Si kanë rrjedhë migrimet në Komunën e Dragashit?
2. Sa është numri i emigrantëve në komunën e Dragashit dhe cilat grupmosha
emigrojnë më së shumti?
3. Pse njerëzit emigrojnë nga Komuna e Dragashit në botën e jashtme?
4. Çfarë humbje dhe dobi pasojnë për Komunën e Dragashit nga emigrimi i
njerëzve?
5. Si t’i zvogëlojmë humbjet dhe si t’i rrisim dobitë nga emigrimi
Për realizimin e qëllimit të këtij hulumtimi, nisemi nga hipoteza e punës se:
 Shënimet na shpijnë në kohën e perandorisë turke në shek. XVIII, kur
kurbetçinjtë e Komunës së Dragashit kanë shërbyer si barinj të vyeshëm,
kositës, etj. Që nga fillimi i shekullit XX e deri në vitet e 60-ta, kryesisht kanë
dominuar migrimet e dhunshme kur në popullatën e Komunës së Dragashit
është ushtruar represion i vazhdueshëm dhe kjo ka ndikuar në shpërnguljen e
tyre nga vendlindja. Migrimet me motive ekonomike janë formë tjetër shumë e
shprehur e migrimeve në Komunën e Dragashit, të cilat intensifikohen
vazhdimisht që nga vitet e 60-ta e deri më sot, duke u shpërndarë në vende të
ndryshme të Evropës dhe të botës.
 Komuna e Dragashit është vend me emigrim të madh të njerëzve në botën e
jashtme, ku kryesisht dominojnë grupmoshat e popullsisë aktive dhe të gjinisë
mashkullore.
 Njerëzit emigrojnë për motive të ndryshme, por shkaku kryesor është punësimi
dhe kushtet më të mira për jetesë.
 Emigrimi për Komunën e Dragashit ka efekte të dyanshme, në njërën anë kemi
humbje siç janë: Largimi i popullsisë aktive (fuqisë punëtore), lënia e tokës
bujqësore, largimi i njerëzve të kualifikuar, ballafaqimi me vështirësi
integruese në shtetin e ri, asimilimi, ndikimi në zhvillimin e përgjithshëm
demografik, etj. Kurse, në anën tjetër janë dobitë si: sjellja e risive, ndihma
financiare familjes, investimet në vendlindje, mundësia e ngritjes arsimore të
të rinjve në qendrat shkencore të shteteve tjera, etj.
 Komuna e Dragashit ka potenciale të shumta natyrore që mund të
shfrytëzohen në të ardhmen, ndërsa në anën tjetër interesimi i emigranteve për
të investuar në vendlindje është i konsiderueshëm, andaj në të ardhmen
kërkohet që të ofrohen mundësi dhe të hartohen politika për stimulimin e
emigrantëve për të investuar në vendlindje.
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1.2.b. Mbledhja e të dhënave në terren
Në fillim të punës për realizimin e këtij punimi është bërë shfrytëzimi i
literaturës ekzistuese dhe grumbullimi i të dhënave.
Në përgjithësi është shfrytëzuar literatura e cila përshkruan emigrimet e kësaj
komune dhe në nivel të Kosovës, por kryesisht janë analizuar të dhënat e emigrimit në
periudha të ndryshme kohore deri më sot. Literatura ndërkombëtare e konsultuar gjatë
këtij punimi ka ndihmuar shumë rreth qasjes së problemit dhe trajtimit të tij rreth
migrimeve në Komunën e Dragashit. Përkundër vështirësive për sigurimin e të
dhënave, kemi argumente, fakte dhe materiale se popullata e kësaj ane tradicionalisht
ka qenë e orientuar në emigrim qoftë nga represioni apo edhe nga kërkimi i kushteve
më të mira për jetesë. Literatura e mëhershme na ofron disa të dhëna të përafërta rreth
numrit, drejtimeve dhe karakteristikave të tjera të emigrimit gjatë shekullit të kaluar.
Mungesa e të dhënave më të reja për emigrantët e kësaj komune paraqet
vështirësi gjatë realizimit të këtij punimi. Megjithatë, sipas regjistrimit të fundit të
popullsisë të realizuar në prill të vitit 2011, sadopak ka ndihmuar në zbardhjen e të
dhënave dhe rezultateve për emigrantët e kësaj komune si për numrin, ashtu edhe për
karakteristikat e tyre. Regjistrimi i popullsisë është realizuar sipas konceptit popullsi e
pranishme, andaj emigrantët nuk ishin të përfshirë në këtë proces. Megjithatë, gjatë
realizimit të regjistrimit të popullsisë është përdor edhe një formular shtesë përmes të
cilit janë regjistruar edhe emigrantët të cilët gjatë procesit të regjistrimit nuk ishin në
vendlindje.
Sipas të dhënave nga regjistrimi i popullsisë, del së në komunën e Dragashit
ekzistojnë gjithsej 8364 emigrantë apo rreth 2200 familje që përbëjnë rreth 25 % të
numrit të përgjithshëm të popullsisë. Këta emigrantë janë të shpërndarë kryesisht në
shtetet e zhvilluara të Evropës dhe vende të tjera të botës, ku prin shteti i Austrisë që
ka më së shumti emigrantë nga kjo komunë. Kryesisht kanë emigruar grupmoshat e
popullsisë aktive dhe të aftë për punë, si dhe ata të gjinisë mashkullore, sepse edhe
qëllimi i emigrantëve ka qenë punësimi në botën e jashtme. Por, kohëve të fundit
është rritur numri i emigrantëve edhe të grupmoshave të reja dhe gjinisë femërore,
pasi që emigrantët nga kjo komunë i kanë tërhequr edhe familjet e tyre siç janë
fëmijët dhe bashkëshortet.
Të dhënat nga regjistrimi ofrojnë rezultate të mira për realizimin e këtij
hulumtimi, por ato nuk mund të japin rezultate të konsiderueshme rreth detajeve dhe
karakteristikave të emigrimit. Për këtë qëllim është realizuar edhe anketa me
emigrantët e kësaj komune.
1.2.c. Mënyra e realizimit të punimit
Gjatë muajve korrik dhe gusht të vitit 2011 dhe 2012 është realizuar anketimi i
emigrantëve. Gjatë kësaj kohe, gati të gjithë emigrantët ishin për pushime në
vendlindje dhe kjo kohë është shfrytëzuar për t’i anketuar drejtpërdrejt. Anketimi
është realizohet nga vet hulumtuesi në të gjitha vendbanimet e komunës së Dragashit.
Për realizimin e anketës është caktuar madhësia e mostrës e cila përfshinë 10 % të
emigrantëve. Përmes të dhënave për emigrantët nga regjistrimi i popullsisë do të
përcaktohet edhe numri i anketave. Është caktuar mostra e stratifikuar, ku është marrë
parasysh vendbanimi i emigrantëve dhe shtetet imigruese.
Pyetësori përmban gjithsej 39 pyetje dhe është i ndarë në 7 pjesë. Pjesa e parë
përmban pyetje të përgjithshme për veçoritë e emigrantëve. Në pjesën e dytë janë
pyetjet që kanë të bëjnë me mënyrën e migrimit dhe përzgjedhjen e vendit imigrues,
pjesa e tretë përmban pyetje rreth shkaqeve të migrimit, në pjesën e katërt përfshihen
pyetjet rreth statusit të migrantit, pjesa e pestë ka të bëjë me pyetjet rreth adaptimit
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dhe asimilimit, në pjesën e gjashtë të pyetësorit janë pyetjet rreth mbajtjes së lidhjeve
me familjen dhe vendlindjen dhe në pjesën e shtatë të pyetësorit janë pyetjet
përfundimtare që kanë të bëjnë me kthimin ose jo të emigrantëve në vendlindje.
Përmes këtyre pyetjeve është tentuar të realizohet qëllimi i këtij hulumtimi që
ndërlidhet drejtpërdrejt me shkaqet e migrimit si dhe humbjet dhe dobitë si efekte të
krijuara. Pasi që Komuna e Dragashit është një trevë mjaft karakteristike në aspektin e
migrimeve, atëherë është shumë me rëndësi që të evidentohen të gjithë emigrantët dhe
karakteristikat e tyre demografike. Ata janë një pjesë shumë e rëndësishme e
popullatës dhe gjithashtu mund të konsiderohen si potencial i veçantë në aspekte të
ndryshme ekonomike, sociale, politike, demografike, etj. Rezultatet nga regjistrimi
ofrojnë një pasqyrë rreth drejtimeve të migrimeve, ku mund të thuhet se ata janë të
shpërndarë gati në të gjitha shtetet e Evropës dhe në shumë vende tjera të Botës.
Hulumtimi prezanton të gjitha shkaqet që kanë ndikuar në emigrimin e popullatës nga
Komuna e Dragashit si dhe identifikimin e shkaqeve kryesore dhe më me ndikim.
Natyrisht se këto emigrime kanë krijuar edhe efekte të ndryshme si në aspektin
ekonomik, social, politik, kulturor, demografik etj. Përmes këtij hulumtimi gjithashtu
janë evidentuar të gjitha humbjet dhe dobitë që kanë shkaktuar migrimet.
Të dhënat nga pyetësori janë në formatin SPSS dhe janë të ndara në disa pjesë,
varësisht nga lloji i informatave.
Të dhënat nga pyetësori do të shërbejnë si variabël për të përcaktuar shkaqet e
migrimit dhe efektet që kanë lënë (dhe po lënë) në shoqëri. Pyetësori është i ndarë në
shtatë pjesë dhe janë analizuar të gjitha variablat.
Në pjesën e parë të pyetësorit janë parashtruar disa pyetje të përgjithshme që
do të shërbejnë si variabla për të përcaktuar karakteristikat e përgjithshme të
emigrantëve siç janë: mosha e emigrantëve, përkatësia kombëtare, vendi i lindjes,
niveli i shkollimit, statusi martesor, përkatësia kombëtare e bashkëshortëve të tyre,
punësimi i emigrantëve etj. Në vazhdim janë bërë analiza nga variablat rreth mënyrës
së migrimit: Migrimi sipas shteteve dhe viteve, si është bërë përzgjedhja e vendit të
parë imigrues, arsyet pse është ndërruar vendi imigrues, mënyra e migrimit (vetëm,
me familje, me shokë), në formë ilegale apo legale. Pastaj janë analizuar shkaqet e
migrimit, duke i vënë ato në krahasim me moshën, nivelin e shkollimit të
emigrantëve, strukturën etnike, statusin martesor, punësimin dhe karakteristikat tjera.
Pasojat dhe dobitë janë analizuar nga pyetësori në tri aspekte: Ekonomike,
sociale dhe demografike. Në aspektin ekonomik janë ndarë në efekte pozitive dhe
negative. Si efekte pozitive janë analizuar: punësimi (përvoja apo stazhi i punës), të
ardhurat mujore sipas nivelit të shkollimit dhe sipas shteteve imigruese, veprimtaria e
familjeve të emigranteve, ndihma financiare familjes në vendlindje dhe investimet
jashtë familjes, dhënia e kontributeve kombëtare si dhe interesimi i tyre për të
investuar në të ardhmen në vendlindje. Si efekte negative ekonomike janë analizuar:
punësimi i emigrantëve në punë të rënda fizike dhe kryesisht në veprimtari siç janë
industria dhe ndërtimtaria, orari i zgjatur i punës, trajtimi i problemeve me të cilat
ballafaqohen ata në vendin imigrues, lënia e tokës pa shfrytëzuar në vendlindje apo
shfrytëzimi nga të tjerët (familjarë apo bashkëfshatarë).
Efektet sociale janë analizuar sa i përket adaptimit dhe integrimit në rrethin e ri
social, integrimi i tyre në krahasim me grupmoshat dhe shkollimin, gjuha që ata
komunikojnë në familjet e tyre, pjesëmarrja në organizime të ndryshme kulturore dhe
kombëtare në shtetet imigruese si dhe vizita familjes dhe mbajtja e kontakteve me
vendlindjen.
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Kapitulli i parë

I. ROLI I FAKTORËVE NDIKUES NË ZHVILLIMIN E POPULLSISË SË
KOMUNËS SË DRAGASHIT
“Popullsia, shpërndarja dhe përqendrimi i saj është nën ndikimin e një numri
faktorësh. Si rezultat i bashkëveprimit të tyre edhe popullsia e një territori të caktuar
është e destinuar që të përqendrohet në këtë territor ose orientohet drejt territoreve të
tjera. Studiuesit e ndryshëm kanë arritur në përfundimet e tyre teksa theksojnë se
popullsia është produkt i bashkëpunimit dhe ndërveprimit të dy lloje faktorësh, të cilët
me ndikimin e tyre kanë bërë të mundur dhënien kësaj panorame të shpërndarjes së
popullsisë që kemi sot në botë. Këto dy grupe faktorësh përfaqësohen nga ato
natyrore, duke evidentuar rolin e relievit, klimës, deteve, lumenjve, tokave e veçorive
të tyre, nga njëra anë dhe atyre ekonomike e sociale, kulturore e religjioze nga ana
tjetër. Në një mënyrë ose në një tjetër, secili nga këto faktorë shpreh ndikimin e vetë
në drejtime të ndryshme mbi mundësinë e popullimit të një territori të caktuar, së
bashku me mundësitë që ndikimi i tyre i përbashkët ushtron në tërësinë e popullimit të
territoreve të përfshira në hapësirën e banuar nga shoqëria njerëzore”.2
Dy grupet e faktorëve kanë ndikim të theksuar edhe në shpërndarjen e
popullsisë dhe vendbanimeve në nivel të Kosovës. Territori i Kosovës është i rrethuar
kryesisht me male të larta, derisa në mes shtrihen dy fushat më të mëdha: ajo e
Dukagjinit dhe Kosovës. Pjesa dërmuese e popullsisë së Kosovës shtrihet në rrafshin
e Dukagjinit dhe atë të Kosovës. Kjo nga fakti se në këto hapësira ekzistojnë kushte
më të favorshme natyrore, por edhe të atyre ekonomike e sociale. Në këto dy rrafshe
shtrihen qendrat më të mëdha urbane të Kosovës të cilat në vete absorbojnë numër të
madh të popullsisë dhe aktivitetet kryesore ekonomike, sociale, kulturore, politike etj.
Në anën tjetër, faktorët e lartpërmendur kanë ndikuar edhe në zvogëlimin e
vazhdueshëm të popullsisë në viset e thella malore. Kushtet jo të favorshme klimatike,
pedologjike, relievore etj., në njërën anë si dhe shkalla e ulët e zhvillimit ekonomik,
social, kulturor etj., në anën tjetër ishin dhe mbeten edhe sot e kësaj dite faktorët
kryesorë që popullsia e këtyre viseve të shpërngulet vazhdimisht.
Komuna e Dragashit ka një pozitë gjeografike mjaft karakteristike ku faktorët
natyrorë dhe ata socio-ekonomikë kanë luajtur një rol të veçantë në zhvillimin e
popullsisë.
I.1. Roli i faktorëve natyrorë në popullsinë e Dragashit
Komuna e Dragashit shtrihet në një territor kryesisht kodrinoro-malor me lartësi
mbidetare prej rreth 750 m, ndërsa në pjesët e larta arrin edhe rreth 2500m. Relievi i
tillë ka kushtëzuar edhe klimë malore dhe sub-malore. Territori i kësaj komune është i
pasur me rrjedha të shumta ujore, por edhe me burime të shumta të ujit. Gjithashtu,
kjo komunë posedon sipërfaqe të konsiderueshme edhe të tokës bujqësore.
Komuna e Dragashit përfshin skajin jugor të rrafshit të Dukagjinit. Në veri
kufizohet me Komunën e Prizrenit, në pjesën Jug-lindore dhe lindore, përmes majave
të larta të maleve të Sharrit, kufizohet me Maqedoninë, ndërsa nga Perëndimi dhe
Jug-perëndimi me Shqipërinë. Koordinatat e komunës janë 41 50’ 58” - 42 09’ 03” në
gjerësinë gjeografike dhe 20 35’ 39” - 20 48’ 26” gjatësinë gjeografike. Në veri,
2

Dr. Sokol Axhemi, Gjeografia e popullsisë dhe e vendbanimeve, Tiranë 2007, fq. 25
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Dragashi kufizohet me Komunën e Prizrenit që është qendra e rajonit jugor të
Kosovës në kuadër të së cilës është dhe Dragashi. Qyteti i Dragashit është 37 km larg
nga qyteti i Prizrenit.

Harta 1. Pozita gjeografike e Komunës së Dragashit

“Territori i Komunës së Dragashit shtrihet në një sipërfaqe prej 434.983 km²
dhe zë afro 4 % të territorit të Kosovës”, ndërsa në territorin e rrafshit të Dukagjinit
merr pjesë me 10%. “Në Komunën e Dragashit jetojnë 33997 banorë4, ku dendësia
mesatare e popullsisë është 78 banorë në 1 km”².
I.1.a. Roli i relievit në popullsi
Komuna e Dragashit ka reliev kodrinoro-malor, dhe në pjesët kufitare me
Shqipërinë dhe Maqedoninë e ndajnë kurora të larta malore, ndërsa në drejtim të
3

Të dhënat janë marrë nga Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Ambientit të Komunës
së Dragashit
4
Agjencia e Statistikave të Kosovës, Regjistrimi i popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në
Kosovë 2011.
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Shqipërisë edhe gryka të thella lumore, të papërshtatshme për kalim. Në anën tjetër
pjesa kodrinore me rënie më të butë, në drejtim të Prizrenit ofron kushte më të mira
dhe ky territor lidhet përmes Prizrenit me Kosovën dhe më gjerë.
Karakteristikat e tilla morfologjike ndikojnë në izolimin hapësinor dhe
kufizimin e lidhjeve e komunikimit me viset tjera të Kosovës dhe më gjerë. Në pjesën
kufitare me Maqedoninë nuk ka pasur lidhje të mira për shkak të majave të larta
malore që janë paraqitur si barriera fizike. Sa i përket pjesës kufitare me Shqipërinë,
kjo komunë në bazë të rrjedhave lumore graviton në lumin Dri, mirëpo ky drejtim nuk
jep mundësi optimale për një lidhje të përshtatshme fizike me Shqipërinë, ngase
ujëmbledhësi i saj në drejtim të Shqipërisë, shkëputet me male të larta dhe me gryka
të thella, relativisht të papërshtatshme për kalim. Mund të thuhet se ishte njëra nga
pjesët kufitare, që kishte lidhje më të dobëta reciproke me Shqipërinë e që është edhe
pasojë e shkaqeve të njohura politike. Janë bërë përpjekje që kjo komunë të lidhet
përmes rrugës Restelicë – Mavrovë me Maqedoninë. Gjithashtu, edhe me Tetovën
përmes rrugës Zaplluxhe – Tetovë që deri më tani kjo rrugë ka qenë sezonale dhe
kryesisht për rrugë të karvanëve, që kalojnë përmes qafave dhe grykave të Sharrit.
Nga kjo që u tha, fitohet përshtypja se kemi të bëjmë me një territor të mbyllur
në pikëpamje gjeomorfologjike dhe me një funksionalitet të dobët ekonomik.

Harta 2. Relievi i Komunës së Dragashit në 3D

Nga pamja e relievit të komunës së Dragashit jepet një parafytyrim i qartë se
pjesa më e madhe e kësaj komune është territor tipik malor.
“Lartësia e komunës ndryshon nga 750 e deri 2550 metra mbi nivelin e detit,
me një mesatare në 1620m. Pjesa më e madhe 40.3% e territorit, është e klasifikuar si
Male të Larta, me lartësi mbidetare nga 1450m dhe 2050m. Vargu malor në veri të
komunës arrin lartësi ndërmjet 1100m dhe 2200m. 30.4% e hapësirës shtrihet në
rajonin Malor (1050 - 1350 metra lartësi mbidetare), me 20.3% të hapësirës totale në
lartësi dukshëm më të lartë nga 2050 deri në 2550 metra, niveli ku nuk rriten drunjtë
(kufiri drunor). Vetëm 6% e territorit është nën-malore (2600ha në lartësi 750 – 1050
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metra mbi nivelin e detit), që ndodhet në veri rreth luginës së Plavës dhe pjesët e
poshtme të luginave lumore të Brodit dhe Restelicës”5.

Grafiku 1: Profili i lartësisë mbidetare i Komunës së Dragashit

Roli i relievit është mjaft i theksuar në shtrirjen hapësinore të popullsisë dhe
vendbanimeve. Natyrisht, kushtet natyrore janë më të favorshme për të jetuar në
lartësitë më të ulëta mbidetare. Andaj edhe popullsia dhe vendbanimet e Komunës së
Dragashit shtrihen kryesisht në zonat me lartësi më të vogël mbidetare. Lartësi më e
ulët mbidetare prej 650-1050 m përfshin sipërfaqe të vogël rreth 6 % të tërë territorit
të komunës dhe është njëra nga hapësirat më të favorshme për të jetuar. Përkundër
faktit se kjo është hapësirë shumë e vogël, ajo është shumë tërheqëse dhe popullsia
dhe vendbanimet e kësaj komune janë koncentruar në shfrytëzimin e kësaj hapësire.
Lartësia mbidetare nga 1050m deri 1450m përfshin rreth 30 % të sipërfaqes,
andaj edhe pjesa më e madhe e vendbanimeve dhe popullsisë është e vendosur në këtë
hapësirë. Rreth 36 % e territorit të komunës shtrihet deri në lartësinë mbidetare
1450m dhe në këtë pjesë janë të koncentruara të gjitha vendbanimet dhe e gjithë
popullsia e komunës.
Pjesa e territorit të Komunës së Dragashit që shtrihet në lartësi mbidetare mbi
1450m përfshinë mbi 60% të territorit, por në këtë pjesë nuk shtrihet asnjë vendbanim
i komunës.

5

Atllasi i Zhvillimit të Qëndrueshëm: Vëllim 2 (Draft) Bazat, UNDP, qershor 2012
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Harta 3: Lartësia mbidetare dhe shtrirja hapësinore e vendbanimeve dhe popullsisë në Komunën
e Dragashit

Nga harta pasqyrohet roli i relievit në vendbanimet dhe popullsinë e
Komunës së Dragashit, duke ndikuar që pjesa më e madhe e komunës të mos jetë e
banuar dhe e populluar. Këto hapësira janë të mbuluara kryesisht me kullosa dhe më
pak me pyje, andaj edhe shfrytëzimi i këtyre hapësirave bëhet kryesisht nga blegtorët
për kullotjen e bagëtisë.
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Grafiku 2: Shpërndarja e popullsisë dhe vendbanimeve sipas lartësisë mbidetare në
Komunën e Dragashit

Të dhënat nga grafiku, gjithashtu tregojnë se në lartësinë mbidetare 7501050m shtrihen 10 vendbanime me gjithsej 7559 banorë. Kjo do të thotë se në 6 % të
territorit të komunës, shtrihen rreth 27 % e të gjitha vendbanimeve të komunës dhe
rreth 22 % e gjithë popullsisë. Në lartësinë mbidetare prej 1050 deri 1450m shtrihen
26 vendbanime me gjithsej 26438 banorë. Pra sipas këtyre të dhënave, në këtë lartësi
mbidetare jetojnë mbi 70 % e vendbanimeve dhe afër 80% e popullsisë së
përgjithshme të Komunës. Në lartësinë mbidetare nga 1450 deri 2650m nuk gjendet
asnjë vendbanim i komunës.
I.1.b. Roli i klimës në popullsi
Komuna e Dragashit ka klimë subalpine me temperaturë mesatare vjetore prej
8.6° Celsius. Verat janë të shkurta dhe të freskëta me temperaturë mesatare prej
18.1°C, me dimra të gjatë dhe relativisht të ftohtë (temperaturë mesatare -0.4°C).
Temperatura më të larta përjetohen në lugina, ku është afërsisht 10°C më nxehtë sesa
në majat malore, dhe pikërisht në këto zona gjenden edhe shumica e vendbanimeve
apo fshatrave. “Temperatura mesatare gjatë periudhës së vegjetacionit nga prillishtator është 15°C”6. “Temperaturat maksimale të regjistruara janë 36.5° C në korrik
dhe -21.5° C në janar”7.

6

Atllasi i Zhvillimit të Qëndrueshëm: Vëllimi 2 (Draft) Bazat, UNDP, qershor 2012
Nga Agjenda e Zhvillimit Komunal 2004 – 2006, Komuna Dragash (Agjendën Zhvillimore Të
Komunës Së Dragashit Për Periudhën 2004 – 2006)
7
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Grafiku 3. Diagrami i klimës për Komunën e Dragashit

Malet e larta që e rrethojnë komunën i mbrojnë vendbanimet/fshatrat nga
kushtet ekstreme klimatike dhe krijojnë mikroklima të buta. Është relativisht e
strehuar nga erërat e forta, me afërsisht 18.1% të ditëve në vit pa erë. Përgjithësisht
erërat fryjnë nga verilindja dhe jugperëndimi.
“Lagështia vjetore relative e ajrit është 76%, që arrin kulmin më të lartë në
nëntor me 83.15% dhe më të ulët në gusht 67.6%”8.
Dragashi ka nivel të lartë të reshjeve të shiut dhe të borës, të shpërndara
njëtrajtshëm përgjatë hapësirës së komunës. Reshjet më të mëdha të shiut ndodhin në
muajin qershor me pak mbi 100mm reshje, si dhe pikat që pasojnë në shtator dhe
nëntor. Muajt më të thatë janë janari dhe marsi, si dhe gushti. Afërsisht 50% e totalit
të reshjeve vjetore bie nga muaji prill deri në shtator. Sasia mesatare vjetore e të
reshurave është 807mm. “Më shumë reshje bien në majat në veriperëndim (Koritnik)
dhe juglindje (Shutman) të komunës”9. Mesatarja e të reshurave të shiut në lartësi më
të vogla është 800 mm, me mbulim bore 120 ditë gjatë vitit, ndërsa reshjet e shiut me
mesatare prej 1370 mm. “Në zona më të larta, bora qëndron afërsisht 280 ditë gjatë
vitit”10.
Tabela 1: Temperatura mesatare stinore në Dragash

Tabela 2: Reshjet dhe temperatura mesatare gjatë periudhës së vegjetacionit

8

Po aty
Atllasi i Zhvillimit të Qëndrueshëm: Vëllimi 2 (Draft) Bazat, UNDP, qershor 2012
10
Raport i UNDP: Vlerësimi i Sektorit të Ujit në Komunën Dragash, Markaj, T., mars 2010.
9
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Ekziston një ndërlidhje dhe ndërvarësi e kushteve klimatike nga relievi. Siç
pamë edhe nga karakteristikat e relievit, pjesa më e madhe e territorit të komunë së
Dragashit shtrihet në lartësi mbidetare mbi 1450m. Këto hapësira që shtrihen në
lartësi të mëdha mbidetare kanë edhe kushte shumë të pafavorshme për të jetuar. Në
këto hapësira, temperaturat janë shumë të ulëta e sidomos gjatë stinës së dimrit, por
edhe gjatë vjeshtës dhe pranverës. Gjithashtu, reshjet janë më të mëdha e sidomos
viset më të larta malore janë të mbuluara me borë pothuaj gjatë gjithë vitit. Andaj,
krahas këtyre rrethanave klimatike që mbizotërojnë në pjesën më të madhe të territorit
të komunës, popullsia dhe vendbanimet nuk janë të vendosura në këto lartësi
mbidetare. Në këto hapësira ekziston periudhë e shkurtër vegjetative andaj këto pjesë
shfrytëzohen kryesisht si hapësira blegtorale gjatë verës por kohëve të fundit edhe si
zona interesante turistike. Popullsia dhe vendbanimet e komunës së Dragashit janë të
vendosura kryesisht në pjesët më të ulëta ku edhe klima është më e butë dhe e
përshtatshme jo vetëm për të jetuar por edhe për kulturat bujqësore.
Krahas lartësisë mbidetare, ndryshojnë edhe faktorët klimatikë. Për shkak të
dallimeve të theksuara sa i përket relievit të kësaj komune, kemi edhe ndryshime të
theksuara të klimës sipas lartësisë mbidetare. Është karakteristikë se në territorin e
Komunës së Dragashit mund t’i vërejmë disa stinë të vitit në të njëjtën kohë.

Fotot 1: Pamje e ndryshimit të klimës sipas lartësisë mbidetare në Komunën e Dragashit

Nga pamja në këtë fotografi vërehet ndikimi i relievit në ndryshimin e
faktorëve klimatikë. Derisa në pjesët më të ulëta ekziston ende borë dhe vërehet një
klimë më e ftohtë, në pjesët më të ulëta dominon pothuaj gjithkah gjelbërimi.
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Harta 4: Ndikimi i klimës në shtrirjen e popullsisë dhe vendbanimeve të komunës së Dragashit

Pamja nga harta tregon se të gjitha vendbanimet e Komunës së Dragashit
shtrihen kryesisht në pjesët më të ulëta të territorit ku edhe temperaturat dhe faktorët
klimatikë në përgjithësi janë më të favorshëm. Sipas të dhënave nga harta mund të
konstatojmë se pjesa më e madhe e vendbanimeve dhe popullsisë së komunës shtrihen
deri në izotermën 10 ºC. Ekziston edhe një numër më i vogël i vendbanimeve që
shtrihen në lartësi më të madhe mbidetare dhe kryesisht deri në izotermën 7.5 ºC. Të
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gjitha vendbanimet e Komunës së Dragashit shtrihen kryesisht në hapësirat ku
mesatarja e temperaturave vjetore është 10 deri 7.5 ºC.
Vetëm dy vendbanime të kësaj komune (Restelica dhe Brodi) shtrihen në
izotermën 7.5 ºC. Nga gjithsej 33997 banorë sa ka komuna e Dragashit, 6242 banorë
apo rreth 18 % e popullsisë shtrihet në lartësi më të madhe mbidetare, ku temperatura
mesatare vjetore është rreth 7.5 ºC. Pjesa tjetër e popullsisë (27755 banorë apo rreth
82 %) jetojnë në lartësi mbidetare më të ulët, ku temperaturat mesatare vjetore janë
rreth 10 ºC.
Kushtet e tilla klimatike ofrojnë mundësi të mira edhe për zhvillimin e turizmit
në këtë komunë. Reshjet e mëdha të borës, sidomos në lartësi të mëdha mbidetare si
dhe qëndrimi i borës një periudhë të gjatë, ofrojnë mundësi të mira për zhvillimin e
turizmit dimëror. Gjithashtu, klima e tillë ka ndikuar që kjo komunë të ketë kushte të
mira edhe për zhvillimin e llojeve tjera të turizmit siç janë ecja në natyrë, shëtitja, ajri
i pastër, peizazhet karakteristike etj.
I.1.c. Roli i hidrografisë në popullsi
Lumi i Pllavës me degët e veta formon sistemin më të madh lumor dhe
përfshin rreth 63 % të territorit të komunës.
Dragashi mund të ndahet në nën-pellgjet lumore kryesore: me lumin Restelicë,
lumin Plavë (në rajonin e Opojës, duke përfshirë pjesët lindore të zonës së Malit të
Sharrit në zonën e Dragashit), dhe të pellgut ujor të Lepencit (në pjesën jugore të
komunës). Një sistem i katërt shtrihet rreth Breznës, ku zona rrjedh përmes një
strukture nëntokësore karstike në zonën e Prizrenit.
Dy nga këto rrjedha kryesore të ujit i përkasin pellgut të madh të Drinit të
Bardhë që përmes Shqipërisë derdhet në Detin Adriatik: Lumi Plavë me degët e tij në
veri, dhe lumi Restelicë që i bashkohet apo derdhet në lumin Plavë. Sistemi i tretë
kryesor ujor – pellgu i lumit Lepenc – shtrihet në jug dhe kryesisht derdhet nga IRJ e
Maqedonisë në Detin Egje.
Uji është një burim i fuqishëm natyral në Dragash, me burime të shumta të ujit
nga altitudat më të ulëta e deri në zonat më të larta mbi 2500m, dhe në mesatare ka
1130mm/m2 të reshura në vit. Densiteti mesatar për komunën është 2.1 km të
rrjedhave të ujit për një km² të sipërfaqes tokësore, me 0.4 km të rrjedhave të mëdha
permanente të ujit dhe 1.7 km të atyre më të vogla apo të përkohshme. Përafërsisht
76% (700km) e rrjedhave të ujit të Komunës së Dragashit gjenden në malet e rajonit
të Gorës, ku luginat e lumit dhe liqenet e formuara nga shkrirjet e akullit kontribuojnë
në numrin e madh të kanaleve të ujit. Rreth 24% e kanaleve ujore të Dragashit
gjenden në Opojë (215km). Shumica e këtyre rrjedhave të ujit janë të vogla apo të
përkohshme, me një gjatësi të përgjithshme prej gati 740 km në tërë komunën.
Rrjedhat e mëdha të ujit në Dragash janë përafërsisht 170 km.
Tabela 3: Të reshurat vjetore në m³ për pellgun ujëmbledhës
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Territori i Komunës së Dragashit ka një rrjet mjaft të dendur me rrjedha ujore. Pos
lumenjve kryesorë, nëpër territorin e kësaj komune rrjedhin edhe shumë lumenj më të
vegjël, përrenj dhe përroska që e begatojnë edhe më shumë hidrografinë e kësaj
komune.
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Harta 5. Rrjeti lumor në komunën e Dragashit

Komuna e Dragashit është një territor mjaft i pasur edhe me liqene. Në malet e
kësaj komune ekziston një numër i madh i liqeneve që janë krijuar në lartësi të mëdha
mbidetare nga cirqet dhe quhen ‘Sytë e maleve’. Prej liqeneve më të dalluara në këtë
komunë janë Liqeni i Breznës në pjesën e Opojës dhe dy liqene në pjesën e Gorës ( ai
i Shutmanit dhe i Defos).
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Foto 2: Liqeni i Breznës në trevën e Opojës

Foto 3: Liqeni i Shutmanit në trevën e Gorës

Një nga faktorët kryesorë të natyrës që ka ndikuar në vendosjen e
vendbanimeve dhe zhvillimin e popullsisë, pothuaj gjatë gjithë historisë së njerëzimit
ka qenë padyshim edhe uji. Edhe në komunën e Dragashit, ky faktor ka luajtur një rol
të rëndësishëm. Pos rrjedhave të shumta ujore dhe numrit të madh të liqeneve që ka
kjo komunë, në territorin e saj gjenden edhe shumë burime ujore nga të cilat një pjesë
e vendbanimeve furnizohen me ujë. Resurset ujore, pos shfrytëzimit për ujë të pijes
nga popullata e kësaj ane, ato janë shfrytëzuar edhe për vënie në lëvizje të mullinjve
të dikurshëm dhe disa sharrave. Është me rëndësi të theksohet se në lumin e Brodit, që
nga viti 1956 është ndërtuar hidrocentrali “Dikanca”. Ky hidrocentral edhe pse ka
funksionuar me kapacitet të vogël, megjithatë kishte një rol të veçantë për faktin se
kishte ndikuar në elektrifikimin e kësaj komune qysh nga viti 1965.
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Foto 4: Hidrocentrali i “Dikancës” në Dragash

Rrjeti i pasur hidrografik i Komunës së Dragashit është një bazë e mirë
sidomos për prodhimin e energjisë elektrike. Edhe gjatë hartimit të strategjive
komunale zhvillimore planifikohet që në të ardhmen këto resurse ujore të
shfrytëzohen në kapacitet më të madh për prodhimin e energjisë.
Faktori hidrografik ka luajtur një rol të konsiderueshëm edhe në vendosjen e
vendbanimeve dhe popullsisë së Komunës së Dragashit. Uji ka qenë faktor i
rëndësishëm, jo vetëm në vendosjen e vendbanimit, por edhe në zhvillimin dhe
perspektivën e tij. Të gjitha vendbanimet e Komunës së Dragashit janë të vendosura
kryesisht pranë rrjedhave ujore, liqeneve apo burimeve të ndryshme. Në këtë aspekt,
është analizuar distanca e vendbanimeve të komunës nga tre lumenjtë kryesor:
Lartësia e vendbanimeve nga lumi i Pllavës, Brodit dhe Restelicës. Është me rëndësi
të përmendët fakti se gati të gjitha vendbanimet e kësaj komune janë të vendosura
pranë rrjedhave lumore. Siç pamë edhe nga harta e rrjetit hidrografik të komunës,
secili nga vendbanimet e komunës ka një lumë më të vogël apo më të madh që kalon
afër vendbanimit apo edhe përmes tij. Por analiza e largësisë së vendbanimeve nga tre
lumenjtë më të madhej tregon, jo vetëm për rolin e ujit, por edhe rolin e tokës në
vendosjen dhe zhvillimin e vendbanimeve. Kjo nga fakti se këta lumenj kanë krijuar
edhe rrafshinat aluviale të përshtatshme edhe për zhvillimin e aktiviteteve tjera
bujqësore.
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Harta 6: Distanca e vendbanimeve të Komunës së Dragashit nga tre lumenjtë kryesorë

Përmes kësaj harte janë paraqitur largësitë e vendbanimeve të Komunës së
Dragashit nga tre lumenjtë kryesorë. Siç shihet edhe nga harta, pjesa më e madhe e
vendbanimeve janë të vendosura më së shumti 1 km larg nga rrjedhat kryesore ujore
të komunës.
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Grafiku 4: Largësia e vendbanimeve nga lumenjtë kryesorë të Komunës së Dragashit

Distanca mesatare e vendbanimeve të Komunës së Dragashit nga tre lumenjtë
kryesorë është 1.65 km. Rreth gjysma e vendbanimeve dhe popullsisë së Komunës së
Dragashit është e vendosur në distancë shumë të afërt (deri 1 km) pranë lumenjve
kryesorë. Në distancën deri në 2 km nga lumenjtë kryesorë të Komunës janë të
vendosura 25 vendbanime apo rreth 70 % e tyre. Rreth 30 % e vendbanimeve dhe e
popullsisë së komunës kanë distancë prej 2 deri në 5 km, ndërsa më larë se 5 km nga
lumenjtë kryesorë nuk gjendet asnjë vendbanim.
Bazuar në shtrirjen hapësinore të vendbanimeve dhe popullsisë së Komunës së
Dragashit në raport me rrjedhat kryesore ujore, mund ta konstatojmë rolin dhe
rëndësinë e faktorit hidrogafik në vendosjen e vendbanimeve dhe zhvillimin e tyre.
Siç e përmendëm edhe më lartë, këto janë distancat e vendbanimeve nga lumenjtë
kryesorë të Komunës, por nëse e shikojmë afërsinë e vendbanimeve me burimet ujore
në përgjithësi atëherë del se të gjitha vendbanimet janë të vendosura pranë një lumi,
liqeni apo burimi ujor.
I.1.d. Roli i tokave në popullsi
Komuna e Dragashit dallon për një burim të konsiderueshëm të tokave.
Gjysma e territorit tё Komunës sё Dragashit formohet nga lloje tё ndryshme tё
shkëmbinjve metamorfikë. Dy zona janë tё dominuara nga lloje tё ndryshme tё gurëve
gёlqerorë qё i janё nёnshtruar proceseve metamorfike. Kёto zona janё Mali Koritnik
dhe pjesё tё maleve rreth Brodit dhe Restelicës. Ndёrhyrje tё magmatiteve gjenden
kryesisht nё pjesën qendrore tё Komunës sё Dragashit ndërmjet Kërstecit, Dragashit,
Pllajnikut, Brodit, Zlipotokut dhe Krushevës. Zona mё tё mёdha tё gurit ranor mund
tё gjenden nё jugperendim tё largёt tё maleve (Kёsula e Priftit), derisa zona mё tё
vogla janё tё shpёrndara kudo. Afërsisht 20% e territorit tё komunës formohet nga
sedimente kuaternare tё origjinёs fluviale ose glaciale.
Brenda kufijve tё komunës, harta gjeologjike tregon 8 vende me depozita minerare:
 3 depozita tё xehes sё hekurit mund tё gjenden rreth Zlipotokut
 1 depozitё me bakër dhe merkur gjendet afёr Mlikёs
 1 depozitё me bakёr, plumb dhe kallaj gjendet afёr Dikancёs
 1 depozitё me bakёr, plumb dhe kallaj, molidben, volfram dhe arsenik afёr
Backёs

Msc. Hazer Dana

28

Tiranë, 2014

Migrimet e jashtme në Komunën e Dragashit: Shkaqet, humbjet dhe dobitë

 2 zona gërmimi afёr Restelicёs dhe Lubovishtёs, tё dyja gjenden nё shistё tё

gurёve tё sedimentuar.

Harta 7: Toka bujqësore nё Komunёn e Dragashit sipas klasifikimit 1-8

Klasa 3 dhe 4 e tokёs bujqёsore konsiderohen si tokё mjaft pjellore dhe e
përshtatshme pёr kultivimin e kulturave bujqësore. Ky tip i tokёs shtrihet kryesisht
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pёrgjatë luginës lumore tё lumit tё Plavёs. Toka bujqёsore e klasës 6 e qё ёshtё mё
pak pjellore, shtrihet kryesisht nё pjesёn kufitare me Shqipёrinё nё pjesё ku
bashkohen lumi i Plavёs dhe lumi i Brodit. Gjithashtu, kjo tokё pёrfshin hapësirën ku
kёta dy lumenj dalin nё pjesën e Shqipёrisё. Edhe pjesa e rrjedhës sё poshtme tё lumit
tё Restelicёs nё kufi me Shqipёrinë ёshtё tokё e klasёs 6. Klasa 7 e bonitetit tё tokёs
përfshin pjesёn veriperёndimore tё komunёs, kryesisht terren karsitk nё afёrsi tё
fshatrave Brezne, Buҫe, Rapqë dhe Kёrstec. Pjesa mё e madhe e territorit tё Komunёs
sё Dragashit ёshtё tokё e klasës 8 qё konsiderohet si tokё me bonitet tё ulёt. Ajo
shtrihet kryesisht nё pjesёt e larta malore ku dominojnë kullosat.
Bazuar nё tipat e tokave, bonitetin dhe karakteristikat e tyre, kemi edhe
shpërndarjen dhe vendosjen e popullsisë dhe vendbanimeve. Krahas rrethanave
relievore, klimatike dhe hidrografike janё krijuar edhe llojet e tokave nё kёtё komunё.
Pjesa mё e ulёt e Komunёs sё Dragashit e cila njëherësh ka edhe klimё mё tё butё dhe
rrjedhat ujore kanё krijuar lugina tё pёrshtatshme, kanё ndikuar nё koncentrimin e
popullsisё dhe vendbanimeve tё kёsaj komune. Tokat e kualitetit më të lartë kanë
qenë mjaft tërheqëse dhe kështu edhe popullsia dhe vendbanimet janë vendosur
kryesisht afër tokave më pjellore. Kjo nga fakti se këta tipa të tokave ofrojnë mundësi
për kultivimin e më shumë kulturave bujqësore.
Varësisht nga shtrirja e llojeve të tokave kemi edhe kultivimin e kulturave
bujqësore. Në pjesën më të ulët të komunës ku edhe shtrihen tokat më pjellore,
kultivohen më shumë kultura bujqësore dhe me rendimente më të larta. Ato janë të
përshtatshme për kultivimin e drithërave, perimeve etj., edhe pse kohëve të fundit
interesimi i popullatës për kultivimin e këtyre kulturave është zvogëluar dukshëm.
Pjesa më e madhe e sipërfaqes së Komunës së Dragashit është e mbuluar me
kullosa sidomos në lartësitë më të mëdha mbidetare dhe me pasuri minerare që mund
t’i veçojmë apo që kanë ndonjë ndikim të theksuar në zhvillimin e ekonomik.
I.2. Roli i faktorëve ekonomikë e socialë në popullsi
“Fillimi i shekullit XX e gjen Kosovën me mbeturina të bollshme të shoqërisë
feudale në shumë segmente te jetës familjare dhe prodhuese. Pas tërheqjes së Turqisë
në vitin 1912, gjendja e përgjithshme në Kosovë dhe rreth saj, jo vetëm që nuk
ndryshoi, por sikur u keqësua edhe më shumë nga okupimi serb; marrëdhëniet
feudalo-çifligare nuk u suprimuan”11. Edhe Komuna e Dragashit si pjesë përbërëse e
Kosovës ishte në gjendje të tillë ekonomike e ndoshta edhe më të rëndë. Gjatë
periudhës kohore 1912 -1920 ekzistonin rrethana shumë të rënda ekonomike dhe
politike, kur në popullatën e kësaj komune, nga regjimi serb është bërë represion i
paparë (djegie e fshatrave, tortura, vrasje masive, etj.) Këto rrethana kanë shkaktuar
migrime të shumta dhe kryesisht për në Turqi.
“Deri në Luftën e Dytë Botërore, Kosova mbeti jashtë çdo plani të zhvillimit
ekonomik në kuadër të Jugosllavisë Socialiste. Sikurse në tërë Kosovën, edhe
popullsia e Komunës së Dragashit përballet me kushte shumë të vështira të jetesës.
Kurbeti si një lloj tradicional i migrimit të fuqisë punëtore kishte ekzistuar edhe më
herët, por në këtë kohë ai vjen në shprehje edhe më tepër si një zgjidhje e vetme për të
siguruar ekzistencën. Edhe pse këto migrime ishin të karakterit të përkohshëm,
kurbetçinjtë e asaj kohe nuk ktheheshit në shtëpitë e tyre nga 3,7 deri në 10 vite. Gati
secila shtëpi kishte një apo më tepër kurbetçinj. Edhe rruga për kurbet ishte shumë e
mundimshme. Deri në Selanik udhëtohej në këmbë, e prej andej me anije deri në
Turqi. Ka pasur raste kur udhëtohej deri në Turqi dhe anasjelltas në këmbë. Ky
11

Dr. H. Islami, Studime demografike, 100 vjet të zhvillimit demografik të Kosovës, Prishtinë, 2005,
fq. 209.
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udhëtim ka zgjatur rreth një muaj. Ky lloj kurbeti ka zgjatur deri në prag të Luftës së
Dytë Botërore”12.
I tërë zhvillimi ekonomik i Kosovës i takon periudhës së pas LDB, kur në
Kosovë filloi zhvillimi i disa degëve industriale, ndërsa shfrytëzimi i minierave ishte
qëllim i rëndësishëm ekonomik i Serbisë. Niveli i përgjithshëm i zhvillimit ekonomik
në Kosovë, jo vetëm se ishte i ulët, por edhe brenda territorit të saj ekzistonin dallime
të theksuara. Pjesët periferike të Kosovës e sidomos viset e thella malore dhe të
izoluara mbetën shumë më të pazhvilluara në krahasim me disa pjesë tjera.
Si trevë e izoluar malore me lartësi të madhe mbidetare, pa infrastrukturë të
zhvilluar të komunikacionit, regjion i brezit kufitar me Shqipërinë, Komuna e
Dragashit ishte dhe mbeti treva më pakë e zhvilluar në Kosovë. Në shkallën e ulët të
zhvillimit ekonomik kanë ndikuar shumë faktorë. Gjatë gjithë historisë së zhvillimit
ka dominuar aktiviteti primar ekonomik, që përcillej vazhdimisht me probleme të
shumta: Mënyra ekstensive e punimit të tokës, stërpopullimi agrar, pronat e vogla dhe
të shkapërderdhura, mungesa e investimeve të nevojshme, mungesa e mekanizmit të
përshtatshëm, etj. Sa i përket zhvillimit industrial, mund të thuhet se është treva e
vetme në Kosovë që ka mbetur jashtë procesit të industrializimit e që është edhe
shkaku kryesor i moszhvillimit ekonomik. Objekti industrial që funksiononte ne atë
kohë ishte ‘Drateksi’ që ishte lëshuar në përdorim në vitin 1982. Drateksi ishte objekti
i vetëm industrial më i madh që punësonte rreth 600 punëtorë. Edhe Hidrocentrali
‘Dikanca’ funksiononte dhe absorbonte një numër të punëtoreve, dhe mund të thuhet
se këto dy objekte industriale kishin një ndikim të vogël në punësimin e popullatës së
kësaj ane duke ndikuar edhe në qëndrimin në vendlindje të disa njerëzve, sidomos
atyre të aftë fizikisht për të mos shkuar në botën e jashtme.
Shkalla e ulët e zhvillimit ekonomik, me nivel të ulët të zhvillimit bujqësor
dhe mungesa e zhvillimit industrial kushtëzuan vazhdimisht migrimin e popullsisë së
kësaj ane me qëllim të punësimit dhe sigurimit të kushteve ekzistenciale. Gjatë kësaj
kohe, kurbetçinjtë nga Komuna e Dragashit migronin drejt qendrave të ndryshme
urbane të ish-Jugosllavisë, ku kishte mundësi më të mëdha për punësim e sidomos
drejt Beogradit dhe Maqedonisë, ku ata kryenin punë të rënda krahu. “Gjatë kësaj
kohe, në Komunën e Dragashit nuk gjejmë shtëpi pa një ose më tepër kurbetçinj në
Beograd apo në Maqedoni, d.m.th. në kurbet shkonin gati të gjithë meshkujt e aftë
fizikisht”13. Më vonë, kur Bashkësia Vetëqeverisëse e Interesit për Punësim e
Kosovës organizon punësimin në botën e jashtme. Banoret e Komunës së Dragashit
që tani më kurbetin e kishin bërë traditë dhe që kishin kushte të rënda ekonomike në
vendlindje, ndikuan që ndër të parët ta lëshojnë Beogradin dhe Maqedoninë dhe të
shkojnë në botën perëndimore. Për një kohë të shkurtër ata i gjejmë gati në të gjitha
metropolet e Evropës.
Në anën tjetër, represioni i vazhdueshëm ndaj popullatës shqiptare ishte faktor
i fuqishëm për shpërnguljen e tyre nga vendlindja. Pushteti komunist i vendosur në
Kosovë pas Luftës së Dytë Botërore, në forma të ndryshme filloi presionin mbi
popullatën shqiptare (deklarimi si turq për t’u realizuar më lehtë shpërngulja, aksioni i
grumbullimit të armëve, etj), që detyruan popullatën e kësaj ane të shpërngulen me
dhunë nga vendlindja e tyre.
Rrethanat politike dhe ekonomike që u krijuan rreth viteve të nëntëdhjeta
ndikuan shumë në intensitetin e migrimeve. Vendosja e vizave për migrim në botën e
jashtme krijoi probleme rreth migrimit të popullsisë, por kushtet e rënda ekonomike
në vendlindje dhe përkeqësimi i situatës politike ndikuan që njerëzit të gjejnë forma të
12
13

H. Meleqi, Opoja – studim kompleks gjeografik, Prishtinë, 2000, fq. 158.
Po aty, fq. 159.
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ndryshme, qoftë edhe pa dokumente të rregullta të migrojnë drejt vendeve të
ndryshme të perëndimit.
Pas Luftës së vitit 1999, në Komunën e Dragashit ndryshon situata, si në
aspektin ekonomik ashtu edhe politik. Fillojnë të funksionojnë edhe disa objekte
private industriale. Aktivitetet ekonomike terciare si komunikacioni, zejtaria, turizmi,
tregtia shënojnë një zhvillim të ngadalshëm. Krahas këtyre ndryshimeve, edhe
intensiteti i migrimeve bie në krahasim me periudhën e para vitit 1999, por megjithatë
ende mbetet i lartë.
I.2.a. Roli i bujqësisë në zhvillimin e popullsisë
Aktivitetet primare ekonomike ku përfshihet bujqësia me degët e saja, janë
veprimtari ekonomike që historikisht kanë dominuar në këtë komunë. Përkundër
kushteve jo edhe aq të favorshme të zhvillimit të bujqësisë, megjithatë popullsia e
kësaj ane vazhdimisht është marr me këtë veprimtari. Pjesa e ulët e fushës së Opojës
në njërën anë, si dhe sipërfaqet e konsiderueshme me kullosa që shtrihen në pjesën më
të madhe të territorit të Komunës, kanë ofruar mundësi për zhvillimin e bujqësisë e
sidomos të blegtorisë. Territori i Komunës së Dragashit është i pasur edhe me pyje,
por ky sektor nuk ofron mundësi për zhvillimin ekonomik të komunës. Sipërfaqet e
pyjeve nuk janë edhe aq të mëdha dhe kualiteti nuk është i lartë për të planifikuar
ndonjë zhvillim të theksuar të ekonomisë pyjore. Pyjet kryesisht shfrytëzohen për
ngrohje gjatë stinës së dimrit dhe shumë pak për përpunim në industrinë e drurit.
“Në territorin e Komunës së Dragashit kemi sipërfaqe të konsiderueshme të
tokës bujqësore. Nga sipërfaqja e përgjithshme e komunës që është 43524.49 ha, 77.9
% apo 33903.5 ha është tokë bujqësore, ndërsa sipërfaqet jobujqësore përfshijnë 22.1
% apo 9621 ha”14.
Toka bujqësore dhe jobujqësore në përqindje në nivel të
komunës

22.10 %
Toka jo bujqësore

77.90 %
Toka bujqësore

Grafiku 5: Raporti i tokës bujqësore dhe jobujqësore në Dragash

Një pjesë e vogël e tokës bujqësore është e përfaqësuar nga tokat pjellore të
klasës II deri IV, ndërsa pjesa më e madhe e sipërfaqeve bujqësore përfshin kullosat,
livadhet dhe pyjet. Zvogëlimi i sipërfaqeve me drithëra, perime etj. ka ndodhur
sidomos kohëve të fundit, ku numër i madh i ekonomive shtëpiake i kanë shndërruar
14

Analiza Hapësinore – Komuna e Dragashit, MMPH – Instituti për Planifikim Hapësinor, Nëntor
2006
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gati të gjitha arat në livadhe. Kjo tregon se jo vetëm që mundësitë janë të kufizuara
për zhvillimin e lavërtarisë, por edhe interesimi i popullatës që të merren me lavërtari
është zvogëluar dukshëm.
Pjesëmarrja e tokës bujqësore në komunën e Dragashit
79.8

%
80
70
60
50
40
18.7

30
20

0.9

0.3

0.1

10
0

drithra (ha) perime (ha)

pemtari,
livadhe dhe
vreshta (ha)
kullosa
(ha)

pyje (ha)

Grafiku 6: Sipërfaqja e tokës bujqësore sipas kulturave

Bazë e mirë për zhvillimin e blegtorisë është pjesëmarrja e lartë e sipërfaqeve
me kullosa dhe livadhe, me çka kjo komunë dallohet edhe në nivel të Kosovës.
Përkundër rrethanave natyrore, numri i kultivuesve të bagëtisë është i vogël dhe numri
i gjedheve dhe deleve është në rënie sidomos viteve të fundit. Blegtoria edhe sot e
kësaj dite mbetet veprimtari tradicionale e kësaj komune, edhe pse kohëve të fundit ka
filluar një mënyrë më e mirë e kultivimit të kafshëve, përmes disa fermerëve të vegjël
të cilët, jo vetëm se janë të paktë, por edhe ballafaqohen me probleme dhe vështirësi
të natyrave të ndryshme.

Foto 5. Pamje të veprimtarive blegtorale dhe bletare në Komunën e Dragashit

Bletaria po tregohet mjaft e suksesshme dhe profitabile për bletarët e Komunës
së Dragashit. Mundësia e mbajtjes së bletëve dhe kualiteti i mjaltit është shumë i lartë
duke iu falënderuar florës dhe ambientit të pastër, si dhe mospërdorimit të
insekticideve dhe mjeteve tjera kimike. Numri i Shoqërive të Bletëve është duke u
rritur vazhdimisht dhe kjo falë donacioneve nga OJQ-të, por edhe trajnimeve të
organizuara nga Shoqata e Bletarëve, e cila është formuar në vitin 2002.
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Veprimtaritë blegtorale dhe bletare, kohëve të fundit janë zhvilluar dukshëm
në Komunën e Dragashit. Sot ekzistojnë 219 biznese private që merren me veprimtari
blegtorale dhe bletare.

Grafiku 7: Numri i fermerëve të regjistruar në Komunën e Dragashit15

Sa i përket veprimtarive blegtorale (fermerë të gjedhëve, deleve dhe të dyjave
së bashku), ato janë më të shumta në trevën e Opojës. Ndërsa numri fermerëve që
merren me bletari është më i madh në trevën e Gorës dhe kjo nga fakti se kushtet
natyrore janë pak më të favorshme për ta zhvilluar këtë veprimtari. Në përgjithësi
numri i fermerëve dhe bizneseve që merren me veprimtari blegtorale dhe bletare është
gati i njëjtë në Opojë dhe në Gorë.
Dragashi posedon 6480 ha pyje dhe atë 4851 ha në sektorin publik dhe 1629
ha në sektorin privat, ku rriten rreth 35 lloje të drunjve, por rëndësi ekonomike kanë:
Ahu, Dushku, Pisha Arneni, Pisha e Zezë dhe e Bardhë, Breu i Bardhë, Verri dhe
Mështekna.
Bujqësia me degët e saj në të kaluarën por edhe sot mbetet aktiviteti kryesor
ekonomik në Komunën e Dragashit. Popullsia e kësaj komune në të kaluarën ishte e
varur tërësisht nga kjo veprimtari. Aktualisht bujqësia me degët e saj është në fazën e
tranzicionit, andaj pritet që në të ardhmen, aktivitetet primare të jenë faktor i
rëndësishëm në zhvillimin e komunës. Pothuajse të gjitha familjet e Komunës së
Dragashit kanë tokë bujqësore dhe bagëti dhe një pjesë e të ardhurave familjare i
realizojnë nga to. Në këtë komunë vazhdimisht ka dominuar popullsia agrare për
shkak të angazhimit të popullsisë në veprimtari bujqësore dhe blegtorale.
“E përbashkët për të gjithë bujqit e Dragashit është se asnjë familje nuk është
në gjendje që t’i sigurojë të ardhurat e saj nga bujqësia. Sipas hulumtimeve të bëra
nga zyrtarët e bujqësisë pranë Komunës së Dragashit rezulton se në tërë territorin e
komunës nuk ekziston asnjë prodhues bujqësor, i cili e siguron buxhetin familjar nga
të hyrat e bujqësisë. Sipas llogarive të bëra nga ana e zyrtareve, familjet të cilat
posedojnë mbi 3 ha tokë të punueshme arrijnë të sigurojnë të ardhura nga bujqësia në
vlerë prej 1000 – 3000 Euro në vit”16.

15
16

Të dhënat janë marrë nga komuna e Dragashit
K.K. Dragash, Agjenda zhvillimore 2004 – 2006, Dragash 2004, fq. 28.
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Për shkak të këtyre problemeve dhe vështirësive me të cilat ballafaqohet
bujqësia e Komunës së Dragashit, kjo degë ekonomike ka mbetur edhe sot e kësaj dite
e pazhvilluar dhe nuk ofron mundësi të mira për popullatën e kësaj ane që të merret
me këtë veprimtari. Pamundësia e sigurimit të ekzistencës nga bujqësia i detyron
banorët e kësaj komune që të orientohen në rrugë tjera për ta siguruar ekzistencën e
tyre. Pasi që migrimi në botën e jashtme është një traditë e mirë dhe krijon të ardhura
të konsiderueshme për ta siguruar ekzistencën dhe për ta përmirësuar kualitetin e
jetës, si për vete, ashtu edhe për familjen, numër i madh i banoreve të kësaj ane ende e
shohin migrimin si zgjidhje të vetme.
I.2.b. Roli i industrisë në zhvillimin e popullsisë
Industria në Komunën e Dragashit nuk ka qenë e zhvilluar asnjëherë. Objekti i
vetëm industrial “Drateksi” ka funksionuar që nga viti 1982. “Drateksi” dikur si
industri për tjerrjen e leshit ka plasuar mallin e vet jashtë Kosovës dhe ka pasur një
numër të konsiderueshëm të të punësuarve, por pas konfliktit të fundit në Kosovë
(1999), ajo punonte me një kapacitet shumë të vogël dhe tërë prodhimin e plasonte në
tregun kosovar. Aktualisht kjo fabrikë është e privatizuar. Kapaciteti i saj ka filluar të
shtohet dhe aktualisht ka një numër të konsiderueshëm të punëtore.

Foto 6: Fabrika Rematex në Komunën e Dragashit

Edhe “Hidrocentrali i Dikancit” që prodhonte rrymë në kuadër të KEK-ut, një
kohë nuk ka qenë në funksion. Sot ky hidrocentral është duke funksionuar edhe pse
me kapacitet të vogël, por është një shembull i mirë i prodhimit të energjisë.
“Që nga viti 1999 ka filluar edhe zhvillimi i industrisë në sektorin privat.
Biznesmenët e Komunës së Dragashit kanë investuar kapitalin e tyre dhe bizneset e
tyre prodhuese janë në rrugë të mirë të zhvillohen edhe më shumë. Në sektorin privat
më së shumti është zhvilluar industria ushqimore”17.
Industria, si veprimtari ekonomike mbetet edhe më tej në shkallë të ulët të zhvillimit
dhe nuk premton mundësi të mjaftueshme për punësim, edhe pse viteve të fundit
sektori privat ka punësuar disa njerëz. Të punësuar në këtë veprimtari ekonomike ka
shumë pak dhe mbetet që në të ardhmen të investohet edhe më tepër në rritjen e
numrit të këtyre veprimtarive, si dhe rritjen e kapaciteteve prodhuese. Kjo do të
ndikojë pastaj edhe në rritjen e shkallës së punësimit.
17

Po aty.
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Industria si një veprimtari ekonomike që punëson numër të konsiderueshëm të
punëtoreve asnjëherë nuk ka qenë e zhvilluar në komunën e Dragashit, me përjashtim
të këtyre dy objekteve të cilat kanë pasur një ndikim shumë të vogël. Kjo gjendje edhe
më shumë i ka kontribuar popullatës së kësaj ane që të migrojnë në botën e jashtme
për të siguruar kushte më të mira.
Komuna e Dragashit ka një bazë të mirë për zhvillimin e bujqësisë dhe
turizmit dhe njëherësh këto dy aktivitete ekonomike konsiderohen si potenciale me
rëndësi në të ardhmen. Industria është aktivitet i cili ndërlidhet drejtpërdrejt me këto
dy aktivitete duke i ndihmuar zhvillimit të komunës dhe gjithashtu duke ndikuar edhe
në rritjen e numrit të punëtoreve në komunë. Është shumë me rëndësi që në të
ardhmen të investohet në ngritjen e kapaciteteve prodhuese sidomos në produktet
vendore për të cilat mund të ketë kërkesa të konsiderueshme në të ardhmen. Ngritja e
fabrikave për prodhimin e produkteve vendore tradicionale dhe ekologjike janë një
mundësi e mirë që popullsia e kësaj komune do të orientohet në prodhim dhe
gjithashtu do të zvogëlohet edhe papunësia.
I.2.c. Roli i zejtarisë në zhvillimin e popullsisë
Në Komunën e Dragashit, gjatë gjithë historisë ka qenë e zhvilluar zejtaria.
Kohëve të fundit zejtaria është zhvilluar bazuar në kërkesat dhe nevojat e popullsisë.
Komuna e Dragashit dallohet më së shumti me këto lloje të zejeve: Zdrukthëtaria, zeja
e mullisëve, bukëpjekësve, ëmbëltoreve, byrektoreve, qebaptoreve, tullarët,
xhamaprerësit etj.
Shtimi i dyqaneve është intensifikuar, sidomos pas vitit 1991, megjithatë kjo
veprimtari as që ka zbutur problemin e papunësisë për faktin se këto zeje punësojnë
numër shumë të vogël të punëtoreve.
Këto zeje në njërën anë punësojnë numër të vogël të punëtoreve dhe në anën
tjetër përfitimet nuk janë edhe aq të larta. Me këtë veprimtari janë marrë kryesisht
njerëzit e moshuar dhe që kanë trashëguar ato zanate nga paraardhësit e tyre. Për
arsye të tilla, kjo veprimtari ekonomike nuk ofronte zgjidhje të qëndrueshme për
familjet dhe popullatën e kësaj ane që të ndikojë në zbutjen e migrimit.
Investimi në këtë veprimtari ekonomike ka rëndësi të veçantë nga fakti se në
kohët moderne prodhimet tradicionale janë bërë shumë të kërkuara për tregun e gjerë.
Prodhimet zejtare të kësaj treve janë mjaft karakteristike dhe të kushtueshme, andaj
shumë familje mund ta kenë si veprimtari ekonomike që do t’ju krijojë të ardhura të
konsiderueshme.
I.2.d. Roli i turizmit në zhvillimet e popullsisë
Pozita gjeografike, klima, hidrografia, flora dhe fauna, si dhe trashëgimia
kulturore janë pasuritë me të çmueshme të territorit të Komunës së Dragashit, të cilat
janë potencial permanent për zhvillimin e turizmit si sektor i rëndësishëm ekonomik.
“Mirëpo, përkundër pasurive natyrore të përshtatshme për zhvillimin e turizmit
mungon infrastruktura adekuate, kuadri profesional, njohuritë për turizmin në mënyrë
që ai të ngritët në shkallë të lartë dhe të bëhet konkurrent me turizmin e vendeve
tjera”18.
Bazuar në potencialet ekzistuese turistike që ka kjo komunë (natyrore dhe
shoqërore) mund të zhvillohen disa lloje të turizmit: Turizmi dimëror, veror, malor,
rekreativ, transitor, kulturor, etj.

18

MMPH – IPH, Analiza hapësinore e komunës së Dragashit, Dragash nëntor 2006, fq. 43.
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Përkundër të gjitha mundësive, Komuna e Dragashit edhe më tej mbetet me
shkallë të ulët të zhvillimit të turizmit. Mungesa e kapaciteteve turistike dhe
investimeve në këtë aktivitet janë faktorët kryesorë që kanë krijuar gjendjen e tillë
turistike.
Turizmi gjithashtu, si aktivitet ekonomik me shkallë shumë të ulët të
zhvillimit, nuk ka mundur të ketë efekt në ndaljen e migrimeve nga kjo anë, por mund
të theksohet se emigrantet që punojnë në botën e jashtme dhe që kanë mundur të
krijojnë një kapital familjar në të ardhmen ata mund të investojnë në këtë aktivitet dhe
në aktivitete të tjera.
I.2.e. Popullsia dhe faktorët socialë, punësimi dhe papunësia, arsimi dhe
shëndetësia
Punësimi dhe papunësia
Një ndër sfidat kryesore për popullatën e Komunës së Dragashit është shkalla
e lartë e papunësisë, e cila reflektohet me probleme të shumta në shoqërinë kosovare.
Siç e përmendem edhe më lartë, kjo komunë hyn në grupin e komunave me shkallë
më të ulët të zhvillimit ekonomik. Rrethanat politike, ekonomike, sociale, pozita e
izoluar gjeografike etj., kanë ndikuar edhe nivelin e ulët të punësimit dhe shkallën e
lartë të papunësisë. “Nga gjithsej 33997 banorë sa jetojnë në këtë komunë, 22200
persona janë të moshës 15-64 vjeç. Popullsia që konsiderohet si popullsi
ekonomikisht aktive (fuqi punëtore) është 8082, ndërsa numri i të punësuarve në
Komunën e Dragashit është 4435, ndërsa numri i të papunëve është 3647”19. Sipas
këtyre të dhënave rrjedh se shkalla e papunësisë në këtë komunë është rreth 45 %.
Shkalla më e lartë e papunësisë paraqitet te gjinia femërore, pavarësisht nga shkalla
shumë e ulët e aktivitetit ekonomik për to.
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Grafiku 8: Shkalla e punësimit dhe papunësisë sipas gjinisë

Të dhënat nga tabela tregojnë për një numër të lartë të mosaktivitetit ekonomik
te gjinia femërore. Nga gjithsej 8082 persona që janë ekonomikisht aktiv në komunën
e Dragashit, 6816 persona janë të gjinisë mashkullore apo rreth 84 %. Ndërsa, numri i
femrave që janë ekonomikisht aktive është 1266 apo rreth 16 % e popullsisë së
19

Agjencia e Statistikave të Kosovës, Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në
Kosovë 2011, Rezultatet përfundimtare, Të dhënat e Tregut të Punës sipas komunave, Prishtinë,
gusht 2013
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përgjithshme ekonomikisht aktive. Kjo tregon qartë shkallën e ulët të aktivitetit
ekonomik te gjinia femërore. Diferenca të theksuara gjinore ekzistojnë edhe në
shkallën e punësimit. Nga gjithsej 1266 femra që janë ekonomikisht aktive, vetëm 300
prej tyre apo rreth 24 % janë të punësuara. Numri i femrave që nuk janë të punësuara
është 966 apo rreth 77 %. Situata ndryshon dukshëm te gjinia mashkullore, ku nga
gjithsej 6816 persona që janë ekonomikisht aktivë, 4135 prej tyre janë të punësuar apo
rreth 60 %. Numri i të papunëve te gjinia mashkullore është 2681 apo rreth 40 %. Kjo
tregon se në Komunën e Dragashit, pos shkallës së lartë të papunësisë, ekzistojnë
edhe dallime të theksuara gjinore në nivelin e punësimit dhe papunësisë.
Sa i përket të punësuarve sipas nivelit të shkollimit, gjithashtu ekzistojnë
dallime të theksuara. Niveli i shkollimit ndikon në rritjen e mundësive për punësim.
Personat që kanë të përfunduara nivele më të larta të shkollimit edhe mundësitë për
punësim i kanë pas më të mëdha dhe e kundërta, ata që kanë nivel më të ulët arsimor
edhe mundësitë e punësimit i kanë më të kufizuara.
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Grafiku 9: Shkalla e punësimit sipas nivelit të shkollimit

Nga të dhënat në grafikon shihet se numri më madh i të punësuarve janë me
shkollim të mesëm dhe fillor. Kjo për faktin se edhe kjo shtresë e popullsisë përfshin
numër më të madh. Numri i të punësuarve me nivele më të larta të shkollimit është më
i vogël, sepse në përgjithësi ata janë më pak. Është me rëndësi të theksohet se numri
më i madh i të papunëve po ashtu përfshin personat me shkollim të mesëm dhe fillor,
ndërsa ata me shkollim më të lartë dhe që janë të papunë është dukshëm më i vogël.
Faktorët që kanë ndikuar në shkallën e lartë të papunësisë janë:
a. faktori social
b. ekonomik dhe
c. faktori hapësirë.
a) Faktori social – një ndër faktorët socialë që ka pasur ndikim në shkallën e
papunësisë është arsimimi. Arsimimi i ulët (me theks të veçantë tek femrat), familjet e
mëdha në numër dhe popullsia kryesisht agrare, familje të lidhura për punë të shtëpisë
(kryesisht femra), etj.
b) Faktori ekonomik - ky territor ka qenë i anashkaluar nga procesi i industrializimit
gjatë pushtimit nga pushteti serb. Ndërsa zhvillimi i bizneseve (restorante, hotele,
dyqane ushqimore, shërbime administrative, tregti, etj.) është i përqendruar në zonën
urbane dhe në një mënyrë vendbanimet rurale kanë mbetur jashtë zhvillimeve të
përgjithshme dhe, në këtë mënyrë na paraqiten zhvillime të pabalancuara që
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rezultojnë me shkallë të lartë të papunësisë për një pjesë të vendbanimeve kryesisht
rurale.
c) Faktori hapësirë - shkalla më e lartë e papunësisë na paraqitet kryesisht në
vendbanimet me largësi të madhe nga zona urbane, vende kodrinoro – malore, me
largësi të madhe nga rrugët e frekuentuara (rajonale dhe magjistrale), kushte të
pavolitshme për zhvillimin e bizneseve në viset rurale, mungesa e njohurive adekuate
për mundësitë që kanë këto vendbanime për zhvillimin e blegtorisë, degë kjo e cila
është lënë anash nga popullata e kësaj ane, etj.
Arsimi
Rrënjët e arsimit në komunën e Dragashit janë të hershme dhe ato i gjejmë që
nga gjysma e parë e shekullit XVI, bazuar në burime të shkruara. Që atëherë kanë
ekzistuar shkolla fetare, që quheshin mejtepe dhe në to mësohej feja, shkrim leximi
arab, edukimi islam, por njëkohësisht shërbenin edhe si biblioteka ku ruheshin
dorëshkrime të ndryshme me rëndësi.
“Shkollat e para fillore jofetare hapen në kohën e Mbretërisë SKS, në vitin
1926-1929 në Buçe, Blaç, Shajne, Bresanë dhe Brrut. Mësimi zhvillohej në gjuhën
serbe, ku në veçanti gjuhës serbe i kushtohej rëndësi e madhe”20. Këto shkolla nuk
patën ndonjë efekt të rëndësishëm arsimor, sepse qeveria e asaj kohe nuk ishte e
interesuar për ngritjen e nivelit arsimor dhe politika arsimore ishte në harmoni me
politikën asimiluese të shqiptarëve. Këtë e dëshmojnë edhe të dhënat për nivelin e
analfabetizmit të vitit 1931. “Sipas këtyre të dhënave, komuna e Dragashit kishte 93,3
%”21 popullsi analfabete dhe shkalla më e lartë e analfabetizmit ishte te gjinia
femërore (99,5 %) në krahasim me gjininë mashkullore (83,4 %) dhe kjo tregon se
këto shkolla nuk kishin fare ndikim në nivelin arsimor të femrave. Në prag të Luftës
së Dytë Botërore (1939-1940) shkollat në gjuhën serbe ndërpriten, dhe regjioni i
Opojës futet në kuadër të Shqipërisë.
Në vitin 1943 në Opojë hapen shkollat e para shqipe, por në rrethana të luftës
nuk ishte e mundur të realizohej gjithëpërfshirja e fëmijëve në këto shkolla. Pas
Luftës së Dytë Botërore, mësimi fillor e bëhet i obligueshëm dhe fillojnë të realizohen
rezultate të dukshme. Hapen shkolla gati në të gjitha vendbanimet dhe rritet
vazhdimisht numri i nxënësve. Gjatë kësaj periudhe zvogëlohet dukshëm përqindja e
analfabetizmit, ndërsa shkollimin e mesëm e vijonin një numër i vogël i nxënësve,
kryesisht të gjinisë mashkullore në qytetin e Prizrenit. Hapja e gjimnazit në Dragash
në vitin 1969 ndikoi shumë pozitivisht në ngritjen e nivelit arsimor të popullatës së
komunës së Dragashit. Që nga vitet e 70-ta, arsimi kishte filluar të përmirësohet
dukshëm deri në vitin 1989, duke u realizuar me rezultate konkrete. Nga ky vit, si në
tërë Kosovën edhe në Opojë organizohet dhunë e paparë kundër shkollës shqipe. Në
vitin 1991, kur pushteti serb përjashton nga objektet shkollore dhe universitare të
gjithë nxënësit dhe arsimtaret shqiptarë edhe në gjimnazin e Dragashit ndodh e njëjta
gjë. Më pas, puna e këtij gjimnazi vazhdoi në disa vendbanime të Opojës në rrethana
të okupimit, në këtë gjimnaz hapet edhe paralelja e mjekësisë që dukshëm ndikoi në
shkollimin e femrës. Një numër i konsiderueshëm i nxënësve të Opojës i vijojnë
mësimet në shkollat e mesme profesionale në Prizren dhe në qytetet tjera të Kosovës.
Aktualisht, popullsia e Komunës së Dragashit ka arritur rezultate të kënaqshme në
nivelin arsimor, me një numër të konsiderueshëm edhe të studentëve të kësaj treve që
studiojnë në Universitetin e Prishtinës dhe në fakultetet e qyteteve tjera, por ka edhe
20
21

H. Meleqi, Opoja – studim kompleks gjeografik, Prishtinë, 2000, fq. 207.
Program razvoja skolstva na teritoriji SD Dragash od 1970-1980, Dragash, 1978, str. 5,6.
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të atillë që studiojnë në universitetet private në Kosovë dhe gjithashtu edhe në
universitetet tjera jashtë Kosovës.
Ajo që mbetet brengosëse edhe sot e kësaj dite është pjesëmarrja më e vogël e
gjinisë femërore në krahasim me gjininë mashkullore. Në shkollimin fillor ekziston
pjesëmarrje e kënaqshme e gjinisë femërore, që mund të konsiderohet gati e barabartë
me atë të gjinisë mashkullore. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Arsimit e Komunës së
Dragashit numri i përgjithshëm i nxënësve në shkolla fillore (klasa I-IX) gjatë vitit
shkollor 2012/2013 është 3657 ku 1846 prej tyre janë të gjinisë mashkullore dhe 1811
nxënës janë të gjinisë femërore. Gjendja ndryshon dukshëm në shkollën e mesme ku
pjesëmarrja e nxënësve të gjinisë femërore zvogëlohet dukshëm. Nga 882 nxënës sa
ka gjithsej në gjimnaz, 560 prej tyre apo rreth 65 % janë të gjinisë mashkullore,
ndërsa gjinia femërore ka 322 nxënës apo 35 %. Numri i femrave zvogëlohet edhe më
tepër në vijimin e studimeve.
Deri rreth viteve të 80-ta, Komuna e Dragashit karakterizohet me shkallë
shumë të lartë të analfabetizmit dhe popullsia kryesisht ishte e orientuar në bujqësi
ekstensive dhe me vështirësi të ndryshme në sigurimin e ekzistencës. Kjo gjithashtu
ka ndikuar që njerëzit të orientohen drejt vendeve të ndryshme për të siguruar
ekzistencën. Dy dekadat e fundit gjendja arsimore e popullsisë përmirësohet dukshëm,
por dallimet gjinore në aspektin e arsimimit janë ende shqetësuese. Dihet në
përgjithësi se njerëzit e arsimuar kanë mundësi më të shumta për punësim në
krahasim me ata pa shkollë. Andaj, kjo ka ndikuar gjithashtu në migrimin e
popullatës, ku kryesisht numri më i madh i emigranteve janë ata pa shkollim, me
shkollë fillore dhe të mesme, ndërsa numri i emigranteve me shkollim të lartë është
shumë më i vogël.
Shëndetësia
“Në nivel të vendit në Kosovë ka ndarje të pamjaftueshme të mjeteve
buxhetore për sektorin e shëndetësisë. Kjo vazhdon të pengojë përmbushjen e
nevojave themelore për nënat, shëndetin e fëmijëve, shëndetin publik dhe ushqimin.
Së paku 80% (përafërsisht 45 milion euro) e tregut farmaceutik të Kosovës financohet
nga pagesat prej xhepit të qytetarëve. Kjo shpeshherë, në mënyrë disproporcionale,
bie mbi supet e qytetarëve nga komunitetet joshumicë (posaçërisht komunitetet romë,
ashkali dhe egjiptas), të cilët kanë të ardhura më të vogla dhe të cilët gjithashtu mund
të ballafaqohen me stigmatizim nga personeli shëndetësor”22.
Komuna e Dragashit ka një Qendër Kryesore për Mjekësi Familjare (në qytetin
e Dragashit, që ofron ndihmë 24 orë), pesë qendra të mjekësisë familjare dhe tetë
ambulanca shëndetësore.

22

Konservimi i biodiversitetit dhe menaxhimi i shfrytëzimit të qëndrueshëm të tokës - Dragash 2012
Profili Komunal i Dragashit për PZhK-Drafti final, fq. 93.
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Foto 7: Qendra Kryesore për Mjekësi Familjare në Dragash

Kriteret vendore për themelimin dhe punësimin e personelit në Qendër të
Mjekësisë Familjare apo në Ambulanca Shëndetësore janë:
- 1 Ambulancë Shëndetësore për 6000 banorë
- 1 Qendër të Mjekësisë Familjare për 10,000 banorë
- 1 Qendër Kryesore të Mjekësisë për 100,000 banorë
- 1 mjek dhe 2 infermiere për 2,000 banorë
Për shkak të kufizimeve buxhetore nuk ka qendra shëndetësore në të gjithë
fshatrat. Pavarësisht nga kjo, është bërë një hulumtim nëpër zona për të verifikuar
ofrimin e shërbimeve mjekësore. Në bazë të këtij sistemi hierarkik, çdo objekt
shëndetësor ka një zonë periferike (zonë të thellë) apo fshatrat përreth për t’u ofruar
qytetarëve qasje në kujdesin shëndetësor. Zonat përreth të ambulancave ofrojnë
shërbim bazik mjekësor në nivel fshati, ndërsa zona përreth e Qendrës për Mjekësi
Familjare ofron qasje shtesë në shërbimet specialistike shëndetësore për vendbanimin
ku ata janë të vendosur si dhe për zonën që mbulohet nga ambulancat. Qendra
Kryesore Mjekësore, e cila i shërben gjithë komunës dhe ka standardin më të lartë të
shërbimeve mjekësore, është e vendosur në qytetin e Dragashit. Lista e mëposhtme
paraqet objektet aktuale mjekësore dhe zonat e tyre në nivel të shërbimeve bazike
mjekësore:
Tabela 4. Përmbledhje e zonave që kanë objekte të kujdesit shëndetësor në Dragash

Fshati

Lloji i qendrës shëndetësore Fshatrat që mbulohen

Dragash /

Qendra Kryesore Mjekësore

Vranisht
Radeshë
Bresanë
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Shajne
Rrenc
Xerxe
Pllajnik
Lubovishtë
Kukulanë
Mlikë
Ambulancë shëndetësore
Orçushë
Ambulancë shëndetësore
Leshtan
Qendra e Mjekësisë Familjare Kulkibeg
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Kuk
Kosavë
Blaç

Ambulancë shëndetësore
Ambulancë shëndetësore
Ambulancë shëndetësore

Buzez
Zapluxhe
Zgatar
Bellobrad
Qendra e Mjekësisë Familjare Kapre
Brrut
Zym
Llopushnik * Qendra e Mjekësisë Familjare Buce
Brezne
Pllavë
Rapçë
Qendra e Mjekësisë Familjare Kërstec
Brod
Ambulantë shëndetësore
Dikancë
Baçkë
Krushevë
Qendra e Mjekësisë Familjare Zlipotok
Glloboçicë
Ambulancë shëndetësore
Restelicë
Ambulancë shëndetësore
*Nuk është në territor të fshatit (i është caktuar fshatit Brezne)
Komuna konsideron se e ka përfunduar ndërtimin e objekteve mjekësore.
Megjithatë, përmirësimet e mëtejme të pajisjeve fizike dhe teknike për të realizuar
standarde moderne do të jenë të nevojshme në të ardhmen.
Kushtet e transportit janë një tjetër fushë ku duhet të bëhen përmirësime. Për
shembull: pacientët të cilët kanë nevojë për dializë të rregullt të gjakut duhet të
transportohen në Prizren tri herë në javë. Për këtë transport nevojiten më shumë
automjete dhe vozitës.

Msc. Hazer Dana

42

Tiranë, 2014

Migrimet e jashtme në Komunën e Dragashit: Shkaqet, humbjet dhe dobitë

Kapitulli i dytë

II.

DINAMIKA E POPULLSISË SË KOMUNËS SË DRAGASHIT

Krahas rrethanave të zhvillimit të përgjithshëm socio-ekonomik, kulturor dhe
politik, Komuna e Dragashit ka pasur një zhvillim demografik mjaft specifik. “Në
këtë hapësirë ekzistojnë 36 vendbanime me gjithsej 33997 banorë”23. Karakteristikat
fiziko-gjeografike dhe pozita izoluese e saj, ishin dhe mbetën faktorë me ndikim
kryesorë në zhvillimin ekonomik, social, kulturor dhe arsimor, duke ndikuar kështu në
zhvillimin e përgjithshëm demografik.
“Fshati tradicional ishte prezent në vendet e pazhvilluara, ndërsa faktorë të
kësaj prapambeturi ishin mungesa e industrisë dhe zhvillimi i dobët ekonomik,
ekonomia autarkike e bazuar kryesisht në bujqësinë primitive”24. Krahasuar me
shumë vise tjera të Kosovës, Komuna e Dragashit ka një shkallë më të ulët të
zhvillimit ekonomik, me përqindje të lartë të popullsisë bujqësore, bujqësi ekstensive
dhe ekonomi familjare me numër dhe përbërje karakteristike. Mungesa e zhvillimit
ekonomik ka rezultuar me dominimin e një shoqërie tipike agraro - blegtorale.
II.1. Numri i popullsisë – evolucioni i numrit të popullsisë
“Për numrin dhe dendësinë e popullsisë në këtë regjion, të dhëna kryesisht
ofrojnë regjistrimet e popullsisë. Burime më të vjetra lidhur me këtë janë defterët
osmanë të cilët janë gjetur në arkivin e Stambollit. Janë këto regjistrime turke të
popullsisë, të periudhës së shekullit XVI. Nga këto shënime nuk mund të fitohet një
pasqyrë reale për numrin e popullsisë, ngase janë të përfshira vetëm disa kategori të
caktuara njerëzish apo disa elemente demografike relevante për nevojat e
administratës osmane. Këtu psh. është numri dhe emrat e kryetarëve të familjeve
nëpër fshatra, numri i meshkujve të rritur, numri i të martuarve dhe struktura fetare e
tyre”25.
Që nga fillimi i shekullit XX, por edhe më herët i gjejmë të dhënat për numrin
e popullsisë për Komunën e Dragashit, të cilat vijnë herë herë jo të plota dhe të
dyshimta. Të dhënat më të sakta dhe më të besueshme konsiderohen ato që jepen nga
regjistrimet e popullsisë dhe që përfshijnë pjesën e dytë të shekullit XX duke filluar
nga regjistrimi i vitit 1948.
Përkundër vështirësive rreth të dhënave të popullsisë, do të mundohemi të
paraqesim evolucionin e numrit të popullsisë së Komunës së Dragashit në tri faza:
faza e parë përfshinë periudhën deri në shekullin XX, faza e dytë ndërlidhet me
gjysmën e parë të shekullit XX dhe faza e tretë është ajo e gjysmës së dytë të shekullit
XX dhe fillimit të shekullit XXI.
Faza e parë: Periudha deri në fillimin e shekullit XX - “Kjo kohë përputhet
me agimin e civilizimit dhe me procesin historiko-gjeografik të ndërrimit të peizazhit
natyror në tipa të ndryshëm të atij gjeografik”26.
23

ASK, Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë 2011, Rezultatet
përfundimtare
24
I. Ramadani, Zhvillimi rural, Organizimi dhe rregullimi hapësinor i vendbanimeve rurale në
regjionin e Kosovës, 2004, fq. 16.
25
Selami pulaha, të dhëna ekonomike dhe demografike për krahinën e Opojës në gjysmën e dytë të
shekullit XVI, Studime historike nr. 3. Tiranë, 1975.
26
V. Rogič, Regionalna geografija Jugosllavije I, Zagreb, 1982, fq. 53.
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Që nga periudhat e hershme kohore, në këto vise kanë jetuar ilirët dhe ata arritën që
vetëm në shekullin e tretë dhe të dytë, para erës sonë të formojnë shtetin e tyre. Ky
shtet përfshinte territor të madh dhe më tepër ishte një federatë e fiseve ilire, ku njëri
nga fiset më të mëdha ishin dardanët. Opoja dhe Gora ishin brenda fisit dardan dhe
përbënin një pjesë të Dardanisë. Për këtë kohë, është vështirë që të sigurohen të dhëna
për popullsinë e Komunës së Dragashit. Megjithatë, në Opojë dhe Gorë ka mjaft
gërmadha të vendbanimeve të vjetra që dëshmojnë se këto vise kanë qenë të banuara
që nga koha e vjetër dhe gjithashtu edhe gjatë kohës së Dardanisë. Në pjesën më
pjellore të Opojës, tani e rrethuar me disa fshatra fshehën themelet e qytetit të lashtë
"Zinova”. Jo aq larg Zinovës, në mes fshatit Kapre dhe Bellobrad gjendën gjurmët e
lokalitetit të lashtë “Gostil”, gjurmë të ngjashme hasim edhe në mes fshatit Brrut dhe
Billushë, në Gjerman dhe në disa vende të tjera të Opojës dhe Gorës.
“Kushtet natyrore po ashtu japin bazë për një popullzim të lashë. Këtu mund të
numërojmë p.sh: tokat aluviale të përshtatshme për ujitje dhe jashtë rreziqeve nga
vërshimet, pasuria e madhe e kullosave dhe pyjeve, rrjeti i pasur hidrografik, mbrojtja
gjeomorfologjike nga erërat, klima e përshtatshme dhe e shëndosh etj”27.
Numri i popullsisë së Komunës së Dragashit është vështirë të dihet edhe për
periudhën romake dhe atë bizantine. Edhe për këtë periudhë kohore ekzistojnë dëshmi
se këto vise kanë qenë të populluara, por nuk ekzistojnë të dhëna rreth numrit të
popullsisë apo ekonomive familjare. Në periudhën e mesjetës, në dokumente të asaj
kohe përmenden fshatrat e Komunës së Dragashit, por gjithashtu nuk kemi të dhëna
për popullsinë.
Në periudhën e perandorisë osmane ekzistojnë disa të dhëna që kryesisht
ndërlidhen me detyrimet e popullsisë, ku kryesisht janë të regjistruara ekonomitë
familjare apo shtëpitë. Këto të dhëna gjithashtu janë të ndara edhe sipas përkatësisë
fetare të ekonomive familjare dhe karakteristikave tjera të sistemit të atëhershëm
tatimor, prandaj edhe nuk mund të analizohet numri i popullsisë së kësaj komune.
“Të dhëna më të përafërta të numrit të ekonomive familjare dhe popullsisë
mund të paraqesim për periudhën e gjysmës së dytë të shekullit XIX. Edhe për këtë
etapë të sundimit osman nuk ka shënime sa i përket numrit të popullsisë. Për të
përcaktuar përafërsisht numrin e popullsisë do të mbështetemi në tabelën që ka lënë
konsulli rus Jastrebov”28.
Tabela29 5: Vendbanimet dhe numri i familjeve të Opojës dhe Gorës30 në gjysmën e dytë të
shekullit XIX (1879)31

Fsahti
1. Zapllusha
2. Blaç
3. Brodosan
4. Kuklje
5. Bozec
6. Pillaria
7. Beglere
8. Kosavce
9. Pllanik

nr. fam.
40
70
130
40
10
20
10
60
40

Fshati
15. Pllave
16. Rence
17. Kaire
18. Zym
19. Bellobrad
20. Brrut
21. Zllatare
22. Vrapça
23. Krstec gorni

nr. fam.
60
20
40
20
40
95
45
280
50

Fshati
29. Krakovishte
30. Zlli potok
31. Ristelica
32. Brod
33. Baçka
34. Dikance
35. Mlike
36. Vraniq
37. Lubovishte

nr. fam.
20
55
300
470
50
10
30
40
50

27

Hajriz Meleqi, Opoja dhe Gora, Dragash, 1994, fq. 46.
Hajriz Meleqi, Po aty..., fq. 76.
29
Hajriz Meleqi, po aty...., fq. 76.
30
I. Jastrebov, Stara Srbija i Arbanija, Beograd, 1904, fq. 81, 82.
31
Në tabelë është marr viti 1879, po në këtë vit Jastrebov ishte konsul në Prizren.
28
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10. Zrze
11. Previsha
12. Brezna
13. Shainovça
14. Buça

15
10
140
50
30

24. Krstec dolni
25. Oequsha
26. Kokolane
27. Krushevo
28. Gluboçica

40
45
40
80
60

38. Dragash
39. Radesha
40. Leshtane
41. Vranishte

30
50
50
203

Nga tabela janë hequr vendbanimet që tani janë pjesë e Shqipërisë. Në këtë
tabelë figurojnë edhe 4 fshatra që sot nuk ekzistojnë: Pillaria që ishte një mëhallë e
Brrutit, me gjasë Brruti i Vogël, Krakovishti, ishte një pjesë e Dragashit, Previsha ka
qenë fshat afër Xërxës dhe Vraniçi me siguri një pjesë e Vraniçit të sotëm.
“Vendbanimi që kishte më shumë banorë është Brodi, e pas tij edhe Restelica, në
Opojë, Brezna dhe Bresana”32.
“Në të gjitha këto vendbanime, kanë jetuar 2938 familje. Nëse merret
mesatarja e familjes 6 anëtarë, atëherë numri i përgjithshëm i popullsisë në të dy
regjionet përafërsisht ishte 17600 banorë. Opoja kishte 985 familje dhe përafërsisht
5900 banorë ndërsa Gora 1953 familje me afërsisht 11700 banorë”33.
Faza e dytë: Kjo fazë përfshin gjysmën e parë të shekullit XX, që ndryshe
njihet edhe si periudha e Jugosllavisë së vjetër. Në vitin 1912 përfundon periudha 457
vjeçare e sundimit osman dhe fillon okupimi nga mbretëria serbe. Lidhur me numrin e
familjeve dhe të banorëve, për periudhën e Jugosllavisë së vjetër, shënimet janë të
pakta dhe të pjesshme.
“Gjatë kësaj periudhe, regjistrimet e popullsisë janë bërë në vitin 1921 dhe në
vitin 1931. Në të dy këto regjistrime, shënimet nuk janë të plota në të cilat do të
kishim mundur të mbështetemi. Se këto regjistrime nuk janë të sakta, mund të
konstatohet nga ky shembull: sipas regjistrimit të vitit 1921 rrethi i Gorës kishte
gjithsej 15 vendbanime, gjegjësisht 12817 banorë”34. Kjo është jashtë çdo logjike kur
kihet parasysh se 10 vjet më përpara kanë ekzistuar 41 vendbanime. Edhe pse
mungojnë shënimet, në bazë të rrethanave të vështira të krijuara në këtë periudhë,
mund të konstatohet se numri i popullsisë ka stagnuar, e ndoshta ka pësuar rënie. Kjo
për faktin se në Opojë dhe Gorë mbretëronte skamja dhe uria për arsye se kufiri i fortë
kishte ndërprerë plotësisht lidhjet me Prizrenin dhe Tetovën si dy qendra furnizuese
kryesore. Gjatë kësaj periudhe, vdekshmëria ishte shumë e lartë. Edhe pse për numrin
e të vdekurve në Opojë dhe Gorë nuk ka shënime, sipas tregimeve të pleqve, numri i
të vdekurve nga uria ka qenë shumë më i madh në krahasim me popullsinë e
përgjithshme.
Faza e tretë: Përfshinë gjysmën e dytë të shekullit XX dhe fillimin e shekullit
XXI. Për ta analizuar numrin e popullsisë së Komunës së Dragashit si dhe dinamikën
e zhvillimit të popullsisë për këtë periudhë kohore, jemi mbështetur në të dhënat e
regjistrimit të popullsisë nga viti 1948 deri te regjistrimi i fundit i realizuar në vitin
2011.
Në bazë të këtyre të dhënave, vërejmë se popullsia e Komunës së Dragashit
kishte një rritje të vazhdueshme, por me ndryshime të theksuara sa i përket periudhave
të ndryshme kohore. Varësisht nga situata politike dhe rrethanat socio-ekonomike në
periudha të caktuara kohore nëpër të cilat ka kaluar Kosova në përgjithësi, dhe
Komuna e Dragashit në veçanti, dallohen edhe trendët e rritjes më të ngadalshme apo
më të shpejta të popullsisë.
32

Hajriz Meleqi, Opoja dhe Gora, Dragash, 1994, fq. 76.
Hajriz Meleqi, Po aty..., fq. 76.
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H. Hasani, Geografske, demografike i socio-ekonomske karakteristike područja Dragaš, Zagreb,
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Regjistrimet zyrtare të popullsisë të cilat ofrojnë të dhëna më të plota për
popullsinë janë ato të viteve: 1948, 1953, 1961, 1971, 1981 dhe regjistrimi i vitit
2011. Brenda periudhës 30 vjeçare (nga viti 1981 deri në vitin 2011), në Kosovë nuk
ishte realizuar regjistrim i popullsisë. Në regjistrimin e vitit 1991, popullsia e Kosovës
nuk merr pjesë në këtë regjistrim të realizuar atëherë nga pushteti Serb. Gjatë kësaj
periudhe kohore, në mungesë të të dhënave për popullsinë, janë shfrytëzuar vlerësime
të ndryshme nga institucione dhe organizata si vendore ashtu edhe ndërkombëtare.
Regjistrimi i popullsisë i realizuar në vitin 2011 ofron të dhëna më të sakta dhe
më të reja rreth popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Andaj, në prezantimin
e të dhënave për popullsinë e Komunës së Dragashit, do të mbështetemi në të dhënat e
këtij regjistrimi, përkundër faktit se regjistrimi i vitit 2011 ka disa të meta të aspektit
profesional, teknik dhe të ndërlidhura edhe me rrethanat politike.
Sipas rezultateve të këtij regjistrimi, Komuna e Dragashit ka gjithsej 33997
banorë.
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Grafiku 10: Numri i popullsisë sipas regjistrimeve 1948 – 201135.

Mbështetur në analizat nga indeksi bazik dhe vargor i rritjes së popullsisë në
Komunën e Dragashit, mund të vërejmë periudhat kohore kur ka pasur rritje më të
theksuar.
Tabela 6. Numri i popullsisë sipas indeksit bazik dhe vargor

Vitet

Nr. i popullsisë

Indeksi bazik

Indeksi Vargor

Regjistrimi 1948
Regjistrimi 1953
Regjistrimi 1961

20140
20147
21028

100
100
104

100
100
104

Regjistrimi 1971
Regjistrimi 1981
Regjistrimi 2011

26850
35054
33997

133
174
169

130
130
97

35

Të dhënat e popullsisë për vitin 2011 janë rezultatet e regjistrimit të vitit 2011 në të cilat nuk është e
përfshirë popullsia e diasporës.
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124
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420
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Që nga viti 1948 e deri në vitin 2011, popullsia e Komunës së Dragashit ka
shënuar rritje rreth 13857 banorë. Në disa periudha kohore është shënuar rritje më e
vogël e popullsisë e në disa të tjera rritje më e lartë. Ajo që bie në sy nga tabela dhe
grafikoni është periudha mes regjistrimit të vitit 1981 dhe regjistrimit të vitit 2011, ku
të dhënat tregojnë për rënie të numrit të popullsisë brenda periudhës 20 vjeçare. Ky
fenomen sqarohet nga fakti se regjistrimi i popullsisë në vitin 2011 është realizuar me
koncepcionin popullsi rezidente, që nënkupton regjistrimin e popullsisë që aktualisht
jeton në Kosovë e në këtë rast edhe në Komunën e Dragashit. Në këtë regjistrim nuk
janë përfshirë banorët që gjenden në vende të ndryshme të Evropës dhe të Botës.
Sipas të dhënave nga tabela, vërehet se deri në vitet e 60-ta, Komuna e
Dragashit ka shënuar rritje të vogël demografike. Kjo ndërlidhet me shtimin e ulët
natyror, ku shkallët e natalitetit dhe mortalitetit ishin të larta. Pas viteve të 60-ta
gjegjësisht viteve të 70-ta, kemi një rritje më të theksuar të popullsisë si pasojë e
zvogëlimit të shkallës së mortalitetit dhe në anën tjetër, shkalla e natalitetit mbetet
ende e lartë dhe rrjedhimisht kemi shkallë më të lartë të shtimit natyror. Rritje më e
theksuar e popullsisë vërehet në periudhën kohore 1971 – 1981 kur popullsia është
rritur për më tepër se 8200 banorë apo 30%. Gjithashtu, rritje të popullsisë ka pasur
edhe gjatë periudhës 1981 – 1991, mirëpo pas kësaj periudhe kohore, kemi një rënie
të theksuar të rritjes së popullsisë e që ndërlidhet me situatën politike dhe ekonomike
në vend.
Popullsia e Komunës së Dragashit jeton në gjithsej 36 vendbanime, prej tyre
35 janë fshatra dhe vet qyteza e Dragashit. Këto vendbanime kanë dallime të
theksuara sa i përket numrit të popullsisë. Në qytezën e Dragashit jetojnë 1098 banorë
që do të thotë se rreth 3.2 % e popullsisë së tërësishme jeton në këtë qytezë. Ndërsa,
në të gjitha vendbanimet tjera jetojnë rreth 32899 banorë apo rreth 97.8 %. Kjo tregon
se Dragashi është një qytezë e vogël edhe pse kryen funksionin e qendrës komunale.
Në këtë komunë ekzistojnë 9 fshatra që kanë numër më të madh të popullsisë se
qendra komunale – Dragashi.

Grafiku 11: Numri i popullsisë sipas vendbanimeve në komunën e Dragashit

Në komunën e Dragashit kemi 12 vendbanime që kanë më tepër se 1000
banorë. Numër më të madh të popullsisë ka fshati Restelicë (4698 banorë).
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vendbanimet tjera që kanë numër më të madh të popullsisë janë: Bresana (2839),
Brezna (1990), Kuki (1658), Brodi (1544). Ndërsa vendbanimet që kanë numër më të
vogël të popullsisë janë: Baçka (52), Orqusha (60), Mlik (92), Dikanca (124).
II.2.

Lindjet dhe vdekjet, shtesa natyrore e popullsisë
“Një nga karakteristikat kryesore të zhvillimit të popullsisë së Kosovës për një
kohë të gjatë është rritja e numrit të saj, madje edhe përkundër proceseve intensive
emigruese dhe rrethanave të tjera të pavolitshme në periudha të caktuara shoqërorehistorike. Ndonëse në kuadër të politikës kolonialiste serbe dhe të spastrimit etnik të
tokave shqiptare u realizuan disa valë të kolonizimit të Kosovës me serbë, megjithatë
bazë determinuese e rritjes së gjithëmbarshme të popullsisë së Kosovës është
komponentë jomekanike, por shtimi natyror si rezultat i shkallës së lartë të natalitetit
dhe rënies së mortalitetit”36. Shkalla e lartë e natalitetit dhe rënia e vazhdueshme e
mortaliteti kanë qenë faktorë me rëndësi edhe në zhvillimin e popullsisë së Komunës
së Dragashit.
II.2.a. Lindshmëria (nataliteti)
“Lindshmëria (nataliteti) si dukuri shumëdimensionale dhe afatgjatë paraqet
komponentin pozitiv dhe dinamik në zhvillimin e popullsisë. Për shkak të karakterit
afatgjatë të natalitetit dhe të proceseve demografike në përgjithësi, “Në demografi
vitet konsiderohen si dhjetëvjetësha, ndërsa dhjetëvjetëshat si shekuj”. Nataliteti37 dhe
ndryshimet në nivelin e tij paraqesin variabilën qendrore të zhvillimit të drejtpërdrejtë
dhe afatgjatë të lëvizjes së popullsisë, veçanërisht të lëvizjes natyrore dhe strukturës
së popullsisë, kryesisht të asaj sipas moshës dhe gjinisë, ndërsa nataliteti duke ndikuar
në ndryshimet demografike e shtrin ndikimin e tij në shumë rrjedha sociale dhe
ekonomike të një territori”38.
Popullsia e komunës së Dragashit ka një gjendje specifike të natalitetit, si
rezultat i rrethanave të ndërlikuara e të rënda historike, shoqërore, ekonomike,
arsimore, kulturore e shëndetësore për një kohë të gjatë.
Tabela 7. Lindjet, vdekjet dhe shtesa natyrore e popullsisë së Komunës së Dragashit prej vitit
1960 deri më 2011 (në promilë)39

Viti
1960
1965
1970
1975
1981
1991
2011

Nataliteti Mortaliteti
56
19.2
49.9
16.7
40
12
37.1
8.9
29.5
8
26.8
4.4
21.7
6.5

Shtesa natyrore
36.8
33.2
28
28.2
21.5
22.4
15.2

36

Hivzi Islami, Studime demografike, 100 vjet të zhvillimit demografik të Kosovës, Prishtinë 2008, fq.
157
37
Nataliteti paraqet numrin e të lindurve të gjallë në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në
njësi të caktuar kohore, kryesisht gjatë një viti.
38
Hivzi Islami, Studime demografike, 100 vjet të zhvillimit demografik të Kosovës, Prishtinë 2008, fq.
61.
39
Agjencia e statistikave të Kosovës,
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Të dhënat për shtimin natyror të popullsisë për vitin 2011 janë shfrytëzuar nga
të dhënat vitale zyrtare të cilat i publikon ASK, duke i shfrytëzuar të dhënat për lindjet
dhe vdekjet për vitin 2011 për Komunën e Dragashit.
“Gjatë vitit 2011, në Komunën e Dragashit janë shënuar 739 lindje”40 dhe
“220 vdekje”41. Bazuar në këto të dhëna është llogaritur shkalla e natalitetit,
mortalitetit dhe shtimit natyror në promilë dhe në përqindje për Komunën e Dragashit.
Përkundër faktit se nataliteti që nga viti 1960 deri në vitin 2011 shënon rënie të
vazhdueshme (prej 56 në 22 promilë), megjithatë mbetet ende i lartë. Shkallë më e
lartë e natalitetit shënohet deri në vitet e tetëdhjeta me mbi 30 promilë. Në vitin 1981,
shkalla e natalitetit fillon rënien nën 30 promilë d.m.th. transformohet nga niveli i
lartë në nivel të mesëm dhe kështu fillon transicioni demografik, kuptohet, kur merret
ndaras nga mortaliteti.
“Shkalla e lartë e natalitetit në Opojë dhe Gorë varet nga shumë faktorë
(biologjikë, ekonomikë, socialë, psikologjikë etj.) që ndërvaren nga njëri tjetri,
megjithatë ai ekonomik është më vendimtar. Ky territor, edhe para viteve të
gjashtëdhjeta ka pasur shkallë të lartë të natalitetit. Kështu gjatë periudhës 1957 –
1961 ishte rreth 53 promilë që njëherësh ishte edhe shkalla më e lartë e natalitetit në
Kosovë”42.
Nga faktorët që kanë ndikuar, e që edhe sot ndikojnë në shkallën e lartë të
natalitetit në Opojë dhe Gorë, në radhë të parë është zhvillimi i ulët shoqëroroekonomik. Këto janë territore rurale pasive ekonomike, deri vonë me shkallë të ulët të
urbanizimit, arsimimit, kulturës, shëndetësisë etj. Struktura agrare e popullsisë edhe
më tej kushtëzon kërkesën për krah pune dhe kështu drejtpërdrejt ndikon në natalitet.
Si mese të kurbetit tradicional po ashtu kushtëzohet kërkesa për ta vazhduar
kontinuitetin me kurbetçinj të rinj. Në natalitetin e lartë të këtyre regjioneve ka
ndikuar edhe hyrja e të gjitha femrave në martesë (nupcialitet), si dhe pjesëmarrja e të
gjitha grave fertile në riprodhimin biologjik të popullsisë, që është dukuri e
përgjithshme e viseve fshatare të Kosovës. Po ashtu hyrja e femrave në moshë të re në
nupcialitet ka zgjatur periudhën fertile dhe drejtpërdrejt ka ndikuar në shkallën e lartë
të natalitetit. Niveli i ulët i arsimimit të femrës, pozita e saj në familje e shoqëri, po
ashtu kanë ndikim. Gruaja që lindte çmohej më tepër dhe si e tillë përforconte pozitën
e saj në familje. Shkurorëzimet janë shumë të rralla, që po ashtu ndikojnë në natalitet.
Faktorët ekonomikë, socialë dhe psikologjikë kanë ndikuar në mosvlerësimin e
barabartë të fëmijëve meshkuj dhe femra. “Në përgjithësi mbizotëron dëshira që të
lindin sa më shumë meshkuj. Familjet që lindin femra, i vazhdojnë lindjet derisa nuk
lind djali i kërkuar (i hasretit), kështu edhe ky faktor në Opojë dhe Gorë ka ndikuar
dhe ende ndikon në ngadalësimin e rënies së shkallës së natalitetit”43.
II.2.b. Vdekshmëria (mortaliteti)
“Mortaliteti është komponentë negative e lëvizjes natyrore të popullsisë, i cili
për dallim nga nataliteti më shpejt i nënshtrohet ndryshimit të kushteve ekonomike,
sociale, shëndetësore etj”44.

40

ASK, Statistikat e lindjeve në Kosovë 2011, qershor 2012.
ASK, Statistikat e vdekjeve në Kosovë 2011, korrik 2012.
42
Hivzi Islami, Fshati i Kosovës, kontribut për studimin sociologjiko-demografik të evolucionit rural,
Prishtinë 1985, fq. 83.
43
Hajriz Meleqi, Opoja dhe Gora, Dragash, 1994, fq. 91-92.
44
Hivzi Islami, Fshati i Kosovës, kontribut për studimin sociologjiko-demografik të evolucionit rural,
Prishtinë 1985, fq. 91.
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“Opoja dhe Gora, pas Luftës së Dytë Botërore dhe një kohë të gjatë pas saj,
kanë shënuar shkallë të lartë të mortalitetit, i cili sillej mbi 20 promilë. Mortalitet të
ngjashëm kanë pasur edhe Kaçaniku, Rahoveci, Suhareka, Gllogoci etj”45.
Edhe shkalla e vdekshmërisë varet nga faktorët biologjikë, ekonomikë, socialë,
shëndetësorë, arsimorë etj. Në shkallën e mortalitetit, në të kaluarën kanë ndikuar
shumë edhe epidemitë si tifoja, malaria, kolera, mortaja, fruthi, lia, tuberkulozi, kolli
etj. Për fruthin thuhet se ka qenë sëmundje endemike e këtij regjioni. Në shkallën e
lartë të mortalitetit kanë ndikuar edhe ushqimi i dobët – jokalorik dhe i njëanshëm,
punët e rënda fizike, niveli shumë i ulët i shëndetësisë, i arsimit, i higjienës që është i
lidhur ngushtë me kushtet e banimit etj. Vdekshmëria më e theksuar ka qenë te
fëmijët dhe atë gjatë shtatzënisë, lindjes dhe pas tyre, ngase lindjet kryesisht bëheshin
në shtëpi. “Mortaliteti më i theksuar ka qenë dhe prapë mbetet ai i foshnjave (që
kuptojmë numrin e të vdekurve në 1000 lindje të gjalla prej 0-365 ditë). Mortaliteti i
foshnjave pas Luftës së Dytë Botërore, këtu sillej prej 180 deri 200 promilë. Në vitin
1979 është rreth 80 promilë, që krahasohet me atë të komunave: Viti, Gllogoc,
Gjakovë, Rahovec, Lipjan dhe Suharekë”46.
“Në rënien e mortalitetit kanë ndikuar: përmirësimi i kushteve higjienoshëndetësore, shtimi i numrit të mjekëve dhe i personelit shëndetësor, lindjet që
kryesisht bëhen me ndihmën profesionale, patronazhet mjekësore, vaksinimi për
parandalimin e sëmundjeve dhe epidemive i cili ka një kohë të gjatë që bëhet i plotë
dhe çmohet ndër më të suksesshmit në Kosovë, përmirësimi i kushteve jetësore si dhe
struktura e re e popullsisë që është ndër faktorët që edhe një kohë të gjatë do ta
kushtëzojë shkallën e ulët të mortalitetit”47.
II.2.c. Shtesa natyrore e popullsisë
Ndryshimi në mes të shkallës së natalitetit dhe mortalitetit paraqet shtesën
natyrore të popullsisë. Në Komunën e Dragashit, shkalla e shtimit natyror lëviz nga
36.8 promilë në vitin 1960 deri në 15.2 promilë më 2011. Në vitin 2011, shkalla e
natalitetit ka shënuar rënie të dukshme deri në 21.7 promilë, ndërsa shkalla e
mortalitetit është 6.5 promilë.
“Sipas të dhënave del se shkalla e shtimit natyror në Komunën e Dragashit
krahasohet me shkallën e shtimit natyror të Kosovës që është 15.3 promilë”48.
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Hivzi Islami, Po aty....fq. 90.
Hivzi Islami, Po aty....fq. 93.
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Hajriz Meleqi, Opoja dhe Gora, Dragash, 1994, fq. 93.
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Grafiku 12: Shkalla e shtimit natyror të popullsisë në Komunën e Dragashit (1960-2011)

Bazuar në të dhënat e shkallës së shtimit natyror të popullsisë për periudhën
nga viti 1960 deri më 2011 janë shënuar disa faza transitive. Në fund të viteve të
shtatëdhjeta, përfundon nënetapa e hershme transitive dhe diku në vitet e tetëdhjeta
fillon etapa qendrore transitive. Shkalla e shtimit natyror në Komunën e Dragashit ka
trend të zvogëlimit të vazhdueshëm dhe të ngadalshëm. Kjo ndërlidhet me zhvillimin
e ngadalshëm ekonomiko-social, kulturor, arsimor, shëndetësor etj.
II.3. Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë në Komunën e Dragashit është 78 banorë në 1 km², ku
rreth 33997 banorë jetojnë në 434.98 km². “Vendbanimet49 në përgjithësi shtrihen në
lartësi mbidetare mbi 1000 m, dhe dendësia e tyre është rreth 9 vendbanime në 100
km²”. Brenda territorit të Komunës së Dragashit ekzistojnë dallime të theksuara sa i
përket dendësisë së popullsisë. Në disa vendbanime që kanë numër më të madh të
popullsisë me sipërfaqe më të vogël, dendësia e popullsisë është shumë e lartë dhe e
kundërta në vendbanimet që kanë numër më të vogël të popullsisë dhe sipërfaqe të
vogël edhe dendësia është më e vogël.
Tabela 9. Numri dhe dendësia e popullsisë sipas vendbanimeve - 2011

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
49

Vendbanimi
Baçkë
Bellobrad
Blaç
Brezne
Brod
Besanë
Brrut
Buçe
Buzez
Dikancë

Popullsia
52
948
1455
1990
1544
2839
1164
645
320
124

Sip. Km² Dendësia
3.74
14
27.07
35
9.44
154
4.41
451
13.03
118
6.04
470
48.14
24
23.37
28
9.65
33
18.91
7

Instituti për Planifikim Hapësinor, Analiza Hapësinore – Komuna e Dragashit, Nëntor 2006.
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Dragash
Glloboçicë
Kapre
Kërstec
Kosavë
Krushevë
Kuk
Kukjan
Kuklibeg
Leshtan
Lubovishtë
Mlikë
Orqushë
Plavë
Pllajnik
Radeshë
Rapqë
Restelicë
Rrenc
Shajne
Vranishtë
Xërxë
Zaplluzhë
Zgatar
Zlipotok
Zym
Komuna e Dragashit

1098
960
452
420
905
857
1658
235
852
783
773
92
60
1000
405
1224
853
4698
581
1069
352
236
1273
885
610
585
33997

7.77
5.03
20.56
8.35
84.7
6.78
15.3
3.54
8.27
3.19
13.14
2.73
6.54
3.5
5.96
9.57
8.42
4.58
9.68
1.27
14.34
4.26
6.62
4.36
9.12
3.6
434.98

141
191
22
50
11
126
108
66
103
245
59
34
9
286
68
128
101
1026
60
842
25
55
192
203
67
163
78

Vendbanimet me dendësi më të madhe të popullsisë në Komunën e Dragashit
janë: Restelica me 1026 banorë në 1 km², Shajnja me 842 banorë në 1 km², Bresana
me 470 banorë në 1 km², Brezna me 451 banorë në 1 km² etj. Vendbanimet që kanë
dendësi më të vogël të popullsisë, gjithashtu janë ato vendbanime që kanë edhe numër
më të vogël të popullsisë dhe këto vendbanime janë: Dikanca me 7 banorë në 1 km²,
Orqusha me 9 banorë në 1 km² etj. Gjithashtu kemi edhe vendbanime që kanë numër
relativisht të madh të banorëve por edhe sipërfaqja e atij vendbanimi është e madhe
dhe si rezultat kemi dendësi të vogël të popullsisë. Vendbanimi Kosavë ka 905 banor
por edhe sipërfaqja është 84.7 km² ku si rrjedhojë kemi dendësi të vogël të popullsisë
me rreth 11 banor në 1 km².
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Harta 8. Dendësia e popullsisë në komunën e Dragashit

Dendësia e vendbanimeve të rajonit të Opojës është tre herë më e madhe se ajo
e Gorës. Po ashtu largësia e vendbanimeve të Opojës është gati dy herë më e shkurtër
se ajo e Gorës. Kjo sqarohet nga fakti se sipërfaqja e përgjithshme e Gorës është më e
madhe se sipërfaqja e përgjithshme e Opojës si dhe numri më i madh i vendbanimeve
shtrihet në rajonin e Opojës.
Dendësia e popullsisë së Komunës së Dragashit (78 banorë në 1 km²) nëse
krahasohet me atë të Kosovës “163 banorë50 në 1 km²” është shumë më e vogël. Kjo
komunë konsiderohet si njëra ndër komunat me dendësi më të vogël të popullsisë në
50

ASK, Atllasi i regjistrimit të popullsisë, Kosovë 2011, fq. 10.
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Kosovë. Dendësi më të vogël të popullsisë se Komuna e Dragashit kanë vetëm 8
komuna të tjera, të cilat gjithashtu janë komuna periferike të Kosovës dhe që shtrihen
në lartësi të mëdha mbidetare. Dendësi më të vogël kanë gjithashtu edhe disa komuna
të vogla që janë krijuar si komuna shumë vonë, kryesisht gjatë procesit të
decentralizimit në Kosovë. Komunat me dendësi më të vogël të popullsisë se Komuna
e Dragashit janë: Zubin Potoku (19.8 b/km²), Leposaviçi (25.6 b/km²), Shtërpca (28
b/km²), Novobërda (33 b/km²), Ranillugë (49.6 b/km²), Zveçan (60.8 b/km²), Partesh
(61.6 b/km²) dhe Juniku (78 b/km²).
Dendësia e vogël e popullsisë në Komunën e Dragashit është e kushtëzuar nga
faktorë të ndryshëm dhe të ndërlidhur me njëri tjetrin. Vet pozita periferike e kësaj
komune si dhe kushtet natyrore jo të favorshme, kanë ndikuar që kjo komunë mos të
ketë rritje të theksuar të dendësisë së popullsisë. Në anën tjetër, faktorët ekonomikë
dhe socialë kanë qenë faktorë shtytës në migrimin e popullatës së kësaj ane. Në fakt,
popullsia e Komunës së Dragashit vazhdimisht ka shënuar rritje gjatë periudhave të
ndryshme kohore duke u bazuar në shkallën e lartë të natalitetit dhe rënien e
vazhdueshme të mortalitetit. Megjithatë, rrethanat jo të favorshme që kanë
mbizotëruar gjatë gjithë kohës, kanë nxitur valë të shumta të migrimit si të migrimit të
brendshëm ashtu edhe të migrimit të jashtëm. Andaj, edhe rritja e popullsisë së kësaj
komune nuk ka mundur të shënojë trendë të theksuar. Gjithashtu, në këtë komunë nuk
është zhvilluar ndonjë qendër e rëndësishme e cila mund të premtojë perspektivë për
të ardhmen e cila mund të tërhiqte njerëzit siç është rasti me disa qendra të zhvilluara
urbane. Gjatë gjithë periudhave kohore, popullata e kësaj ane nuk ka parë
perspektivën e duhur për të jetuar dhe vepruar në këtë komunë dhe si rrjedhojë edhe
kemi migrime të shumta.
Mungesa e perspektivës në këtë komunë, do të ndikojë që edhe në të ardhmen
të kemi shkallë të lartë të migrimit. Kohëve të fundit, edhe shkalla e natalitetit ka
shënuar rënie, dhe si rezultat mund të konstatojmë se tendencat e zhvillimit të kësaj
popullate mund të jenë negative. Ajo që mund të përmirësojë gjendjen në këtë
komunë është hapja e perspektivës përmes një zhvillimi të mirëfilltë, ku popullata
realisht do të shohë perspektivën e vet për të jetuar dhe vepruar në këtë komunë.
Tanimë janë hartuar edhe plane dhe strategji reale për zhvillimin intensiv të kësaj
zone e sidomos në zhvillimin e turizmit dhe bujqësisë. Nëse në të ardhmen investohet
në projekte me të cilat kjo komunë do të shndërrohet në një qendër të rëndësishme
turistike, atëherë mund t’i kthehet perspektiva dhe kjo njëherësh do të reflektojë edhe
në rrjedhën e zhvillimit të popullsisë.
II.4.

Strukturat e popullsisë
“Një nga elementet më të rëndësishme, që përbën objekt të veçantë studimi në
gjeografinë e popullsisë dhe të vendbanimeve është edhe përfaqësimi i popullsisë në
trajta të ndryshme në varësi të një sërë elementesh të spikatur, ku ndër më të
evidentuarat janë mosha, gjinia, profesioni e gjendja shoqërore dhe vendbanimi. Në
varësi të këtyre elementeve, edhe vetë gjeografia e popullsisë ka bërë ndarjen e këtyre
strukturave duke i quajtur struktura moshore e popullsisë, struktura gjinore e
popullsisë, struktura e popullsisë në bazë të profesioneve, struktura sociale dhe
struktura e popullsisë në bazë të vendbanimeve”51.
Komuna e Dragashit ka karakteristikat e veta sipas strukturave të popullsisë të
cilat do të paraqiten dhe analizohen veçmas.
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Dr. Sokol Axhemi, Gjeografia e popullsisë dhe e vendbanimeve, Tiranë 2007, fq. 131.
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II.4.a. Struktura moshore
“Struktura moshore e popullsisë përfaqëson paraqitjen e popullsisë së botës në
përgjithësi, regjioneve të saj, shteteve të veçanta, ndarjeve administrative të caktuara
në varësi të moshës së popullsisë. Mosha në përkufizimin e saj përcaktohet si
periudha kohore që individi ka realizuar që nga momenti që kur ai ka lindur e deri në
një moment të caktuar, një periudhë kohore e caktuar, e cila mund të jetë regjistrimi i
popullsisë, etj. Si njësi matëse merren vitet për të rriturit, ndërsa për foshnjat merren
ditët, javët, muajt. Një gjë e tillë, krahas përdorimit shkencor për qëllime studimi
është mjaft e pranishme edhe në jetën praktike të njerëzve të moshave të ndryshme, të
cilët paraqesin një moshë të caktuar kurdo që kërkohet apo dëshirohet një gjë e
tillë”52.
Struktura e popullsisë sipas moshës ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe për
zhvillimin demografik dhe ekonomik të një vendi, si për të tanishmen, ashtu edhe për
të ardhmen. Nga kjo strukturë rrjedhin kontingjentet kyçe të popullsisë, që kanë
ndikim në zhvillimin demografik dhe socio-ekonomik të një popullate. Në aspektin
demografik kjo strukturë ka rëndësi për riprodhimin biologjik sepse krijohet
kontingjenti fertil, ndërsa në aspektin socio-ekonomik, ndikon në krijimin e
kontingjentit të punës. Struktura e popullsisë sipas moshës ka rëndësi edhe për
strukturat tjera demografike, për faktin se strukturat e popullsisë sipas veçorive të
ndryshme socio-ekonomike (sipas aktivitetit, veprimtarisë, profesionit, arsimit, etj.)
hulumtohen njëkohësisht edhe sipas moshës.
Komuna e Dragashit, në aspektin e zhvillimit demografik ka veçoritë e saja
edhe në përbërjen e popullsisë sipas moshës dhe gjinisë. Në këto struktura kanë
ndikuar shumë faktorë demografikë dhe socio-ekonomikë dhe janë krijuar shumë
karakteristika dhe efekte të tjera sasiore dhe cilësore në zhvillimin demografik.
Komuna e Dragashit ka popullsi kryesisht të re dhe me bazë të zgjeruar të piramidës
sipas moshës, edhe pse në periudhat e fundit kohore vërehen disa tendenca në
zvogëlimin e grup-moshave të reja. Struktura gjinore e popullsisë po ashtu është
karakteristike në aspektin demografik, me dominim të vogël të popullsisë mashkullore
dhe me ndryshime të vogla të koeficientit të maskulinitetit sipas grup-moshave.
Mosha mesatare e popullsisë në Komunën e Dragashit është 36.3 vjeç.
Ndryshimi i rrethanave socio-ekonomike dhe politike pas viteve të 90-ta kanë ndikuar
në zhvillimin e përgjithshëm demografik të komunës, njëherësh edhe në ndryshime në
strukturën e popullsisë sipas moshës. Pothuaj gjatë gjithë pjesës së dytë të shekullit të
kaluar, piramida e popullsisë së Komunës së Dragashit kishte bazë të zgjeruar me
dominimin e grup-moshave 0 deri 4 vjeç. Kjo strukturë e moshës dhe gjinisë paraqitet
sidomos nga të dhënat e vitit 1981 dhe vlerësimet e vitit 1991. Bazuar në të dhënat e
fundit të regjistrimit të popullsisë, vërehet se ka ndryshime në strukturën e popullsisë
sipas moshës, ku baza e piramidës së popullsisë ka filluar të ngushtohet ndërsa grupmoshat e mesme kanë filluar të zgjerohen (lehtë). Në ndryshimet e kësaj strukture të
popullsisë kanë ndikuar drejtpërdrejt ndryshimet në shkallën e shtimit natyror e
sidomos migrimet e popullsisë që këto dekadat e fundit kanë qenë mjaft intensive në
Komunën e Dragashit.
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Grafiku 13: Piramida e popullsisë në vitin 201153

Nga piramida e popullsisë vërehet se grup-moshat e reja 0 deri 4 vjeç, kanë
pjesëmarrje më të vogël në popullsinë e përgjithshme në krahasim me grup-moshën 5
deri 9 vjeç dhe 10 deri 14 vjeç.
Në përgjithësi grup-moshat e reja të popullsisë (0 deri 19 vjeç) dominojnë
dukshëm në popullatën e përgjithshme të komunës edhe ky është një indikator mjaft i
rëndësishëm, që tregon se në të ardhmen do të ketë natalitet të lartë, nga fakti se këto
grup-mosha në të ardhmen japin një përqindje të konsiderueshme të popullsisë fertile
që konsiderohet si burim i lindshmërisë.
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Grafiku 14: Tri grup-moshat e popullsisë të komunës së Dragashit

Grup-moshat e reja prej 0 deri 19 vjet përfshijnë 34.5 % të popullsisë së
përgjithshme, ndërsa grup-moshat pre 20 deri 64 vjet përfshijnë 56.3 %. Popullata e
moshës së shtyrë (mbi 65 vjet) ka pjesëmarrje më të vogël me 9.2 %.
II.4.b. Struktura gjinore
“Struktura gjinore e popullsisë ka të bëjë pikërisht me raportet që ekzistojnë
ndërmjet gjinive të ndryshme që përbëjnë popullsinë e një territori të caktuar. Në
përcaktimin e saktë shkencor, kjo strukturë përfaqëson raportin ndërmjet dy gjinive,
asaj mashkullore nga njëra anë dhe femërore nga ana tjetër, në kuadrin e popullsisë së
përgjithshme. Vlen të theksohet fakti i rëndësisë që ka evidentimi i tipareve të kësaj
strukture dhe njëkohësisht rëndësia praktike e saj. Këto lidhen me faktin se në varësi
të strukturës gjinore të popullsisë lidhen mjaft elemente e dukuri sociale të vet
popullsisë siç janë lindjet, martesat, prandaj çdo ndryshueshmëri që na shfaqet në
raportet ndërmjet dy gjinive shoqërohet me problematika të veçanta në tërësinë e
tipareve të popullsisë së këtij territori të caktuar administrativ, regjion, shtet, qytet,
fshat, etj”54.
Struktura e popullsisë sipas gjinisë, gjithashtu ka karakteristikat e veta me një
dominim të vogël të gjinisë mashkullore.
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Grafiku 15: Struktura e popullsisë sipas gjinisë

Siç shihet edhe nga grafikoni, ekziston një balancë gjinore e popullsisë me një
dominim të lehtë të gjinisë mashkullore, ku popullsia mashkullore dominon me
“50.1% në krahasim me popullsinë femërore që ka 49.9% të popullsisë së
përgjithshme”55. “Koeficienti i maskulinitetit është 1004”56 që do të thotë se
mesatarisht ekzistojnë 1004 meshkuj në çdo 1000 femra.
II.4.c. Struktura socio-profesionale
“Struktura profesionale e popullsisë nga pikëpamja e përfaqësimit të saj, ka të
bëjë me paraqitjen e popullsisë në varësi të profesioneve të pranishme në vet këtë
shoqëri, profesione këto, të cilat përfaqësojnë ekonominë e këtij vendi, shteti apo
regjioni të caktuar. Mjaft studiues, në analizat e tyre realizojnë një barazim ndërmjet
koncepteve - strukturë profesionale dhe strukturë sociale të popullsisë. Një gjë e tillë
me sa duket lidhet me faktin edhe të shtresëzimit social që ndërvaret nga llojshmëria e
profesioneve mbizotëruese në një shoqëri të caktuar. Megjithatë, duhet theksuar se
ekzistojnë debate të gjera në lidhje me barazimin e mësipërm, sidomos edhe në lidhje
të ngushtë me faktin e pranisë së niveleve e standardeve të ndryshme të jetesës e
mirëqenies ekonomike, pranisë së klasave të ndryshme, tipareve me të cilat
shoqërohen ato, efektet sociale që shfaqin në shoqëri, etj”57.
Struktura profesionale e popullsisë përfshin popullsinë aktive për punë, e cila
është popullsi e aftë për të realizuar obligimin e vet në drejtime të ndryshme, që kanë
të bëjnë me profesione apo vende pune të ndryshme.
Struktura e krijuar e moshës dhe gjinisë dhe ndryshimet e tyre gjatë kohës,
kanë krijuar efekte të reja socio-ekonomike dhe demografike. Karakteristikat e
strukturave të ndryshme të popullsisë së Komunës së Dragashit, kanë ndikuar në
krijimin e kontingjenteve të rëndësishme siç janë: Kontingjenti i punës, fertil,
shkollor, i moshuar etj.
Tabela 10. Kontingjentet më të rëndësishme të strukturës së moshës dhe gjinisë në %58

Kontingjentet e rëndësishme
Nr.
Kontingjenti parashkollor dhe me shkollim të obligueshëm 8658

Përqindja
25.5 %
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(0-14 vjet)
Popullsia Fertile femërore (15-49 vjet)
Kontingjenti i punës (15-64/m dhe 15-59/f)
Kontingjenti i moshës (mbi 65 vjet)

8748
21590
3139

25,7 %
63,75 %
9,2 %

Sipas të dhënave nga tabela del se në Komunën e Dragashit kemi 21590
banorë që konsiderohen si të aftë për punë apo rreth 63 % e popullsisë së
përgjithshme. Sipas të dhënave nga regjistrimi i popullsisë del se popullsia aktive në
Komunën e Dragashit përfshinë 8082 banorë apo rreth 23.8 % e popullsisë së
përgjithshme. Shkalla e aktivitetit ekonomik në komunën e Dragashit dallon shumë
sipas gjinisë. Nga numri i përgjithshëm i popullsisë aktive, gjinia mashkullore merr
pjesë me 6816 banorë apo rreth 84 %, ndërsa gjinia femërore me 1266 banorë apo
rreth 16 % e popullsisë aktive.
Por në popullsinë aktive bëjnë pjesë edhe të papunët, të cilët përfaqësojnë atë pjesë të
popullsisë aktive, e cila si rezultat i mungesës së vendeve të punës për to është e
destinuar të qëndrojë pa punë. Shkalla e të papunëve në popullsinë aktive të Komunës
së Dragashit është 3647 banorë apo rreth 45 %. Nga numri i përgjithshëm i të
papunëve, 2681 banorë apo rreth 73 % janë meshkuj, ndërsa 966 janë femra apo rreth
27 %.
Para se të prezantojmë strukturën profesionale të popullsisë së Komunës së
Dragashit, do të analizohet niveli i shkollimit të kësaj popullate që konsiderohet faktor
me rëndësi në ngritjen profesionale.
“Një ndër problemet shumëdimensionale dhe me rëndësi të madhe për
zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë është padyshim arsimi. Arsimi hyn në radhën e
faktorëve më të rëndësishëm të formimit dhe të zhvillimit të individit dhe të
transformimit të popullsisë, ekonomisë dhe shoqërisë, ndërsa brenda strukturës së
arsimit vend më të rëndësishëm zë niveli i shkrim-leximit”59.
“Niveli arsimor i popullsisë së Komunës së Dragashit vazhdimisht ka qenë në
shkallë të ulët. Deri në fillim të gjysmës së dytë të shekullit XX, në këtë komunë
kishte mbi 90 % popullsi analfabete. Sipas regjistrimit të vitit 1921, në Slloveni
përqindja e popullsisë analfabete ishte rreth 1%, në Kosovë 96%”60, ndërsa në
Komunën e Dragashit 99%. Kjo gjendje ndërlidhet me rrethanat e rënda ekonomike,
sociale dhe politike që mbizotëronin në atë kohë dhe atë jo vetë në këtë komunë, por
edhe në nivel të Kosovës. Në gjysmën e dytë të shekullit XX, vazhdimisht është
shënuar rënie e shkallës së analfabetizmit me ndërmarrjen e masave për zhdukjen e
analfabetizmit siç janë: hapja e shkollave fillore, kurset për të rriturit që mësonin
shkrim-lexim etj. Në vitin 1971 përqindja e popullsisë analfabete zvogëlohet në
19.7%, ndërsa në vitin 1981 arrin në 14.5%. Sipas regjistrimit të vitit 2011, popullsia
që nuk ka arsim formal përbë 7% ku prej tyre 2.1% nuk dinë shkrim-lexim.
Tabela 11. Struktura arsimore e popullsisë së Komunës së Dragashit sipas gjinisë mbi 10 vjet61

Niveli i shkollimit
Dinë shkrim-lexim
Nuk ka arsim
formal
Nuk dinë shkrim-lexim

Meshkuj Femra Gjithsej %
635
750
1385
4.9
132
450
582
2.1

59

Hivzi Islami, Studime demografike, 100 vjet të zhvillimit demografik të Kosovës, Prishtinë 2008, fq.
177
60
Hivzi Islami, Fshati i Kosovës, kontribut për studimin sociologjiko-demografik të evolucionit rural,
Prishtinë 1985, fq. 284
61
Të dhënat nga regjistrimi i popullsisë 2011
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4 klasë sistemi i vjetër
Fillor
5 klasë sistemi i ri
8 klasë sistemi i vjetër
I mesëm i ulët
9 klasë sistemi i ri
12 klasë sistemi i vjetër
I mesëm i lartë
13 klasë sistemi i ri
Shkolla e lartë
Fakulteti - baçelor
Pasuniversitare - magjistër
Doktoraturë
Gjithsej

534
1315
4005
1618
3586
996
487
717
94
9
14128

1773
1513
6883
1622
669
437
45
85
8
0
14235

2307
2828
10888
3240
4255
1433
532
802
102
9
28363

8.1
10.0
38.4
11.4
15.0
5.1
1.9
2.8
0.4
0.0
100

Në tabelë janë paraqitur të dhënat për strukturën arsimore të popullsisë së
Komunës së Dragashit sipas gjinisë, duke përfshirë popullsinë që ka 10 vjet e më
shumë. Sipas të dhënave nga tabela, mund të konstatojmë se në këtë komunë ende
dominon një strukturë e pavolitshme e përgatitjes shkollore. Popullsia e pashkollë dhe
që ka të kryer shkollën fillore përbën 74.9%, ajo me shkollë të mesme rreth 20%
ndërsa me nivele më të larta të shkollimit rreth 5%. Gjithashtu paraqitet situatë jo e
volitshme edhe sa i përket dallimeve gjinore në nivelin e shkollimit. Deri në nivel
fillor të shkollimit paraqitet një gjendje e balancuar gjinore nga fakti se shkollimi
fillor konsiderohet si shkollim i obliguar. Dallime të theksuara vërehen që nga
shkollimi i mesëm ku kemi më shumë meshkuj me shkollë të mesme sesa femra. Me
shkollim të mesëm të lartë, si të sistemit të vjetër 12 vjet ashtu edhe me sistem të ri 13
vjet kemi 5688 persona. Prej tyre 4582 janë të gjinisë mashkullore dhe vetëm 1106 të
gjinisë femërore. Nga kjo del se rreth 80% e atyre që kanë kryer shkollimin e mesëm
të lartë janë meshkuj dhe vetëm 20 janë femra. Dallimi është edhe më i madh në
nivelet më të larta të shkollimit. Nga 1445 persona që kanë të kryer shkollën e lartë,
fakultetin, studimet pasuniversitare dhe doktoraturë, 1307 prej tyre janë meshkuj apo
rreth 90% dhe vetëm 138 janë femra apo rreth 10%.
Profesionet janë nga më të ndryshmet dhe më të larmishmet, megjithatë
popullsia e Komunës së Dragashit përfaqësohet me to në saje të varësisë që ato kanë
me strukturat e veçanta ekonomike dhe arsimore, nga të cilat burojnë profesionet e
ndryshme. Kështu ndarja më kryesore dhe më e përhapur është ajo që lidhet me
sektorin primar ekonomik, sektorin sekondar dhe sektorin terciar të saj. Gjithsecili
nga këta sektorë në vetvete posedon pasuri profesionale dhe nënndarje të tyre, me të
cilat lidhet aktiviteti profesional i popullsisë, duke përbërë në këtë mënyrë edhe
ndarjen dhe peshën specifike të secilit prej tyre.
Tabela 12. Të punësuarit sipas aktivitetit ekonomik dhe statusit profesional në Komunën e
Dragashit62

Aktiviteti ekonomik
Bujqësia, gjuetia dhe pylltaria
Peshkimi
Industria nxjerrëse
Industria përpunuese
Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, e
gazit dhe e ujit
62

Gjithsej
115
8
1021
83

Meshkuj Femra
95
20
8
940
81
83

-

ASK, të dhënat e tregut të punës sipas komunave, Prishtinë, Gusht 2013, fq. 54
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Ndërtimi
Tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i
automobilave dhe artikujve shtëpiak
Hotelet dhe restorantet
Transportet, magazinimi dhe komunikacioni
Ndërmjetësimi financiar
Pasuritë e patundshme, dhënia me qira dhe
shërbimet për ndërmarrjet
Administrimi publik dhe mbrojtja, sigurimi social i
detyruar
Arsimi
Shëndeti dhe veprimtaritë sociale
Aktivitete të tjera të shërbimeve kolektive, sociale
dhe personale
Aktivitete të ekonomive familjare - shërbime
shtëpiake
Aktivitetet e organizatave dhe organeve
eksterritoriale
Gjithsej

427

425

2

552
400
168
62

528
387
164
55

24
13
4
7

97

89

8

460
635
163

427
578
126

33
57
37

116

105

11

106

105

1

22
4435

20
4135

2
300

Pesha e profesioneve dhe aktiviteti ekonomik që posedon popullsia e Komunës
së Dragashit është e lidhur ngushtë dhe varet nga zhvillimi ekonomik si dhe nga
struktura e degëve të ekonomisë që janë prezentë në këtë komunë. Siç shihet edhe nga
të dhënat e prezantuara në tabelë, numri më i madh i të punësuarve është në sektorin
jo bujqësor. Kjo tregon se kohëve të fundit në Komunë e Dragashit janë zhvilluar
edhe sektorët e tjerë, derisa kjo komunë në periudhat e mëhershme kohore për shkak
të zhvillimit të ulët kishte përqindje të lartë të popullsisë agrare.
II.4.d. Struktura etnike
Komuna e Dragashit dallohet sa i përket strukturës etnike të popullsisë. Në
këtë aspekt, kjo komunë është mjaft heterogjene. Sipas regjistrimit të fundit të
popullsisë (2011), ku qytetaret janë deklaruar edhe për përkatësin e tyre etnike, del se
në këtë komunë jetojnë 33997 banorë, ku 20287 banorë apo rreth 60 % e popullsisë së
komunës janë shqiptarë. Pjesa tjetër e popullsisë i takon komunitetit goran me 8957
banorë apo rreth 26 % të popullsisë së përgjithshme. Gjatë regjistrimit të popullsisë në
vitin 2011, një pjesë e konsiderueshme e popullsisë në rajonin e Gorës janë deklaruar
si boshnjak (4100 persona apo 12.1%). Pjesëmarrja e komuniteteve të tjera në këtë
komunë është shumë e vogël apo simbolike. Janë pak persona që gjatë regjistrimit
janë deklaruar si Turq, Serbë, Romë, Ashkali dhe Egjiptian.
Tabela 13. Struktura etnike e popullsisë në Komunën e Dragashit

Etniteti
Nuk janë në dispozicion
Shqiptar
Serb
Turk
Boshnjak
Rom
Ashkali
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Numri
22
20287
7
202
4100
3
4

Përqindja
0.1
59.7
0.0
0.6
12.1
0.0
0.0
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Egjiptian
Goran
Te tjerë
Nuk përgjigjet
Gjithsej

3
8957
283
129
33997

0.0
26.3
0.8
0.4
100.0

Në Komunën e Dragashit ekzistojnë gjithsej 36 vendbanime, ku 19 fshatra
gjenden në territorin e Opojës me popullsi gati tërësisht shqiptare dhe 16 fshatra në
rajonin e Gorës me popullsi gorane dhe boshnjake sipas deklarimit në regjistrimin e
fundit të popullsisë. Në mes të këtyre dy trevave gjendet qyteza e Dragashit me
popullsi të përzier shqiptare dhe gorane.
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Egjiptian

Goran

Të tjerë

0
0
0
4
620
0
0
0
0
0
18
66
0
243
0
372
1
1
0
180
29
1
0
0
0
434
171
1564
0
0
15
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

52
0
0
0
747
0
0
0
0
124
567
871
0
161
0
411
0
230
0
541
433
89
60
0
0
788
610
2739
0
1
334
0
0

0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
6
14
0
16
0
0
0
0
0
47
0
0
0
0
0
1
48
102
0
0
0
1
1

62

0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
16
0
0
0
14
3
0
0
0
0
1
21
56
0
0
3
0
0

0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
2

Total

Ashkali

0
0
0
0
103
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
21
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2
55
0
0
0
0
0

Nuk është në
dispozicion

Rom

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Preferon të
mos
përgjigjet

Boshnjak

0
948
1455
1986
20
2839
1161
645
320
0
498
2
452
0
904
34
1657
0
851
0
306
1
0
1000
405
0
1
172
581
1068
0
235
1270

Turk

Baçkë
Bellobrad
Blaç
Brezne
Brod
Brodosanë
Brrut
Buçe
Buzez
Dikancë
Dragash
Glloboçicë
Kapre
Kërstec
Kosavë
Krushevë
Kuk
Kukjan
Kuklibeg
Leshtan
Lubovishtë
Mlikë
Orqushë
Plavë
Pllajnik
Radeshë
Rapqë
Restelicë
Rrenc
Shajne
Vranishtë
Xërxë
Zaplluzhë

Serb

Vendbanimi

Shqiptar

Tabela 14. Struktura etnike e popullsisë në Komunën e Dragashit sipas vendbanimeve
Përkatësia etnike

52
948
1455
1990
1544
2839
1164
645
320
124
1098
960
452
420
905
857
1658
235
852
783
773
92
60
1000
405
1224
853
4698
581
1069
352
236
1273

Tiranë, 2014

Migrimet e jashtme në Komunën e Dragashit: Shkaqet, humbjet dhe dobitë

Zgatar
Zlipotok
Zym
Dragash

885
8
583
20287

0
0
0
7

0
10
0
202

0
380
1
4100

0
0
0
3

0
0
0
4

0
0
0
3

0
199
0
8957

0
13
0
283

0
0
0
129

0
0
1
22

885
610
585
33997

Të dhënat për strukturën etnike të popullsisë së Komunë së Dragashit sipas
vendbanime janë prezantuar edhe në formë hartografike.

Harta 9. Struktura etnike e popullsisë së Komunës së Dragashit sipas vendbanimeve

Gora është njëra prej krahinave gjeografike dhe etnogjeografike të Sharrit, e
cila gjendet brenda hapësirës shqiptare. Goranët janë komunitet që jetojnë jo vetëm në
pjesën e Komunës së Dragashit, por edhe në pjesën e Shqipërisë dhe Maqedonisë.
Sipas të dhënave nga regjistrimi i vitit 1981, për pjesën e popullsisë gorane kosovare
dhe të dhënave demografike të pjesës tjetër në Shqipëri, vlerësohet se numri i

Msc. Hazer Dana

63

Tiranë, 2014

Migrimet e jashtme në Komunën e Dragashit: Shkaqet, humbjet dhe dobitë

popullsisë gorane është rreth 23 mijë banorë. Goranët kanë një etnografi specifike, ku
janë ruajtur shumë zakone e tradita, e të cilat nuk dallohen shumë nga ato të fqinjëve
lumjanë e opojanë.
“Gora historikisht ka ndarë pothuaj fatin e njëjtë me fqinjët shqiptar. Kushtet e
dobëta ekonomike kanë ndikuar në migrimet e përhershme të popullsisë. Migrimet
ekonomike, sidomos në pjesën gorane kosovare, kohëve të fundit kanë marrë përmasa
të mëdha, e që me siguri do të ndikojnë edhe në trendin demografik. Ky trend i
migrimit duhet të jetë shqetësues për qeveritë e dy vendeve, por më shqetësues për
pushtetet lokale e në veçanti për intelektualet dhe partitë politike të Gorës, që të
angazhohen në këtë drejtim, t’u shmangen ndasive, të krijojnë kushte që ky popull që
me shekuj ruajti kulturën dhe gjuhën e tij të gjallojë edhe më tutje”63.
II.5.

Familja dhe karakteristikat e saj
“Një ndër karakteristikat e veçanta të zhvillimit demografik dhe shoqëror të
Kosovës janë edhe numri, madhësia mesatare dhe përbërja e ekonomive familjare, të
cilat janë të kushtëzuara nga ndikimi i faktorëve ekonomikë, socialë, demografikë
etj”64.
Siç dihet, ekzistojnë dallime sipas komunave në Kosovë sa i përket madhësisë
së familjes. Komuna e Dragashit kryesisht karakterizohet me numër të madh të
anëtareve të familjes, por që kohëve të fundit vërehen tendencat e zvogëlimit. Kjo
është karakteristikë për vise të pazhvilluara dhe kryesisht rurale, ndërsa tendencat e
zvogëlimit tregojnë për fillimin e procesit të transformimit të familjes. Në bazë të të
dhënave nga regjistrimi i popullsisë të realizuar në vitin 2011, del se mesatarja e
madhësisë së familjes në Komunën e Dragashit është 5.47 anëtarë. Në përgjithësi në
komunën e Dragashit dominojnë familjet me nga 5 anëtarë, si dhe ato me nga 4 dhe 6
anëtarë. Gjithashtu kemi edhe numër të konsiderueshëm të familjeve që kanë 10 e më
shumë anëtarë.
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Grafiku 16: Përqindja e familjeve sipas numrit të anëtarëve65
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Shoqata Kulturore “Ymer Prizreni”, GORANËT, Sharr 2012, fq. 19 dhe 20
Hivzi Islami, Studime Demografike, 100 vjet të zhvillimit demografik të Kosovës, Prishtinë 2008.
65
ASK, Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë 2011, të dhënat
kryesore.
64
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Pasqyra e të dhënave për numrin dhe madhësinë e familjeve në Komunën e
Dragashit, na bën të kuptojmë se kohëve të fundit, familja në këtë komunë është
transformuar në masë të konsiderueshme. Dihet se në të kaluarën, për shkak të
rrethanave të njohura ekonomike, sociale, politike etj., në Komunën e Dragashit kanë
dominuar familjet e mëdha me ekonomi familjare të zgjeruara dhe tradicionalisht me
numër të madh të anëtarëve.
Proceset e modernizimit të shoqërisë në Komunën e Dragashit edhe pse nuk
kanë qenë aq të fuqishme, megjithatë në periudhat e fundit kohore kanë ndikuar në
ndryshimet e dukshme të numrit dhe përbërjes së familjes. Ndryshimet në përbërjen e
ekonomive familjare në këtë komunë tanimë kanë filluar përmes shthurjes së
ekonomive të zgjeruara tradicionale në të ashtuquajtura familje nukleare, siç ka
ndodhur në vendet e tjera të zhvilluara.
Sipas të dhënave, kemi një rritje të konsiderueshme të numrit të familjeve që
kanë 1, 2 dhe 3 anëtarë. Këto janë familje nukleare të përbërë kryesisht nga
bashkëshortët dhe fëmija i tyre e që janë karakteristikë e vendeve të zhvilluara. Numri
i këtyre familjeve në komunë është 1523 apo 24.5% e numrit të përgjithshëm të
familjeve. Kryesisht dominojnë familjet me nga 5 anëtarë dhe numri i përgjithshëm i
tyre është 1114 familje apo 17.9%. Familjet me nga 4, 5 dhe 6 anëtarë dominojnë
dukshëm në numrin e përgjithshëm të familjeve, duke përfshirë rreth gjysmën e
familjeve të Komunës së Dragashit. Numri i këtyre familjeve është 3056 apo 49.2%.
Zvogëlimi i numrit të familjeve me shumë anëtarë është një element tjetër me rëndësi
që paraqet fazën e transformimit të familjes. Familjet me nga 7, 8 dhe 9 anëtarë janë
1041 apo 16.7% e të gjitha familjeve. Kjo tregon se numri i familjeve me shumë
anëtarë në Komunën e Dragashit ka pësuar rënie. Megjithatë, transformimi i familjes
nga familjet tradicionale në ato nukleare nuk është edhe aq i theksuar nga fakti se
ende kemi numër të konsiderueshëm të familjeve të zgjeruara me 10 e më tepër
anëtarë. Sipas të dhënave, në këtë komunë ekzistojnë 595 familje apo rreth 10% që
kanë 10 e më tepër anëtarë. Kjo tregon faktin se familja në Komunën e Dragashit edhe
pse ka pësuar ndryshime të konsiderueshme, ende mbetet me karakteristika të familjes
tradicionale.
Transformimet që kanë ndodhur në familjen e Komunës së Dragashit gjatë
periudhave të fundit kohore, mund të argumentohen edhe me zvogëlimin e numrit të
anëtareve të familjes kur krahasohen sipas këtyre periudhave.

8

6.3

6

6.3

7

7.6

7.2
5.5

6
4
2
S1
0
1948

1953

1961

1971

1981

1991

2011

Grafiku 17: Numri i anëtareve të familjes në Komunën e Dragashit sipas regjistrimeve
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Madhësia mesatare e familjes ka shënuar rënie në vitin 2011. Sipas të dhënave
nga grafiku, deri në vitin 1961 mesatarja e madhësisë së familjes sillej rreth 6 anëtarë
në Komunën e Dragashit. Në vitin 1971 kjo mesatare arrin në 7 anëtarë, ndërsa në
vitin 1981 në 7.6. Edhe në vitin 1991 mesatarja e anëtareve për familje mbetet mbi 7.
Në vitin 2011 kemi një zvogëlim të dukshëm të mesatares së anëtarëve të familjes që
është rreth 5.5. Ky zvogëlim i numrit mesatar të anëtarëve për familje ndërlidhet me
transformimin e përgjithshëm që ka ndodhur në këtë komunë si në aspektin
ekonomik, social, kulturor, planifikim të familjes etj.
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Kapitulli i tretë

III.

ORGANIZIMI HAPËSINOR DHE ADMINISTRATIV I KOMUNËS SË
DRAGASHIT

Komuna e Dragashit në aspektin e organizimit hapësinor, funksional dhe
administrativ është mjaft karakteristike. Pothuaj gjatë gjithë historisë kjo komunë ka
pasur ndryshime të shumta varësisht nga rrethanat historike dhe politike nëpër të cilat
ka kaluar. Këto treva, kanë qenë të populluara që nga kohërat e vjetra. Gjatë historisë
ka përjetuar sundime dhe okupime të shumta, ku si rrjedhojë edhe organizimi
hapësinor dhe administrativ i kësaj treve ka ndryshuar vazhdimisht. Është me rëndësi
të përmendim se kjo komunë, përkundër ndryshimeve të shumta në organizimin
administrativ, vazhdimisht ka qenë e lidhur ngushtë me Prizrenin dhe rrethinën e tij.
Sot, Komuna e Dragashit funksionon si një njësi e veçantë administrative (komunale)
në kuadër të Republikës së Kosovës. Ka kufijtë e vet administrativ dhe kufijtë
kadastral në nivel të vendbanimeve si njësi më të vogla administrative në kuadër të
komunës. Përbëhet prej dy regjioneve: Opoja dhe Gora me qendrën e përbashkët
administrative komunale Dragashin. Për shkak të vlerave të veçanta natyrore dhe
kulturore që ka kjo komunë, rreth gjysma e territorit të komunës është pjesë e zonës së
mbrojtur kombëtare që është Parku Kombëtar “Sharri”.
III.1. Historiku i organizimit hapësinor dhe administrativ i Komunës së
Dragashit
“Komuna e Dragashit nga pozita gjeografike që ka, ka bërë të mundur që në
kohërat më të vjetra të ketë veprimtari të ndryshme kulturore dhe ekonomike. Kushtet
natyrore po ashtu japin bazë për një popullzim të lashtë. Këtu mund të përmenden
tokat aluviale të përshtatshme për ujitje dhe jashtë rreziqeve nga vërshimet, pasuria e
madhe e kullosave dhe e pyjeve, rrjeti i pasur hidrografik, mbrojtja gjeomorfologjike
nga erërat, klima e përshtatshme dhe e shëndosh etj. Pra, kushtet klimatike dhe
përbërja pedologjike e tokës e kanë mundësuar këtë gjë. Kjo d.m.th. se njerëzit në
këtë trevë kanë banuar që nga neoliti. Territori i Opojës dhe Gorës është
indoevropianizuar nga neoliti në kohën e metalit në influencën e kulturës së regjionit
puntostepik”66.
“Në këtë trevë jetonte popullata iliro-dardane, paraardhëse e popullit të sotëm
shqiptar. Këtë e kanë dëshmuar shumë shkencëtarë vendorë e botërorë. Kjo popullatë,
duke filluar nga shek. II p.e.s. filloi gradualisht të pushtohej nga Perandoria Romake.
Pas një rezistence të fortë të ilirëve, ajo qe e detyruar pas një kohe t’i nënshtrohet
sundimit romak, por me një formë administrative të veçantë. Kështu dardanët dhe
territori i tyre hyn në suazat e politikës provinciale të Perandorisë Romake. Mirëpo,
për shkak të pozitës së posaçme nacionale, Dardania mbeti një kohë unike. Në Iliri
romakët gjetën një vend ekonomikisht të zhvilluar, me marrëdhënie të konsoliduara
skllavopronare, një jetë urbane dhe një kulturë materiale e shpirtërore me ndikime
helenistike”67.
Edhe Opoja dhe Gora ishin në kuadër të Dardanisë ilire.
Kalimi nga antikiteti në mesjetë në trevat ilire, si kudo në botën mesdhetare, u
shoqërua me ndryshime e përmbytje të mëdha politike, sociale, ekonomike, kulturore
66
67

Mr. Enver Batiu, Opoja trevë e lashtë shqiptare, Pena, nr. 1, dhjetor 1995
Skënder Anamali, Nga ilirët tek arbërit, Shqiptarët dhe trojet e tyre, Tiranë, 1982, fq. 94-95
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dhe etnike. Duke filluar nga fundi i shek. IV, fise dhe popuj të lindjes, gotët, hunët,
avarët etj. shkelën edhe shkretuan Ilirikun. Pas shumë ngjarjeve historike, Perandoria
romake u nda në vitin 395 në atë të lindjes dhe të perëndimit. Këto treva tona të sotme
hynë në përbërjen e Perandorisë Lindore, që quhej Bizant. Edhe Opoja dhe Gora disa
shekuj ishin nën pushtimin Bizantin. Më pastaj, në periudhën prej vitit 976 – 1014,
Prizreni, kuptohet edhe Opoja me Gorë, ishin nën sundimin bullgar. Gjatë shek. IXXIV në territorin etnik të arbërve u zhvilluan një sërë luftërash dhe ndodhën pushtime
e ripushtime të njëpasnjëshme. Ato, jo vetëm lëkundën dhe shpesh ndërprenë
sundimin bizantin, por sollën edhe një varg pasojash të tjera politike, ekonomike, e
sociale, etnike etj. “Trevat arbërore më 1169 bien nën pushtetin e Stefan Nemanjës,
më 1190 përsëri bie nën sundimin bizantin, më 1204 pushtohet nga bullgaret dhe më
1273 bie nën pushtetin rasian të Stefanit të parë të Kurorëzuar”68.
Disa vendbanime që gjurmët e tyre njihen edhe sot në territorit e Komunës së
Dragashit, përmenden në dokumentet e shkruara të kristobulave mesjetare të
sundimtarëve si të Stefan Deçanskit, mbretit Dushan etj.
“Padyshim, vendbanimi më i lashtë dhe i ruajtur në këtë trevë është Zinova.
Ky qytet shqiptar është i lashtë, shtrihej në qendër të rrafshit të Opojës, në derdhje të
lumit të Tetovës në atë të Zinovës. Në popull flitet se këtë qytet e ka faruar mortaja.
Kështu që fare pak dihet për banorët e Zinovës. Në bazë të regjistrimeve kadastrale
osmane thuhet se me lëshimin e Zinovës dhe ikjen e banorëve të saj, u formuan tri
fshatra të reja në Opojë: Bresana, Kuklibegu dhe Kuki”69.
“Në gjysmën e dytë të shek. XIV dhe në pjesën e parë të shek. XV, për shkak
të rrethanave të çrregulluara të asaj kohe, erdhi deri te stagnimi ekonomik i Prizrenit
me rrethinë. Prizreni gjatë kësaj kohe kalon prej një sunduesi në tjetrin. Kështu një
kohë qeverisë mbreti Vukashin, pastaj Gjergj Balsha dhe të tjerë, deri në vitin 1455
kur e pushtojnë turqit”70.
“Pas pushtimit të krahinave të Kosovës, edhe krahina e Prizrenit u pushtua në
vitin 1455, e për rrjedhim u pushtuan nga Perandoria osmane edhe krahinat e Opojës
dhe të Gorës. Pikërisht në këto vite, në qytetin e Prizrenit, Perandoria osmane në këtë
qytet vendosi administratën shtetërore dhe ushtarake, duke e shtrirë atë në krahinat e
tjera të Kosovës, Lumës, Gorës, Opojës, Anadrinisë, duke shtrirë atë në të gjithë
Shqipërinë Veriore dhe Verilindore. Pra, pikërisht në këtë kohë edhe krahinat e Gorës,
Opojës dhe të Lumës u përfshinë në administratën osmane të Sanxhakut të Prizrenit,
ku qendrat administrative dhe ushtarake në këto krahina i vendosën në Vranisht për
krahinën e Gorës. Në Kala të Dodës për krahinën e Lumës dhe në Gjakovë për Hasin
dhe Malësinë e Gjakovës”71.
“Organizimi administrativ i Komunës së Dragashit gjatë kësaj kohe është i
lidhur ngushtë me Kukli begun. Ai ka qenë një nga legatorët (vakëflënësit) dhe
pushtetarët më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm shqiptarë të gjysmës së parë të
shek. XVI. Legata e tij përfshinte një sërë objektesh sakrale dhe profane, si: xhami,
teqe, shkolla, biblioteka, hamame, karavansaraje, ura, dyqane, mullinj etj., si dhe
shumë parcela tokash e malesh; një pjesë e vogël e saj është ruajtur deri në ditët tona.
Ndërkaq, si pushtetar i dalluar, Kukli begu sundoi jo vetëm në dy vilajetet shqiptare,
në atë Shkodrës dhe të Prizrenit, ku dhe ka themeluar pjesën më të madhe të legatës së

68

Esat Haskuka, Historijsko-geografska analiza urbanih funkcija Prizrena, Djakovica 1985, fq. 92.
Dr. Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Sharri (Dragashi), Prishtinë 2006, fq. 22.
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Qemail Mataj, Mulla Rasim Zapodi (monograf), Prizren 2002, fq.8.
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vet, por edhe jashtë trojeve tona etnike”72. “Nga të dhënat e Tahir Efendiut, në
kronikë mësojmë se Kukli begu ka qenë veli (mëkëmbës i sulltanit) në Shkodër,
Bosnjë dhe në Prizren”73.
Gjatë shekullit XVII dhe XVIII ndodhin ndryshime të shumta administrative
për shkak të shumë kryengritjeve. Situatë thuaj se e njëjtë administrative në këtë
komunë, mbizotëron edhe gjatë shekullit XIX.
Në fillim të shekullit XX, gjegjësisht në vitin 1912 dëbohet ushtria osmane dhe
me 21 tetor 1912 ushtria serbe arrin ta pushtojë Prizrenin me rrethinë. Në vitin 1913,
bëhet ndarja territoriale administrative nëpër rrethe. Opoja dhe Gora formojnë rrethin
e Gorës, qendra e të cilit bëhet Vraniçi. Ky rreth përbëhej prej komunave të vogla:
Brodit, Buçës, Bresanës, Blaçit, Brrutit, Borjës, Kosavës, Krushës, Orgoshtit,
Restelicës, Rapçës, Radeshës, Shajnës, Shishtevecit, Topojanit dhe Vraniçit.
“Komunat formohen në vitin 1919, dy vite më vonë më 1921, vendoset kufiri me
Shqipërinë. Kështu Borja, Shishteveci, Orgoshti e Topojani, mbesin brenda kufirit të
Shqipërisë. Në vitin 1932 qendra e rrethit të Gorës kalon nga Vraniçi në Dragash. Në
këtë kohë Brodi ishte zhvilluar në një qendër tregtare-lokale, i cili dallohej edhe për
kah madhësia. Brodi në këtë kohë kishte një numër të madh të dyqaneve dhe të
punëtorive zejtare, kishte edhe çarshinë (tregun) në të cilin tregtonte Opoja dhe Gora
po edhe më gjerë”74. Në vitin 1915, Prizreni dhe Tetova ishin të okupuara nga
bullgarët, ndërsa Opoja dhe Gora ishin të okupuara nga austriakët. Kjo ishte hera e
parë kur Opoja ndahet nga Prizreni. Në këtë kohë mbizotëron skamje e thellë dhe uri
për shkak të kufirit të fortë që kishte ndërprerë çdo lidhje të Opojës me Prizrenin dhe
Tetovën. Në vitin 1919, u tërhoqën forcat austro-hungareze dhe bullgare për t’u
rivendosur pushteti borgjez serb, i cili e keqësoi gjendjen e kësaj popullate edhe më
shumë. Pas riokupimit, ky pushtet bëri tortura të shumta ndaj shqiptarëve si vrasje,
dhunë, terror, djegie të fshatrave dhe interrnim të familjeve të tëra. Pushteti i
Mbretërisë jugosllave, nëpërmjet të ashtuquajturës “reformë agrare”, në trevën e
Opojës vendosi kolonët, të cilët për shkak të cilësisë së tokës, largësisë nga qendra e
Prizrenit, dimrave të ftohtë, kolonët e vendosur në vitet e tridhjeta të shek. XX,
largohen menjëherë.
“Pas pushtimit të Mbretërisë jugosllave, më 6 prill 1941, nga koalicioni
hitlerian, territori i Kosovës u copëtua dhe u nda në tri zona pushtuese; në zonën
gjermane, italiane dhe bullgare. Territori i Opojës dhe Gorës i takonte pushtetit
italian”75. Në vitin 1945 në Kosovë u vendos administrata ushtarake jugosllave dhe
nga kjo kohë deri në vitin 1966 është ushtruar dhunë dhe presion i paparë ndaj
popullatës shqiptare. Gjatë kësaj kohe, popullata shqiptare vazhdimisht kundërshtonte
dhunën dhe kërkonte të drejta. Që nga viti 1969 filluan të bëhen disa plotësime të
amendamenteve të kushtetutës së Jugosllavisë, ndërsa në vitin 1974 aprovohet
kushtetuta e re. Në bazë të saj, Kosova ngritët si njësi e tetë federale jugosllave. Që
nga kjo kohë deri në vitin 1990 fillon një zhvillim më i hovshëm si në nivel të
Kosovës ashtu edhe në Komunën e Dragashit.
Në vitin 1989, pushteti i Serbisë suprimoi autonominë e Kosovës, ndërsa në
korrik të viti 1990 edhe e okupoi në mënyrë klasike. Nga kjo kohë filloi të keqësohet
72

Nehat Krasniqi, Mehmet Kukli – Begu – legatori më meritor për zhvillimin ekonomik dhe kulturoarsimor të Opojës në shek. XVI, Pena, nr. 1, Dragash 1995.
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Mark Krasniqi, Savremene društveno geografske promene na Kosovu I Mehohiji, Priština, 1963, fq.
189.
75
Dr. Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Sharri (Dragashi), Prishtinë 2006, fq. 33.

Msc. Hazer Dana

69

Tiranë, 2014

Migrimet e jashtme në Komunën e Dragashit: Shkaqet, humbjet dhe dobitë

gjendja duke organizuar forma të ndryshme të represionit ndaj popullatës shqiptare.
Gjithashtu, gjatë kësaj kohe, Opoja përjashtohet nga ish Komuna e Dragashit, për të
mos e lënë as komunë në vete, e as të bashkuar me Prizrenin.
Kjo situatë mbizotëroi deri në vitin 1999 kur përfundoi edhe Lufta në Kosovë.
Pas vitit 1999, fillon të organizohet qeverisja dhe administrimi i Komunës së
Dragashit si një komunë e vetme duke e përfshirë tërë territorin administrativ të
komunës.
III.2. Ndarja administrative dhe qeverisja në Komunën e Dragashit
Dragashi daton si një entitet administrativ qё nga 1935 dhe ka funksionuar si i
tillë deri në vitin 1960, kur kufijtë komunalë që ekzistojnë sot u krijuan. Nga viti 1992
deri në vitin 1999, komuna ishte e ndarë në dy rajone: komunën e Gorës, ku rajoni i
Opojёs iu bashkëngjit më vonë Komunës sё Prizrenit. “Pas përfundimit të Luftës në
vitin 1999, nёn qeverisjen e përkohshme administrative të UNMIK-ut, rajonet e Gorës
dhe Opojës iu bashkuan pёrsёri Komunës sё Dragashit në vitin 2000. Kuvendi i parë i
Komunës së Dragashit është themeluar më 21 nëntor 2000”76.
Territori i Komunës së Dragashit përbëhet nga 26 komuna kadastrale në të
cilat shtrihen 36 vendbanime.
Tabela 15: Komunat kadastrale në Komunën e Dragashit

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Gjithsej

Komuna
kadastrale

Nr. i
popullsisë Nr.

Komuna
kadastrale

Baçkë
Bellobrad
Blaç
Brezne
Brod
Brodosanë
Brrut
Buçë
Buzez
Dikancë
Dragash
Glloboçicë
Kapre
Kërstec
Kosavë
Krushevë
Kuk
Kukjan

52
948
1455
1990
1544
2839
1164
645
320
124
1098
960
452
420
905
857
1658
235

Kuklibeg
Leshtan
Lubovishtë
Mlikë
Orqushë
Plavë
Pllajnik
Radeshë
Rapqë
Restelicë
Rrenc
Shajne
Vranishtë
Xërxë
Zaplluzhë
Zgatar
Zlipotok
Zym

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nr. i
popullsisë
852
783
773
92
60
1000
405
1224
853
4698
581
1069
352
236
1273
885
610
585
33997

Prej 36 vendbanimeve, të gjitha janë vendbanime rurale në përjashtim të
qytezës së Dragashit që konsiderohet si vendbanim urban.
76
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Harta 10: Komunat kadastrale në Komunën e Dragashit

Të gjitha vendbanimet e Komunës së Dragashit kanë si qendër administrative
vetë qytezën e Dragashit, por ekzistojnë edhe disa vendbanime tjera që janë zhvilluar
më tepër dhe konsiderohen si qendra më të rëndësishme lokale. Këto qendra kanë
shërbime të ndryshme siç janë ato shëndetësore, arsimore, administrative etj., në të
cilat gravitojnë vendbanimet më të afërta për kryerjen e këtyre shërbimeve.
Organet dhe strukturat qeverisëse të kësaj komune janë të vendosura në
qytezën e Dragashit. Ato funksionojnë si një komunë e veçantë administrative dhe në
përputhje me Ligjin për Qeverisjen lokale. Strukturat udhëheqëse zgjidhen në mënyrë
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demokratike me zgjedhje lokale. Në zgjedhje lokale votohet për dy organet kryesore
të udhëheqjes komunale e ato janë: Zgjedhja e kryetarit të komunës që bëhet
drejtpërdrejtë nga votimi i qytetarëve dhe zgjedhja e delegateve të asamblesë
komunale. Posti i kryetarit të komunës konsiderohet si organi ekzekutiv, ndërsa
asambleja komunale si organi legjislativ dhe vendimmarrës.

Foto 8: Objekti i Komunës së Dragashit

Në kuadër të strukturave udhëheqëse ekzekutive ekzistojnë edhe drejtoritë, të
cilat udhëheqin me sektorë të veçantë. Në Komunën e Dragashit ekzistojnë 8 drejtori
dhe 2 zyra:
1. Drejtoria e Administratës
2. Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim
3. Drejtoria për Mbrojtje, Shpëtim dhe Shërbime Publike
4. Drejtoria për Arsim
5. Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
6. Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit dhe Inspekcione
7. Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Ambientit dhe
8. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport
Gjithashtu, në këtë komunë funksionojnë edhe Zyra për Komunitete dhe zyra
për Kthim.
Asambleja komunale e Komunës së Dragashit sipas zgjedhjeve të fundit të
organizuara në vitin 2013, përbëhet nga gjithsej 27 delegatë. Këta delegatë janë të
zgjedhur nga votat e qytetarëve të kësaj komune dhe janë nga gjithsej 8 subjekte
politike.
Sipërfaqja e Opojës është 130,13 km² së bashku me qytezën e Dragashit dhe
përfshin rreth 30 % të territorit administrativ të komunës. Ndërsa sipërfaqja e Gorës
është 304,85 km² apo rreth 70% e territorit.
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Harta 11: Dy regjionet e Komunës së Dragashit: Opoja dhe Gora

Opoja përbëhet prej 19 fshatrave me popullsi shqiptare. Numri i popullsisë së
Opojës është 19262 banore apo 56.7% e popullsisë së Komunës. Gora ka 16 fshatra
me gjithsej 13637 banorë apo 40.1 % të popullsisë së komunës. Sipas deklarimit në
regjistrimin e fundit të popullsisë (Prill 2011). Në regjionin e Gorës dominon
kryesisht popullsia gorane, por kemi edhe një pjesë të konsiderueshme që janë
deklaruar si boshnjakë dhe etnitete tjera. Në mes të këtyre dy regjioneve gjendet
qyteza e Dragashit si qendër administrative e komunës në të cilën jetojnë 1098 banorë
apo 3.2 % e popullsisë së komunës dhe me etnitete të përziera si: shqiptarë, goranë
dhe boshnjakë.
Tabela 16. Numri i vendbanimeve, popullsisë dhe përqindja në dy regjionet77

Regjioni
Opoja

Nr. i vendbanimeve
19

Nr. i popullsisë
19262

Përqindja
56.7

77

Të dhënat janë marr në nivel të vendbanimeve nga Regjistrimi i popullsisë (prill 2001) dhe janë
analizuar sipas regjioneve
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Gora
Qyteza e Dragashit
Gjithsej

16
1
36

13637
1098
33997

40.1
3.2
100

Komuna e Dragashit gjithsej ka 36 vendbanime, prej tyre janë 35 fshatra dhe
një qytezë.
III.3. Roli i Parkut Kombëtar të Sharrit
Rreth gjysma e territorit të Komunës së Dragashit është përfshirë brenda
Parkut Kombëtar “Sharri” me Ligjin e ri të Parkut Kombëtar “Sharri” të aprovuar në
fund të vitit 2012. Shpallja e kësaj hapësire si Park Kombëtar ofron mundësi që në të
ardhmen, krahas mbrojtjes së vlerave natyrore dhe kulturore të kësaj komune, të
krijohet një bazë e mirë edhe për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit dhe
aktiviteteve tjera agraro-blegtorale duke i promovuar më shumë vlerat dhe prodhimet
vendore tradicionale. Në këtë mënyrë do të ketë edhe një ngritje më të mirë të
zhvillimit ekonomik të komunës si dhe përmirësimit të situatës sociale të popullatës
që jeton në këtë komunë.
Në vitin 1986, Kuvendi i atëhershëm i Kosovës shpall Park Kombëtar një
pjesë të Maleve të Sharrit. Ky Park shtrihet në pjesën e Malit Sharr që përfshin
territorin e Komunave të Prizrenit, Suharekës, Shtërpcës dhe Kaçanikut. Deri në vitin
2012, territori i Komunës së Dragashit nuk ka qenë pjesë e Parkut Kombëtar, edhe pse
kjo komunë shtrihet në malet e Sharrit dhe gjithashtu ka vlera të veçanta dhe shumë të
rëndësishme si të trashëgimisë natyrore, ashtu edhe të trashëgimisë kulturore.
Më datën 13 dhjetor 2012, Kuvendi i Republikës së Kosovës aprovon Ligjin e
ri të Parkut Kombëtar “Sharri”. Ligji i ri përfshin edhe territorin e komunës së
Dragashit brenda Parkut Kombëtar. Sipërfaqja e përgjithshme e Parkut Kombëtar
“Sharri” me Ligjin e ri është 53469 hektarë dhe shtrihet në territorin e 5 komunave të
Kosovës: Prizren, Shtërpcë, Suharekë, Kaçanik dhe Dragash. “Sipërfaqja e Parkut
Kombëtar që shtrihet në Komunën e Dragashit është 24206 hektar”78 apo 45 për qind
e sipërfaqes së përgjithshme të Parkut Kombëtar “Sharri”.

78

MMPH-IPH, Draft Plani Hapësinor i Parkut Kombëtar “Sharri”, fq. 57, Prishtinë 2012.
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Harta 12. Parku Kombëtar “Sharri” dhe tri zonat e mbrojtjes79

Hapësira e Komunës së Dragashit e cila është shpallur Park Kombëtar, por
edhe pjesët tjera të kësaj komune janë mjaft karakteristike dhe të bukura. Kjo komunë
ka biodiversitet të pasur si të florës, ashtu edhe të faunës. Gjithashtu, ka peizazhe
shumë atraktive dhe me veçori të shumta relievore, hidrologjike, klimatike etj. Këtë
hapësirë e begaton edhe më shumë llojllojshmëria e trashëgimisë kulturore.
Potencialet ekzistuese që ka komuna e Dragashit ofrojnë mundësi për një
zhvillim të qëndrueshëm në të ardhmen. Zhvillimi i turizmit është një mundësi e mirë
pasi që në këtë hapësirë mund të zhvillohen shumë lloje të turizmit dhe atë pothuajse
në të gjitha stinët e vitit. Gjithashtu, zhvillimi i veprimtarive bujqësore tradicionale do
të jetë një mundësi e mirë për banorët e kësaj komune.
Zgjerimi i Parkut Kombëtar edhe në Komunën e Dragashit, gjithashtu është
një mundësi tjetër për zhvillim pasi që kjo zonë tanimë ka karakter të veçantë dhe
mund të tërheqë më shumë vizitorë. Karakteri kombëtar i zonës tanimë ofron mundësi
më të mëdha edhe për më shumë investime, jo vetëm nga qeveria lokale por edhe nga
qeveria qendrore dhe donatorë ndërkombëtarë. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor e ka hartuar edhe Planin Hapësinor të Parkut Kombëtar “Sharri” ku
parashihen të gjitha aktivitetet dhe projektet për mbrojtjen dhe zhvillimin e kësaj
79

MMPH-IPH, Draft Plani Hapësinor i Parkut Kombëtar “Sharri”, Fq. 110, Prishtinë 2012.
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zone. Gjithashtu gjatë këtij viti (2013) është duke u hartuar edhe Plani Menaxhues i
Parkut, në të cilin parashihet mënyra e menaxhimit me këtë territor për 10 vitet e
ardhshme.
Brenda territorit të Parkut Kombëtar “Sharri” në pjesën e Komunës së
Dragashit ka objekte të kufizuara për pritjen e vizitorëve, përkundër potencialit të vet
lokal si një zonë për skijim dhe aktivitete në natyrë. Ekziston një hotel funksional –
hoteli Arxhena në Brod. Ekziston edhe një hotel në fshatin Zaplluxhe që rishtazi është
kompletuar, por është mbyllur pasi që nuk ka pasur mysafirë sa duhet dhe pronari
jeton jashtë vendit. Këto objekte, nëse funksionojnë do të ofronin mesatarisht 110
shtretër. Një shtëpi private (Brod) është konvertuar në akomodim për mysafirë,
ndonëse ka nevojë për renovim dhe prezantim të cilësisë më të lartë. Gjithashtu,
restoranti i sapondërtuar (dhe së shpejti edhe hotel) në fshatin Restelicë kërkon
avancime të mëtutjeshme për të pasur qasje në rrugë para se ky të bëhet një lokacion i
mirë turistik.
Pjesa e Parkut Kombëtar në Komunën e Dragashit ka shumë potencial për të
zhvilluar strategji të turizmit që bazohet në tiparet natyrore dhe kulturore. Një aspekt i
rëndësishëm i kësaj është origjinaliteti i vendit që paraqet një lidhje ndërmjet natyrës
dhe kulturës rurale malore. Izolimi i komunës mund të jetë shkak për shumë nga
problemet e saj aktuale; mirëpo, mund të konsiderohet si përparësi pasi që ka qenë në
gjendje që t’i ruajë shumë nga aktivitetet e veta tradicionale të bujqësisë e blegtorisë,
traditat dhe mënyrat e jetesës që janë zhdukur në shumicën e Evropës, prandaj edhe
mund të shërbejnë si lokacione atraktive për turistët. Tri shtyllat e turizmit në këtë
pjesë të Parkut janë:
- Bukuria natyrore (malet, biodiverziteti)
- Kultura dhe trashëgimia (kultura gorane, fshatrat malore, mënyra e jetesës)
- Mikpritja dhe kuzhina e pasur (ushqimi i prodhuar aty, mikpritja fshatare)
Sa i përket zonave të skijimit mund t’i përmendim hapësirat e përshtatshme
dhe që kryesisht janë në pjesën kufitare me Maqedoninë si ato në fshatin Brod,
Zaplluxhe, Radeshë dhe Restelicë.
PK “Sharri” ka ndikim të drejtpërdrejtë edhe në popullsinë e Komunës së
Dragashit si dhe aktivitetet ekonomike të banorëve të kësaj zone. Pranë Parkut jeton
një numër i konsiderueshëm i popullsisë, pasi që ekzistojnë 24 vendbanime të
Komunës së Dragashit të cilat atakohen me këtë zonë të mbrojtur. Zona e ndërtuar e
këtyre vendbanimeve është jashtë territorit të PK “Sharri”, por sipërfaqja e tyre
kadastrale shtrihet brenda kufirit të parkut. Kjo nënkupton se banoret e këtyre
vendbanimeve kanë nevojë t’i shfrytëzojnë resurset natyrore në kuadër të hapësirës së
vet fshatit të tyre. Këto resurse ata i kanë shfrytëzuar historikisht, andaj mund t’i
shfrytëzojnë edhe tani kur këto pjesë gjenden brenda zonës së mbrojtur, por
shfrytëzimi duhet të jetë në harmoni me Ligjet dhe planet ekzistuese të Parkut.
Tabela 17: Vendbanimet dhe popullsia e Komunës së Dragashit pranë PK “Sharri”

Nr.
1
2
3
4
5
6
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Vendbanimi Popullsia
Baçkë
52
Blaç
1455
Brezne
1990
Brod
1544
Bresanë
2839
Buçe
645

Nr.
13
14
15
16
17
18
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Vendbanimi Popullsia
Kukjan
235
Kuklibeg
852
Leshtan
783
Lubovishtë
773
Mlikë
92
Orqushë
60
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7
8
9
10
11
12

Dikancë
Glloboçicë
Kërstec
Kosavë
Krushevë
Kuk

124
960
420
905
857
1658

19
20
21
22
23
24

Gjithsej

Pllajnik
Radeshë
Rapqë
Restelicë
Zaplluzhë
Zlipotok

405
1224
853
4698
1273
610
25307

Numri i popullsisë që jeton pranë PK “Sharri” është 25307 banorë apo rreth 74
% e popullsisë së Komunës së Dragashit.

Harta 13. Vendbanimet e Komunës së Dragashit pranë PK “Sharri”
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Sipas Ligjit të PK “Sharri”, në territorin e PK vendosen regjimet e mbrojtjes
sipas zonave:
1. “Zona e parë - përfshin pjesët e territorit të Parkut Kombëtar “Sharri” me
veçori natyrore të jashtëzakonshme, me lloje të rralla, të rrezikuara të bimëve
dhe shtazëve dhe tipave të vendbanimeve në kushte të natyrës së egër. Kjo
zonë gëzon karakterin e mbrojtjes strikte;
2. Zona e dytë - menaxhimi aktiv përfshin pjesët e territorit të Parkut Kombëtar
“Sharri” që karakterizohen me ekosisteme, vlera peizazhore dhe vlera tjera të
natyrës ku mund të ushtrohen ekoturizmi, bujqësia tradicionale dhe
veprimtaritë të cilat nuk janë në kundërshtim me qëllimet e mbrojtjes;
3. Zona e tretë – e shfrytëzimit të qëndrueshëm përfshin pjesët e territorit të
Parkut Kombëtar “Shari” ku mund të bëhet: ndërtim, rindërtim, mbrojtje të
objekteve tradicionale dhe rekreacion, turizëm dhe nevoja të banorëve në
territorin e Parkut Kombëtar si dhe shfrytëzim të kullosave dhe shfrytëzim
ekonomik i të mirave të natyrës sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës si dhe në
harmoni me ligjet përkatëse dhe Planin Hapësinor të Parkut Kombëtar.
4. Zona e ndikimit - përfshin hapësirën prej pesëdhjetë (50) metra nga kufiri i
Parkut Kombëtar “Sharri” që shërben për parandalimin e ndikimeve të
dëmshme në Parkun Kombëtar”80.
Në Komunën e Dragashit janë prezentë tri zonat e PK “Sharri” dhe ndikimi i
tyre është i ndryshëm te vendbanimet dhe popullsia që jeton pranë Parkut. Zona e dytë
e Parkut, përfshin sipërfaqe më të madhe dhe atakon më shumë vendbanime dhe
numër më të madh të popullsisë. Por, në këtë zonë lejohet ushtrimi i ekoturizmit,
bujqësisë tradicionale dhe veprimtarive të cilat nuk janë në kundërshtim me qëllimet e
mbrojtjes. Zona e parë ka karakter të mbrojtjes strikte ku nuk lejohet asnjë lloj
intervenimi apo aktivitetit, por kjo zonë përfshin hapësira që më pak janë të
shfrytëzueshme për banorët. Gjithashtu, kjo zonë atakon vetëm 6 vendbanime: Brod,
Zlipotok, Restelicë, Krushevë, Kërstecë dhe Rapçë. Ndikimi i kësaj zone në
vendbanime dhe popullsi është shumë i kufizuar apo nuk ka ndikim fare, pasi që ato
janë hapësira të larta malore dhe nuk shfrytëzohen. Zona e tretë është zonë e
shfrytëzimit të qëndrueshëm ku parashihet të krijohen qendra të rëndësishme turistike
brenda PK “Sharri”. Ato janë zona me sipërfaqe të vogël dhe atakojnë 3 vendbanime:
Brodin, Zaplluxhën dhe Restelicën. Ndikim i kësaj zone në vendbanime mund të
konsiderohet vetëm si pozitiv pasi aty parashihen investime dhe zhvillim në të
ardhmen, me ç’rast edhe popullata lokale dhe vet vendbanimi mund të zhvillohen.

80

Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji Nr. 04/L-087 për Parkun Kombëtar “Sharri, miratuar më 13
dhjetor 2012, Prishtinë, fq. 5.
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Kapitullimi i katërt

IV. MIGRIMET NË KOMUNËN E DRAGASHIT
“Migrimi është përkufizuar shpesh si një nga forcat historike që i ka dhënë
formën botës, ose si pjesë e pandarë e sjelljes njerëzore81, duke ju referuar kështu
faktit se kemi të bëjmë me një fenomen natyral, të vjetër sa vetë historia njerëzore”.
Fjala migrim vjen nga gjuha latine migrare, migratio, migro që do të thotë
migroj, migrim, shtegtoj, shtegtim. Disa specialistë fjalën migrim e lidhin edhe me
fjalët latine meare, meatus që nënkupton shkoj, shkuarje, eci, ecje, kaloj, kalim, lëviz,
lëvizje. Me nocionin migrim nënkuptohen të gjitha ndërrimet e vendit të përhershëm
të banimit (vendit rezident), pa marrë parasysh a bëhet fjalë për migrim definitiv apo
të përkohshëm, për distancën e vogël apo të madhe territoriale brenda shtetit apo
jashtë tij. Hulumtuesit e fenomenit të migrimit, ndërrim të vendit të përhershëm të
banimit e konsiderojnë edhe çdo migrim të vogël nga një vendbanim në tjetrin si
vendbanim të pavarur, që përbën njësinë administrativo-statistikore, ndërkaq ndërrimi
i vendit të banimit brenda një vendbanimi nuk konsiderohet migrim. “Në literaturën
bashkëkohore shkencore gjeosociologjike e hasim edhe fenomenin e kontratës
gjeografike apo të jetesës (vendit të banimit) së qëndrueshme, të përhershme në
territorin përkatës”82.
Sot, në botë janë të njohur tipa dhe forma të shumta të migrimeve. Nëse
analizohen migrimet në aspektin e kohës, atëherë ato mund të jenë migrime ditore,
javore, mujore, vjetore apo edhe definitive. Në aspektin e distancave që zhvillohen
migrimet, dallojmë migrimet nga fshati në fshat, nga fshati në qytet dhe anasjelltas,
migrimet e brendshme (brenda shtetit), migrimet e jashtme (jashtë shtetit) etj.
Varësisht nga faktorët shtytës, migrimet mund të jenë migrime vullnetare apo të
dhunshme. Migrimet vullnetare realizohen me dëshirën e vet individit me qëllim
punësimi, shkollimi etj, ndërsa migrimet e dhunshme janë migrime që realizohen
kundër dëshirës së individit me qëllim të sigurisë më të lartë jetësore si: Lufta,
fatkeqësitë natyrore, sëmundjet e ndryshme etj.
Migrimet e popullsisë janë bërë një fenomen shumë i përhapur në tërë botën.
Kohëve të fundit, pothuajse të gjitha vendet e botës përballen me migrimin e njerëzve.
Shkuarja e njerëzve nga një vendbanim apo shtet quhet emigrim, ndërsa ardhja në një
vendbanim apo shtet quhet imigrim. Kështu vendet e ndryshme të botës përballen me
lloje dhe tipa të ndryshëm të migrimit. Ekzistojnë një numër i konsiderueshëm i
shteteve të cilat përballen me imigrimin e njerëzve, derisa një numër tjetër përballet
me problemet e emigrimit të popullatës.
Në përgjithësi, dihet se vendet e pazhvilluara janë vende emigruese. Si e tillë,
Kosova është përballë me emigrim të vazhdueshëm të popullsisë, pothuaj gjatë gjithë
periudha historike. Migrimi i popullsisë së Kosovës është i lidhur ngushtë me ngjarjet
historike dhe politike nëpër të cilat ka kaluar Kosova që nga parahistoria e saj.
Rrjedhat historike kanë ndikuar që në periudha të caktuara kohore, numër i
konsiderueshëm i njerëzve janë shpërngulur nga vendlindja e tyre në mënyrë
definitive. Faktor tjetër me rëndësi është edhe ai ekonomiko-social, që ndikoi edhe më
81

IOM, “Essentials of Migration Management: Migration and History” (2004), fq. 13.
Hivzi Islami, Aspekti etnik i migrimeve, Shqiptaret në rrjedhat e shpërnguljeve të dhunshme,
ASHAK, Prishtinë 2012, fq. 17.
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shumë si në aspektin e intensitetit, ashtu edhe në distancën e migrimit si dhe në
kohëzgjatjen e tij.
Komuna e Dragashit konsiderohet si njëra nga trevat më të pazhvilluara të
Kosovës, andaj kjo komunë ka karakteristikat e veta sa i përket migrimit të popullsisë.
Sikurse Kosova, edhe Komuna e Dragashit konsiderohet trevë emigruese. Rrethanat e
njëjta historike dhe më vonë ekonomiko-sociale, kanë ndikuar që kjo komunë të
përballet me të gjithë tipat dhe llojet e migrimeve. Sot, komuna e Dragashit ka numër
të madh të emigranteve si brenda ashtu edhe jashtë shtetit. Emigrantet e Komunës së
Dragashit janë të shpërndarë në shumë shtete të Evropës dhe të Botës. Gjithashtu,
numër i madh i emigranteve janë të shpërndarë edhe në shumë qytete të Kosovës e
sidomos në qytetin më të afërt, Prizrenin dhe kryeqytetin e Kosovës, Prishtinën.
Arsyet kryesore që i kanë shtyrë njerëzit të migrojnë, janë kryesisht ekonomike, por
kemi edhe arsye të tjera siç janë ato sociale, politike siguria më e lartë etj.
IV.1. Faktorët e lëvizjeve migruese në Komunën e Dragashit
“Gjatë historisë, lëvizjet migruese kurrë nuk kanë qenë procese spontane dhe
autonome, por janë nxitur nga një varg faktorësh, të ndërlikuar dhe shpeshherë
reciprokisht të lidhur e të kushtëzuar në kohë dhe hapësirë të caktuar. Migrimet as sot
nuk janë spontane, ndonëse kanë ndryshuar motivet, drejtimet, distanca hapësinore,
efektet e tyre për zhvillimin demografik dhe jetën shoqërore-ekonomike etj”83.
Nuk është e vështirë të identifikosh pse largohen njerëzit. Veçanërisht, nga
zonat e varfra në ato të pasura largimi bëhet për kushte më të mira për veten dhe
familjen. Me zhvillimin e mjeteve të transportit dhe telekomunikacionit janë rritur
mundësitë e lëvizjes dhe njerëzit kanë më shumë lehtësi për të shkuar nga një vend në
tjetrin.
Faktorët që ndikojnë në lëvizjet migratore janë ndarë në dy grupe kryesore:
faktorë nxitës dhe shtytës (që zakonisht identifikohen në anglisht si pull and push
factors).
Ndër faktorët nxitës që përmenden gjerësisht në studime të ndryshme janë:
o rritja e ulët ekonomike e kombinuar me një pabarazi të dukshme në
shpërndarje të të ardhurave
o mbipopullimi;
o niveli i lartë i papunësisë
o presioni i madh lidhur me pronësinë mbi tokën apo kushtet e ambientit urban
o konfliktet e armatosura apo spastrimet etnike
o abuzimet me të drejtat e njeriut, diskriminimi dhe trajtimi çnjerëzor dhe
degradues
o persekutimi apo frika nga persekutimi për shkak të racës, shtetësisë, bindjes
politike, fesë apo përkatësisë në një grup social
o katastrofat natyrore dhe degradimi ekologjik
o keqqeverisja
Ndër faktorët tërheqës përmenden:
o siguria dhe zhvillimi ekonomik në vendin e destinacionit
o mundësitë e punësimit
o mundësia për legalizim të dokumentacionit
o mundësitë e integrimit
o distancat me vendin e destinacionit dhe ekzistenca e rrjeteve migratore
83
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"Motivet kryesore të migrimit të përkohshëm të fuqisë punëtore nga Kosova
në botën e jashtme ishin të natyrës ekonomike, sociale dhe demografike. Këtu duhet
theksuar para së gjithash, mundësitë e kufizuara të punësimit në veprimtaritë
jobujqësore, rritjen e dendësisë agrare dhe presionin e madh në sipërfaqet e
punueshme, tepricën e fuqisë punëtore dhe rritjen e vazhdueshme të saj, hyrjen e
kontingjentit të konsiderueshëm të popullsisë në periudhën e punës, pastaj motivet e
tjera të natyrës familjare, individuale, të prestigjit etj. Këto motive dhe disa motive të
tjera kaherë ishin të pranishme, por nuk pati emigrim të fuqisë punëtore nga Kosova
në botën e jashtme”84.
Komuna e Dragashit, si një trevë e pazhvilluar dhe me pozitë të izoluar
gjeografike, vazhdimisht ka qenë trevë emigruese, ku si motive kryesore të migrimit
kanë dominuar ato ekonomike. Edhe nga rezultatet e anketës del se ky është shkaku
kryesor i emigrimit, por kohëve të fundit paraqiten edhe disa shkaqe të tjera.
Rrethanat politike dhe socio-ekonomike nëpër të cilat kaloi Kosova gjatë fundit të
shekullit të kaluar, kanë nxitur edhe shkaqe tjera që kanë ndikuar në largimin e
njerëzve nga vendlindja e tyre siç janë ato sociale, politike dhe të sigurisë.
Gjatë regjistrimit të popullsisë janë evidentuar edhe shkaqet e migrimit. Në
këto të dhëna janë prezantuar shkaqet e migrimit të popullsisë në Komunën e
Dragashit ku dominojnë kryesisht shkaqet familjare dhe ato të punësimit.
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Grafiku 18: Shkaqet e migrimit sipas regjistrimit të popullsisë

Sipas këtyre të dhënave, 3991 emigrantë apo rreth 51 % kanë deklaruar se
shkaku i emigrimit të tyre kanë qenë arsyet familjare. Emigrantët që kanë deklaruar se
kanë migruar për arsye të punësimit janë 2978 apo rreth 38 %. Këto të dhëna tregojnë
se rreth 90 % e emigrantëve të Komunës së Dragashit kanë emigruar për shkak të
punësimit dhe arsyeve familjare, ndërsa arsyet tjera që kanë ndikuar në migrimin e
njerëzve janë edhe studimet dhe lufta, por këto arsye marrin pjesë me numër shumë
më të vogël të rasteve të emigrimit.
Për ti analizuar shkaqet e migrimit nga Komuna e Dragashit për në botën
jashtme, janë analizuar përgjigjet e të anketuarve në pyetjen rreth arsyes kryesore për
të migruar. Në pyetjen se cila ka qenë arsyeja kryesore për të migruar, të anketuarit
kishin mundësi të përgjigjen si në vijim: 1. Kushtet më të mira për jetesë; 2. Siguria
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më e lartë jetësore; 3. Shkollimi; 4. Bashkimi familjar; 5. Problemet infrastrukturore;
6. Lufta dhe pasojat e saj dhe 7. Tjetër.
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Nga 222 të anketuar, 143 prej tyre apo rreth 64 % kanë migruar për shkak të
kushteve më të mira për jetesë, ku si qëllim kryesor kishin punësimin në botën e
jashtme dhe krijimin e të ardhurave më të larta.
Tabela 18. Shkaqet e migrimit

Arsyeja kryesore për të migruar
Kushtet më të mira për jetesë
Siguria më e lartë jetësore
Shkollimi
Bashkim familjar
Lufta dhe pasojat e saj
Problemet infrastrukturore
Total

Frekuencat
143
29
10
25
13
2
222

%
64.4
13
4.5
11.3
5.9
0.9
100

Siguria më e lartë jetësore dhe lufta me pasojat e saj ishin dy shkaqe që kanë
ndikuar dukshëm kohëve të fundit në emigrimin e njerëzve. Të dhënat tregojnë se
rreth 18.9 % kanë pohuar këto dy arsye që kanë ndikuar në migrimin e tyre. Arsye
tjetër që ka ndikuar në migrimin e njerëzve shkollimi me rreth 4.5 %. Në kohët e
fundit si shkak mjaft i shprehur që ka ndikuar në migrimin e njerëzve është bashkimi
familjar. Ky shkak përfshin rreth 11 %, ku shumica nga ta janë të moshave të reja që
kanë shkuar te familjet e tyre të ngushta (prindërit), por këtu paraqiten edhe raste kur
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disa të rijnë kanë lidhur kurorë mes veti dhe kanë shkuar para apo pas martesës për t’u
bashkuar me bashkëshortin apo bashkëshorten.
Shkaqet e migrimit janë të ndërlidhura dhe të kushtëzuara nga një varg
faktorësh të natyrave të ndryshme ekonomike, sociale, politike, demografike etj. dhe
gjithashtu nxisin efekte të ndryshme.
Shkaqet e emigrimit janë të ndërlidhura edhe me moshën e emigrantëve, ku
mund të thuhet se shkaqet ekonomike, të sigurisë më të lartë jetësore dhe lufta
përfshijnë kryesisht grup-moshat aktive të popullsisë, ndërsa shkaqet sociale
(shkollimi dhe bashkimi familjar) përfshijnë gjithashtu grup-moshat aktive por
kryesisht më të reja.
Tabela 19. Emigrantët sipas shkaqeve të migrimit dhe grup-moshës

Shkaqet e migrimit
Kushtet më të mira për jetesë
Siguria më e lartë jetësore
Shkollimi
Bashkimi familjar
Problemet infrastrukturore
Lufta dhe pasojat e saj
Gjithsej

0-19
0
0
1
2
0
0
3

20-64 65 + Gjithsej
138
5
143
29
0
29
9
0
10
23
0
25
2
0
2
13
0
13
214
5
222

Kushtet më të mira për jetesë si shkaku kryesor i emigrimit për të cilin janë
deklaruar pjesa më e madhe e emigrantëve të grup-moshave mbi 20 vjeçare e deri te
mosha e shtyrë 72 vjeç. Për këtë shkak, më së shumti janë deklaruar ata të moshave
prej 30 deri 49 vjeç. Kjo njëherësh është edhe mosha e cila mban barrën kryesore
ekonomike për mbajtjen e familjes, andaj këta emigrantë kanë shkuar në botën e
jashtme për të siguruar kushte më të mira dhe të ardhura më të larta.
Siguria më e lartë jetësore dhe lufta me pasojat e saj si shkaqe të emigrimit,
gjithashtu përfshijnë grup-moshat aktive mbi 20 vjeç e deri në moshën 54 vjeçare,
sepse gati në të gjitha rastet këto grup-mosha kanë qenë më të rrezikuara nga situata
politike e tensionuar dhe pothuajse nuk kishin fare siguri. Njerëzit të cilët më së
tepërmi ishin të kyçur në rrjedha politike dhe organizime të ndryshme (qofshin edhe
ilegale) për t’i rezistuar pushtetit të atëhershëm serb ishin kryesisht të këtyre moshave,
andaj në momente të caktuara këta njerëz nuk ishin fare të sigurt apo edhe
vazhdimisht ishin të ndjekur nga pushteti dhe ata si zgjidhje të vetme kishin
emigrimin në botën e jashtme.
Dy shkaqet tjera të emigrimit (shkollimi dhe bashkimi familjar) përfshijnë
grup-moshat më të reja në krahasim me shkaqet e mëparshme. Kjo sqarohet nga fakti
se shkollimin e vijojnë kryesisht grup-moshat e reja, andaj edhe numri i atyre që kanë
migruar për këtë shkak është më i madh te këto grup-mosha, por kemi edhe emigrantë
të moshave më të vjetra (rreth 40 vjeç) që janë deklaruar se shkaku i migrimit të tyre
ishte shkollimi. Kjo shpjegohet nga fakti se disa emigrantë kanë shkuar në botën e
jashtme për të vijuar studimet pasuniversitare siç janë studimet master apo të
doktoraturës. Sa i përket bashkimit familjar, si shkak i emigrimit për të cilin janë
deklaruar një numër i konsiderueshëm i emigrantëve, gjithashtu përfshin grup-moshat
më të reja për faktin se bashkimi familjar ka ndodhur kur fëmijët me moshë të re kanë
shkuar në botën e jashtme te prindërit e tyre dhe familja në përgjithësi për t’u
bashkuar, apo edhe rasti tjetër kur të rinjtë kanë qenë të fejuar dhe pas martesës apo
edhe para saj kanë shkuar te bashkëshorti apo bashkëshortja në botën e jashtme.
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Niveli i shkollimit është faktor me rëndësi që ndikon në emigrimin e njerëzve në
përgjithësi dhe në shkaqet e migrimit në veçanti. Shkaqet e migrimit gjithashtu janë të
ndërlidhura edhe me nivelin e shkollimit të emigrantëve.
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Grafiku 20: Shkaqet e migrimit sipas nivelit të shkollimit

Emigrantët me shkollë jo të plotë fillore, fillore dhe të mesme, kryesisht kanë
migruar për shkak të kushteve më të mira për jetesë dhe bashkim familjar, ndërsa te
emigrantët që kanë të kryer shkollim të lartë/fakultet apo superior dallohet edhe
shkaku i shkollimit.
Pa marr parasysh shkakun e migrimit, sot pjesa më e madhe e emigrantëve
janë të punësuar në botën e jashtme. Gati të gjithë ata të cilët kanë shkuar për shkak
të përmirësimit të kushteve të tyre të jetesës janë duke punuar, por edhe ata emigrantë,
të cilët kanë shkuar për shkaqe të tjera siç janë: Siguria më e lartë jetësore, shkollimi,
bashkimi familjar apo lufta, në ndërkohë kanë hyrë në punë dhe sot janë duke punuar.
Shkaqet e migrimit në Komunën e Dragashit dallojnë varësisht nga përkatësia
kombëtare e emigrantëve.
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Grafiku 21: Shkaqet e migrimit sipas kombësisë

Kushtet më të mira për jetesë janë shkaku kryesor i emigrimit që dominon në
të tri komunitetet, si te shqiptarët ashtu edhe te boshnjakët dhe goranët. Te pjesa e
komunitetit goran, dallohet edhe siguria më e lartë jetësore e që ky shkak është rritur,
sidomos pas përfundimit të luftës në Kosovë.
Gjatë analizës së shkaqeve të migrimit, është me rëndësi të veçantë të
analizohen edhe shkaqet e migrimit në krahasim me kohën e migrimit. Kjo është me
rëndësi, pasi që shkaqet e migrimit dallojnë krahas periudhave të caktuara kohore.
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Grafiku 22: Shkaqet e migrimit sipas kohës së migrimit
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Sipas këtyre të dhënave, mund të konstatojmë se pas vitit 1990 njerëzit kanë
emigruar kryesisht për shkak të luftës dhe pasojave të saj. Gjithashtu edhe siguria më
e lartë jetësore ka qenë shkaku kryesor i emigrimit të njerëzve pas vitit 1981 e
sidomos pas vitit 1991. Ndërsa shkaqet tjera siç janë: Kushtet më të mira për jetesë,
shkollimi dhe bashkimi familjar kanë qenë prezentë gjatë gjithë periudhave kohore.
IV.2. Historiku i lëvizjeve migruese në Komunën e Dragashit
Migrimet e popullsisë janë fenomen shumë i vjetër sa edhe vet shoqëria
njerëzore dhe historiku i lëvizjeve migruese është i ndryshëm në kohë. Gjatë historisë
ato nuk kanë qenë të njëjta, por vazhdimisht kanë ndryshuar varësisht nga periudha
kohore apo nga rrethanat e caktuara historike.
“Studiuesit ndajnë të njëjtin qëndrim lidhur me origjinën e lëvizjeve masive
migratore. Mendohet se në fillimet e tyre, ato janë shkaktuar nga ndryshimet e mëdha
klimaterike. Më pas, pushtimet u shndërruan në faktor kryesor të migrimit masiv, si
p.sh. me pushtimin e Kinës dhe fillimin e sundimit të Perandorisë Mongole, filluan
lëvizjet e mëdha migratore në Afganistan, Persi, Azinë e Vogël, Siri dhe një pjesë të
madhe të Evropës. Edhe krijimi i Perandorisë Osmane u shoqërua me lëvizje të mëdha
migrantësh nga Azia Qendrore, Azia e Vogël që arriti kulmin me pushtimin e
Kostandinopojës”85.
Zbulimi i botës së re – Amerikës dhe Azisë - nga eksploruesit është
konsideruar si një moment i rëndësishëm i historisë migratore, pasi i hapi rrugën
pushtimeve koloniale, që u pasuan me lëvizje të mëdha të evropianeve në vende të
tilla si Amerika, Afrika dhe Azia. Për sa i përket kohëve moderne, disa studiues e
konsiderojnë tregtinë e skllevërve si moment kyç i lëvizjeve migratore, që rezultoi në
transportimin e rreth 15 milion skllevërve në Amerikë, Karaibe dhe Oqeanin Indian
për t’u përdorur kryesisht në bujqësi, miniera etj. Mendohet se këtu e ka zanafillën
lëvizja migratore për motive punësimi. Me heqjen e skllavërisë, në mes të shekullit të
19-të filloi një tjetër formë e migracionit për motive punësimi: puna me kontratë.
Kushtet e punëtorëve në këtë periudhë nuk ishin shumë të ndryshme nga ato të
skllevërve, me orar të tejzgjatur, trajtim i ashpër dhe me paga tejet të ulëta.
Me revolucionin industrial, migracioni mori përmasa edhe të një natyre tjetër.
Në vitet 1846-1847 filluan lëvizjet nga Evropa, kryesisht ishujt britanikë për shkak të
revolucionit industrial dhe ‘urisë- së patates’ drejt Botës se Re: Amerike, Kanada,
Argjentinë, Brazil, Zelandë e re. Mendohet se deri në vitin 1939, largimet nga Evropa
arritën deri në rreth 50 milion njerëz.
Ndërsa një numër i madh njerëzish i largoheshin Evropës, shumë të tjerë i
afroheshin për të gjetur punë apo për të kërkuar azil. Një pjesë e mirë e imigrantëve
vinin nga komuniteti hebre në Rusi, që u largua rreth viteve 1875-1914 për të kërkuar
azil në Britaninë e Madhe. Në këtë periudhë filloi të ravijëzohej edhe kuadri
administrativ dhe ligjor imigrator në botë. Kështu në vitin 1882, Kongresi Amerikan
hartoi një statut mbi imigracionin i cili përbën përpjekjen e parë për të parashikuar në
ligj se kush ka të drejtë dhe kush nuk ka të drejtë të hyjë në territorin e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës. Në mënyrë specifike, ju ndalua hyrja të dënuarve, personave
me probleme mendore dhe atyre që mund të bëheshin barrë publike. Ligje të
ngjashme u miratuan edhe në Kanada e Australi.
“Pas Luftës së Dytë Botërore, u intensifikuan lëvizjet migratore për motive
punësimi, të nxitura kryesisht nga programet migratore të shumë vendeve si SHBA-ja,
Kanada-ja, Australia, Argjentina etj. Në ditët tona, migrimi është shndërruar në një
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fenomen global, për shkak edhe të zhvillimeve galoponte të mjeteve të transportit dhe
telekomunikacionit”86.
Krahas rrethanave të caktuara historike nëpër të cilat ka kaluar Kosova, janë
paraqitur edhe valë të ndryshme të migrimit që ndryshojnë si nga intensiteti, drejtimi
dhe karakteristikat tjera migruese. Gjatë historisë, popullsia e Kosovës është përballur
me valë të shumta të shpërnguljes së popullsisë ndikuar nga represioni dhe pushtimet
e vazhdueshme. Gjithashtu, rrethanat e pa volitshme ekonomiko sociale kanë ndikuar
edhe në emigrimin e popullatës për sigurimin e kushteve më të mira për jetesë.
Popullsia e Komunës së Dragashit, pothuaj gjatë tërë historisë, është përballur
më migrime të shumta të llojeve të ndryshme. Krahas periudhave të ndryshme kohore
dhe rrethanave të caktuara politike, socio-ekonomike, demografike, etj., janë
shkaktuar edhe valë të ndryshme të migrimeve. Varësisht nga shkaqet që kanë
kushtëzuar migrimin e njerëzve, Komuna e Dragashit është përballur më migrime të
dhunshme dhe shpërngulje masive, por edhe me migrime vullnetare apo të lira
ekonomike. Faktorët kryesorë që ndërlidhen me migrimin e dhunshëm të popullatës së
Komunës së Dragashit janë ngjarjet e njohura historike siç janë: Ardhja e sllavëve në
kohën e Nemanjiqëve, të turqve në shekullin e XIV, luftërat ballkanike, Lufta e Parë
Botërore, periudha ndërmjet dy luftërave botërore, Lufta e Dytë Botërore,
grumbullimi i detyrueshëm i artikujve ushqimorë nga shteti i pasluftës, aksioni i
grumbullimit të armëve në Kosovë me 1989 e deri te lufta e vitit 1999 dhe ndërhyrja e
NATO-s në Kosovë.
Për ta analizuar rrjedhën historike të migrimeve në Komunën e Dragashit,
krahas rrethanave historike, është bërë ndarja në tri faza: Faza e parë që përfshin
periudhën deri pas LDB87, faza e dytë që përfshin periudhën pas LDB deri në vitin
1990 dhe faza e tretë është ajo e pas vitit 1990.
Faza e parë e migrimit
Komuna e Dragashit është e njohur si trevë me migrime të shumta si me
shpërngulje masive në periudha të caktuara kohore, ashtu edhe me migrime vullnetare
për përmirësimin e kushteve të jetesës. Të dhënat për migrimet në periudhat e
hershme kohore janë mjaft të pakta. Megjithatë, shënimet ekzistuese ofrojnë
informata rreth migrimit të fuqisë punëtore mashkullore qysh nga shekulli XVIII, ku
shumë punëtorë të kësaj treve kanë punuar në vende të ndryshme të Turqisë. Edhe
gjatë LDB kemi emigrantët nga Opoja që kanë punuar në Shqipëri.
“Vështirë është të sigurohen të dhëna për shpërnguljet e popullatës së
Komunës së Dragashit për periudhën para vitit 1912, por edhe shënimet ekzistuese
pas vitit 1912 nuk janë plotësisht të sakta. Sipas këtyre shënimeve rreth 108”88 familje
me rreth 828 banorë janë shpërngulur pas vitit 1912 për në vende të ndryshme nga
represioni i vazhdueshëm serb. Mbi 90 % e këtyre familjeve janë shpërngulur për në
Turqi. Familjet e shpërngulura kryesisht ishin familje të pasura, autoritative, të cilat
kanë pasur ndikim të posaçëm në fshat. Edhe për të shpërngulurit tjerë në shtetet tjera,
motivet kryesisht ishin të natyrës politike dhe ekonomike. Mbi 90% e të
shpërngulurve përputhen me etapën kohore të viteve 1912 – 1920, kur në popullatën e
komunës është bërë represion i paparë nga regjimi serb (djegie e fshatrave, tortura,
vrasje masive, etj.). Ndaj popullatës shqiptare është ushtruar presion i vazhdueshëm
edhe pas vitit 1920, duke përdorur mjete dhe forma të ndryshme vetëm e vetëm për ta
realizuar idenë e tyre të kamotshme që është krijimi i Serbisë së Madhe, përmes
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spastrimit etnik të shqiptarëve nga tokat e tyre dhe kolonizimin e Kosovës me
popullatë serbe.
Tabela 20. Familjet që emigruan definitivisht jashtë Kosovës (1912 – 1998)89

Vendi
Turqi
SHBA
Australi
Kanada
Bullgari
Greqi

Nr. i
familjeve
101
4
1
1
-

Nr. i
personave
768
27
7
2
1
3

Vendi
Francë
Gjermani
Shqipëri
Kroaci
Bosnje
Maqedoni

Gjithsej

Nr. i
familjeve
1
-

Nr. i
personave
4
3
7
2
2
2

109

828

Represioni ndaj popullatës së Kosovës në përgjithësi, dhe asaj të komunës në
veçanti ishte shumë i ashpër dhe vazhdimisht ka ndikuar në shpërnguljen definitive të
popullsisë. Pas Luftës së Dytë Botërore, në Kosovë vendoset pushteti komunist. Ky
pushtet në forma të ndryshme fillon presionin mbi popullsinë shqiptare. Si kudo në
Kosovë, edhe në këtë komunë bëhet grumbullimi i tepricave “otkup”. Në emër të
tepricave shumë familjeve u janë marrë me detyrim edhe rezervat e fundit ushqimore.
Represioni i regjimit komunist rritet në veçanti pas shpalljes së Rezolutës së Byrosë
Informative në vitin 1948. Në këtë kohë prishen marrëdhëniet ndërmjet Jugosllavisë
dhe Shqipërisë. “Kështu si shumë shqiptarë të tjerë të Kosovës edhe një numër i
popullatës së kësaj komune i nënshtrohen dhunës e arrestimeve me pretekstin se ata
ishin në Byronë Informative dhe i shërbenin Shqipërisë”90.
Në vitet 1950, banorët e kësaj ane ju nënshtruan presionit për t’u deklaruar si
turq, në mënyrë që të realizohej shpërngulja e planifikuar masovike e shqiptareve për
Turqi. Në këtë mënyrë, një numër i konsideruar i familjeve u shpërngulën.
Në dimrin e viteve (1955-1956), Sigurimi i Brendshëm Shtetëror (UDB-ja)
ndërmori aksionin më të egër dhe më barbar kundër shqiptarëve. Ky ishte aksioni i
mbledhjes së armëve. Gjatë këtij aksioni, pësoi një numër i madh i popullatës. Dimri
ishte mjaft i ashpër, të ftuarit në UDB detyroheshin që tërë natën ta kalonin zbathur në
borë, ata goditeshin me mjete të forta mbi tavolinë, në fallak, etj. Një numër i pleqve
dhe atyre më të dobët nga pikëpamja shëndetësore, nga torturat e ushtruara mbi ta
edhe vdiqën.
Faza e dytë e migrimit
“Në Kosovë dhe në Komunën e Dragashit, një frymëmarrje pak më e lirshme
ndihet pas Plenumit të Brionëve që mbahet në vitin 1966. Në këtë Plenum mënjanohet
rryma ultrashoveniste serbe. Kështu më 1974 bëhet avancimi i autonomisë së
Kosovës. Nga viti 1974 e deri në vitin 1981 mund të thuhet se në Komunën e
Dragashit është arritur gati e tëra në aspektin politik, ekonomik, kulturor, arsimor,
shëndetësor, etj”91.
Migrimet e fuqisë punëtore gjatë fazës së dytë karakterizohen me disa
drejtime. Pas LDB fillon migrimi i punëtorëve drejt qyteteve të ndryshme të ishJugosllavisë.
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Deri në vitet e 80-ta të shekullit të kaluar, ekzistonte një formë mjaft specifike
e migrimit në këtë komunë që quhej kurbet. Kurbeti si formë e shprehur e migrimit,
përfshinte kryesisht gjininë mashkullore dhe të aftë për punë, që shkonin në vendet e
tjera të Evropës dhe të botës për të punuar dhe për të siguruar të ardhura, me të cilat
do ta sigurojnë ekzistencën e familjeve të tyre. Kurbetçinjtë në të shumtën e rasteve,
familjet i kishin në vendlindje dhe merreshin me punë të bujqësisë. Gjatë kësaj kohe
shumë familje nuk kishin fare kurbetçinj, për faktin se njerëzit kishin mundësi
punësimi edhe në Kosovë dhe të ardhurat ishin të konsiderueshme. Prandaj, për
shumë familje kurbeti nuk ishte i nevojshëm, sepse të ardhurat që siguroheshin nga
punësimi brenda Kosovës ishin të mjaftueshme për ta siguruar ekzistencën. Kjo ka
pasur ndikim edhe në numrin e emigrantëve, ku në atë kohë migronin kryesisht
njerëzit që nuk mund të siguronin punë në vendlindjen e tyre.
Demonstratave të popullit shqiptar të vitit 1981 iu bashkëngjiten edhe të rinjtë,
intelektualët dhe qytetarët shqiptar të Komunës së Dragashit. Nga regjimi komunist u
ndoqën një numër i konsiderueshëm i tyre dhe për këtë ishin të obliguar të migronin, e
disa edhe përfunduan në burgjet jugosllave. Më 23 mars 1989 suprimohet autonomia
e Kosovës dhe kështu rritet represioni ndaj të rinjve dhe intelektualëve shqiptarë. Më
pastaj, banorët e kësaj komune i nënshtrohen diferencimit, largimit nga puna, nga
shkollat, bisedave informative, torturave, ndjekjeve, burgosjeve, etj., kështu jeta e tyre
për çdo ditë vështirësohej. Kulmimi i këtij terrori ishte 31 marsi i vitit 1999, kur
barbarët serbë në mënyrë të dhunshme e shpërngulën tërë popullatën shqiptare për në
Shqipëri dhe Maqedoni.
Faza e tretë e migrimit
Që nga vitet e 90-ta, kur ndodhin ndryshime të theksuara në sferën politike dhe
socio-ekonomike, paraqiten edhe ndryshime në aspektin e migrimeve. Përkeqësimi i
gjendjes ekonomike e sociale rritet vazhdimisht që nga viti 1989, kur edhe fillon të
përkeqësohet situata politike. Përjashtimi i të gjithë punëtorëve shqiptar nga puna dhe
presioni i vazhdueshëm nga pushteti i atëhershëm ndikuan dukshëm në rritjen e
numrit të emigrantëve. Banorët e rajonit të Opojës, në përgjithësi e konsideronin si
zgjidhje të vetme migrimin në botën e jashtme, qoftë për shkak të përndjekjes nga
pushteti dhe krijimi i një sigurie më të madhe për vetveten dhe familjen, apo edhe për
shkak të sigurimit të kushteve më të mira për jetesë. Karakteristikë tjetër e migrimeve
gjatë kësaj kohe është edhe migrimi bashkë me familjen që më herët nuk ndodhte te
emigrantët e Opojës, apo ndodhte në raste shumë të rralla, si dhe shumë opojarë që
tanimë ishin në kurbet në botën e jashtme i kanë tërhequr edhe familjet e tyre nga
vendlindja. Për këtë arsye numri i emigrimeve në Opojë është rritur dukshëm në
krahasim me periudhat para viteve të 90-ta. Në anën tjetër, qytetarët e rajonit të Gorës
deri në vitin 1999 kishin një situatë më të favorshme. Por, gjatë periudhës së Luftës në
Kosovë por edhe pas saj, vazhdimisht rritej edhe numri i emigrantëve nga treva e
Gorës.
Kur është fjala për shpërnguljet e dhunshme të fundit të shekullit, është me
rëndësi të theksohet se kjo ishte tragjedi me përmasa mbarëkombëtare. Lajmin e 24
marsit të vitit 1999, që erdhi nga baza ushtarake e Avianos, se kishin filluar sulmet
ajrore të Aleancës së Atlantikut për ta ndalur çmendinë serbe, e priten të gjithë
shqiptarët. Pothuajse të gjithë shqiptarët që frymojnë në tërë planetin, nuk fjetën atë
natë nga gëzimi. Në anën tjetër, dhuna dhe gjenocidi ndaj popullatës shqiptare në
Kosovë nga forcat serbe bëhet gjithnjë e më i tmerrshëm dhe filloi dëbimi masiv i
shqiptareve nga shtëpitë e tyre. Sikurse në të gjitha trevat tjera të Kosovës, edhe në
Opojë ndodhi dëbimi i dhunshëm i popullsisë. Në këtë kohë Opoja si trevë etnikisht e
pastër me shqiptarë e përjetoi spastrimin e plot etnik, kur forcat policore serbe
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urdhërojnë dhe kërcënojnë popullatën e Opojës që ta lëshojnë vendin. Me përjashtim
të disa individëve që kishin mbetur në disa fshatra të Opojës, dhe atë kryesisht të
moshuar dhe të sëmurë, të cilët nuk kanë mundur të largohen, e tërë popullata e kësaj
treve u shpërngul në mënyrë masive në drejtim të Shqipërisë përmes vendkalimit në
Morinë dhe një pjesë tjetër drejt Maqedonisë përmes bjeshkëve të larta malore të
Sharrit. Më 10 qershor 1999 arrihet marrëveshja për tërheqjen e forcave serbe nga
Kosova dhe popullata e Opojës fillon të kthehet në vendlindje sikur edhe të
shpërngulurit nga viset tjera të Kosovës. Megjithatë një pjesë e konsiderueshme e
popullatës së Opojës që ishin shpërngulur për në vendet e ndryshme të Evropës dhe të
botës, nuk u kthyen në vendlindje, por mbeten si emigrantë edhe sot e kësaj dite. Pas
kthimit në vendlindje, popullata e Opojës përballet me pasoja të shumta ekonomike e
sociale. Shtëpitë i gjetën gati tërësisht të plaçkitura dhe shumë kafshë shtëpiake të
humbura dhe të mbytura.
Në kuadër të migrimeve të dhunshme, është me rëndësi të përmendet edhe
imigrimi i popullatës shqiptare të Maqedonisë në trevën e Opojës. Dy vite pas
përfundimit të luftës së vitit 1999 dhe kthimit të popullsisë së Opojës në vendlindje,
kjo popullatë merr rrolin e mikpritësit. Lufta që shpërtheu në Maqedoni në vitin 2001,
detyroi popullatën shqiptare të Maqedonisë të shpërngulet nga vendlindja, për t’i
shpëtuar dhunës ushtarake të shtetit maqedonas, që ushtrohej ndaj popullatës së
paarmatosur. Më datën 26.03.2001, shumë shqiptarë nga Maqedonia, e sidomos nga
vendbanimet e ndryshme të malësisë së Tetovës: Veshallë, Shipkovicë, Brodec,
Buzofc, Tetovë, Strellcë, si dhe nga Shkupi, etj., arritën në Opojë përmes bjeshkëve të
larta malore të Sharrit, duke ecur në këmbë rreth 15 deri 20 orë. Fillimisht ata u
vendosen në shkollën fillore të Blaqit, Zaplluxhës dhe Bresanës, por numri i tyre rritej
çdo ditë e më tepër dhe kështu fillon një organizim dhe mobilizim i përgjithshëm i
popullatës së Opojës në bashkëpunim edhe me institucione të ndryshme qeveritare
dhe këta njerëz fillojnë të sistemohen nëpër shtëpi private, ku shumë familje opojare
treguan humanitet të lartë, duke i pritur dhe mbajtur këta njerëz të pastrehë në shtëpitë
e tyre. “Sipas të dhënave numri i refugjatëve që ishin shpërngulur nga Maqedonia për
në trevën e Opojës ishte 328592 me gjithsej 579 familje”. Këta refugjatë kishin arritur
t’i shpëtonin nga lufta edhe një numër të konsiderueshëm të bagëtisë, të cilat i kishin
sjellë me vete dhe numri i tyre ishte rreth 1500, që kryesisht ishin dele, kuaj dhe
gjedhe. Imigrimi i kësaj popullate në Opojë, gjithashtu është reflektuar me efekte të
ndryshme ekonomike, sociale e politike. Pas marrëveshjes së Ohrit dhe përfundimit të
luftës në Maqedoni, të gjithë këta njerëz kthehen në shtëpitë e tyre në vendlindje.
IV.3. Problemet e shfaqura në evidentimin e historikut të lëvizjeve migruese në
Komunën e Dragashit
Siç e përmendem edhe më sipër, Komuna e Dragashit, pothuaj gjatë gjithë
historisë është përball me migrime të shumta dhe të natyrave të ndryshme. Janë të
njohura periudhat e caktuara kohore me rrethana të vështira politike, ekonomike e
sociale, të cilat kanë nxitur valë të ndryshme të migrimit në këtë komunë. Presioni i
vazhdueshëm nga pushtuesit, ka nxitur shpërngulje masive nga njëra anë, dhe nga ana
tjetër, rrethanat e vështira socio-ekonomike kanë ndikuar në migrimin e popullatës për
sigurimin e kushteve më të mira të jetesës.
Në përgjithësi mund të themi se të dhënat për migrimin është vështirë të
sigurohen e sidomos kur është fjala për migrimet në periudhat e hershme kohore.
Gjatë trajtimit të kësaj problematike të gjerë dhe shumë dimensionale, ishte e vështirë
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të sigurohen të dhënat sidomos deri pas LDB. Deri në këtë kohë, të dhënat ekzistuese
janë shumë të pakta dhe gjithashtu me mangësi të shumta. Në periudhën pas LDB
kemi të dhëna më të mjaftueshme rreth migrimit, kur merret parasysh se që nga vitet e
gjashtëdhjeta e deri në vitin 1981, kemi edhe regjistrimet e popullsisë. Pas viteve të
nëntëdhjeta, sërish kemi vetëm vlerësime të cilat nuk pasqyrojnë gjendjen reale për
migrimet. Në vitin 2011, realizohet regjistrimi i popullsisë, i cili edhe pse me të meta
të shumta ofron disa të dhëna rreth migrimit. Për ta realizuar një studim më të
kompletuar rreth migrimeve në Komunën e Dragashit është bërë edhe një hulumtim
përmes evidentimit dhe anketimit të emigrantëve.
IV.3.a. Evidentimi i të dhënave mbi migrimin
“Nuk është shumë e lehtë të përcaktohet numri i migrantëve në çdo periudhë të
historisë, e sidomos në fazat e para të lëvizjeve migratore, për shkak edhe të mungesës
së infrastrukturës së mbajtjes së të dhënave. Megjithatë, një fakt i pranuar është se
lëvizjet migratore kanë qenë të pranishme në çdo periudhë kohore. Të rralla janë ato
shtete që nuk janë prekur nga migracioni, qoftë si shtete dërguese apo si vende pritëse.
Statistikat tregojnë se aktualisht rreth 192 milion njerëz jetojnë jashtë vendit të tyre të
lindjes, që do të thotë rreth 3% e popullsisë botërore është jashtë vendit të lindjes, ose
e thënë ndryshe një person në tridhjetë e pesë është emigrant”93.
Gjithashtu në Kosovë, por edhe në Komunën e Dragashit, është vështirë të
bëhet evidentimi i të dhënave për migrimin e sidomos për periudhat e mëhershme
kohore. Të dhënat për periudhën osmane janë mjaft të pakta dhe të përgjysmuara për
faktin se ato jepen kryesisht sipas sistemit të atëhershëm administrativ. Sipas këtyre të
dhënave, është e vështirë të evidentohen të dhënat e sakta për numrin e emigrantëve
dhe karakteristikat e tyre.
Pas përfundimit të sundimit osman, fillon një periudhë edhe më e vështirë e
sundimit të Kosovës në përgjithësi dhe trevës së Opojës e Gorës në veçanti. Nga
represioni dhe pushtimi i këtyre trevave janë krijuar valë të migrimit, por është
vështirë të evidentohet numri tyre. Siç i prezantuam edhe te historiku i imigrimeve,
ekzistojnë disa të dhëna për shpërnguljet e shqiptarëve kryesisht për në Turqi, por ato
nuk janë edhe aq të sakta.
Të dhënat që konsiderohen më të sakta, janë ato të gjysmës së dytë të shekullit
XX e sidomos deri rreth viteve të nëntëdhjeta. Gjatë kësaj periudhe kohore janë
realizuar edhe regjistrimet e popullsisë të cilat ofrojnë të dhëna edhe për migrimet.
Pas përkeqësimit të situatës politike në Kosovë, para viteve të nëntëdhjeta, intensiteti i
migrimit në Komunën e Dragashit rritet edhe më shumë. Për shkak të situatës së
krijuar, ishte e vështirë të dihet saktë për numrin e emigrantëve të cilët largoheshin
nga vendlindja e tyre vazhdimisht. Në atë kohë janë bërë disa këshilla të cilët kanë
tentuar të evidentojnë edhe numrin e emigranteve të Komunës së Dragashit, por edhe
këto të dhëna nuk janë të plota.
Në vitin 2011, realizohet regjistrimi i popullsisë në Kosovë. Për këtë regjistrim
është përcaktuar koncepti popullsi e pranishme, që nënkupton regjistrimin vetëm të
popullsisë e cila në momentin e regjistrimit gjendet aty. Ky koncept i realizimit të
regjistrimit të popullsisë, nuk mundëson evidentimin e saktë të emigrantëve. Agjencia
e Statistikave të Kosovës (ASK) për të mundësuar evidentimin edhe të emigrantëve
gjatë regjistrimit të popullsisë ka përdorur edhe një formular shtesë, përmes të cilit
janë regjistruar edhe emigrantët. Megjithatë, kjo formë e evidentimit të emigrantëve
nuk ka qenë edhe aq efikase në evidentimin e saktë të emigranteve nga fakti se shumë
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emigrantë, edhe pse në mungesë janë regjistruar jo si emigrant por si banorë
rezidentë. Përkundër të metave të këtij regjistrimi, të dhënat e ofruara janë bazë ku
mund të mbështetemi në trajtimin e kësaj fushe.
Për trajtimin e kësaj fushe mjaft komplekse siç janë migrimet e jashtme në
Komunën e Dragashit, është realizuar edhe një anketim me emigrantët e Komunës së
Dragashit për të evidentuar karakteristikat e migrimit.
IV.3.b. Vështirësitë në mbledhjen e informacionit
Njëra nga format e rëndësishme për sigurimin e të dhënave për migrimet janë
edhe anketimet. Andaj, në mungesë të të dhënave të mjaftueshme për realizimin e
këtij punimi, është realizuar një anketë me emigrantët e Komunës së Dragashit.
Anketa është realizuar gjatë periudhës së pushimeve kur shumica e emigrantëve
gjendeshin në vendlindje. Kjo periudhë kohore përfshinë muajt korrik dhe gusht të
vitit 2011 dhe 2012. Në anketë kanë qenë të përfshirë 10% të emigrantëve dhe janë
përcaktuar përmes mostrës së stratifikuar ku janë marrë parasysh vendbanimet e
komunës dhe shtetet e destinacionit. Gjatë realizimit të kësaj ankete janë paraqitur
vështirësi të natyrave të ndryshme që po i prezantojmë:
o Mungesa e disa emigrantëve në momentin e vizitës – Gjatë vizitës te
emigrantët në vendbanime dhe lagje të ndryshme të Komunës së Dragashit, ata
mungonin përkohësisht edhe pse ishin për pushime në vendlindje. Kjo ka
ndikuar që të angazhohen disa persona të tjerë që ta realizojnë anketimin me ta
në momentin kur ata kthehen në shtëpi.
o Refuzimi i disa emigrantëve për ta realizuar anketimin – Disa nga
emigrantët refuzonin të realizojnë këtë anketim me arsyetime të ndryshme
edhe pse atyre u sqarohej qëllimi i këtij anketimi. Kryesisht ata nuk pranonin
nga dyshimi se kemi qëllim të grumbullimit të të hollave. Në fakt një kohë të
gjatë ata kanë qenë kontribuues në shumë aspekte kombëtare dhe tani nuk
ishin të interesuar as të anketoheshin se mos ndoshta është ndonjë aktivitet i
tillë financiar. Gjithashtu kishte edhe të atillë që refuzonin nga frika se mund
tu krijohen probleme me dokumentacion.
o Vështirësi në realizimin e anketimit me emigrantë të gjinisë femërore - Për
këtë arsye të gjitha anketat janë realizuar me emigrantë të gjinisë mashkullore,
e që kjo njëherësh është edhe një e metë e këtij hulumtimi që shpresojmë se në
të ardhmen mund të evitohet.
o Vështirësitë në përcaktimin e shkakut të emigrimit te disa prej tyre –
Emigrantët kryesisht të moshave më të reja që janë martuar me bashkëshorte
që jetonin jashtë vendlindjes dhe pas martesës ata kanë shkuar si bashkim
familjar, por në anën tjetër ata përgjigjeshin së kanë migruar për shkaqe
ekonomike dhe të punësimit.
Periudha e shkurtër kohore e qëndrimit të tyre në vendlindje ka vështirësuar
realizimin e anketave, pasi që këto anketa është dashur të realizohen brenda kohës kur
ata ishin në pushime, andaj për të arritur në kohë është dashur të realizohen këto
anketa me një intensitet të shtuar.
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Kapitulli i pestë

V. TIPAT E MIGRIMEVE NË KOMUNËN E DRAGASHIT
“Migrimet dallojnë për nga njëri tjetri për një numër arsyesh, motivesh,
faktorësh, ku në bazë të tyre studiuesit janë përpjekur për të individualizuar apo
identifikuar vet tipat e migrimeve, shfaqjen e tyre, karakteristikat dhe pasojat e tyre.
Ndër më kryesorët ndër to mund të përmendim motivet, kohëzgjatjen, vendbanimin,
distancën, organizimin statusin, etj”94.
“Nga pikëpamja e distancës së lëvizjes kemi migrimin internacional dhe
migrimin e brendshëm. Njihen shtjellimet dhe tiparet e të dyja këtyre llojeve të
migrimit. Ndryshimi ndërmjet tyre qëndron vetëm në faktin e distancave të ndryshme
të lëvizjeve të njerëzve nga njeri tip në tjetrin. Përgjithësisht në të dy tipat, arsyet e
lëvizjeve të njerëzve përfshijnë ato ekonomike, sociale, kulturore e profesionale. Të
dyja tipat janë të përhapura në vende të ndryshme të botës dhe njëkohësisht duhet
evidentuar fakti se secili prej tyre shoqërohet me pasoja sociale”95.
Migrimi ndërkombëtar ka të bëjë me lëvizjen e njerëzve nga shteti amë në një
shtet tjetër, ndërsa migrimi i brendshëm ka të bëjë me lëvizjen e njerëzve nga një
territor në tjetrin, por gjithmonë brenda territorit të shtetit.
Komuna e Dragashit si një rajon i pazhvilluar, vazhdimisht është përballur me
dy tipat e migrimeve. Rrethanat ekonomike dhe politike në komunën e Dragashit i
kanë shtyrë njerëzit që të gjejnë zgjidhje më të mira qoftë brenda apo edhe jashtë
vendit. Migrimi i jashtëm për banoret e komunës së Dragashit ka qenë gjatë gjithë
historisë si një dukuri tradicionale ku këta banorë, ndër të parët në Kosovë, e kanë
vazhduar kurbetin në botën e jashtme. Migrimet e jashtme në këtë komunë janë
intensifikuar vazhdimisht e edhe sot ekzistojnë rreth 25 % e popullsisë që jetojnë,
punojnë dhe veprojnë jashtë shtetit. Edhe migrimi i brendshëm është shumë i shprehur
në komunën e Dragashit. Migrimet e brendshme kryesisht kanë të bëjnë me lëvizjet
fshat qytet, ku më i theksuar është migrimi drejt qendrës më të afërt të Prizrenit.
V. 1. Migrimi i jashtëm si element i spikatur i lëvizjeve migruese
Ndër tipat e rëndësishëm të migrimeve të popullsisë janë të njohura migrimet e
jashtme apo migrime ndërkombëtare, që zhvillohen midis vendeve, pastaj brenda
kontinenteve dhe midis kontinenteve. Migrimet e jashtme kanë një historik të gjatë
dhe janë shumë më të ndërlikuara se migrimet e brendshme (brenda një shteti ), më të
shtrenjta, zhvillohen në distanca më të gjata hapësinore dhe bartin pasiguri dhe
problematika të ndryshme. Këto migrime janë intensifikuar gjatë dhjetë shekujve të
fundit dhe veçanërisht pas zbulimeve të mëdha gjeografike dhe kolonizimit të “Botës
së re”, kur migrimet e bashkësive etnike, raciale e gjuhësore morën përmasa të gjera,
edhe pasqyra etnike - demografike e komunës sonë pësoi ndryshime të mëdha, të
cilat u shpejtuan me revolucionin teknik dhe zhvillimin e komunikacionit, sidomos
me ndryshimet e mëdha në sferën materiale.
“Përveç faktorëve ekonomikë, në lëvizjet migruese ndërkombëtare kanë
ushtruar ndikim edhe faktorët joekonomikë, çfarë janë shkaqet politike, persekutimet
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etnike, fetare, racore, pastaj motivet individuale-psikologjike, familjare etj. Ndikimin
e këtyre faktorëve e gjejmë te shumë popullata në periudha të ndryshme kohore”96.
V. 1. a. Migrimi i jashtëm në Kosovë
Kosova ka karakteristikat e veta sa i përket migrimeve të jashtme. Matja e
migrimit jashtë vendit në regjistrimin e popullsisë është bërë përmes një formulari të
veçantë, i cili nuk ishte standard për regjistrimin pasi që informatat e mbledhura nuk
shërbejnë në llogaritjen e popullsisë së përgjithshme të Kosovës. Si përqindje të
popullsisë rezidente në vitin 2011, migruesit jashtë vendit, që janë raportuar nga
ekonomitë familjare gjatë regjistrimit të popullsisë, përbëjnë rreth 22%.
“Sipas definicioneve dhe standardeve mbi emigrimin ndërkombëtar: një
person është emigrant nëse ai/ajo ka lënë vendin e tij/saj të lindjes në mënyrë që të
vendoset përgjithmonë në një shtet tjetër pa marrë parasysh nëse ai/ajo ka ndonjë
status të veçantë në vendin në të cilin ka emigruar. Personi i vendosur në vendin që ka
migruar (vendosur) është person rezident i atij vendi (Shteti ku personi jeton, që do të
thotë, shteti ku ai/ajo ka një vend për të jetuar, ku ai/ajo normalisht kalon periudhën
ditore të pushimit. Udhëtimet e përkohshme jashtë atij vendit për: pushime, vizita tek
miqtë apo të afërmit, për biznes, trajtim mjekësor apo pelegrinazh fetar, nuk e
ndryshojnë vendin e qëndrimit të zakonshëm të personit”97.
“Fëmijët e tyre të lindur në vendin emigrues (nga prindërit emigrues), sipas
standardeve ndërkombëtare ata nuk janë emigrant. Ata (fëmijët) nuk emigruan nga
ndonjë vend tjetër por, ata aty linden (vendlindja e tyre) dhe si vendbanim të
zakonshëm kanë vendin emigrues të prindërve të tyre. Këtë definicion apo standard
(për emigrimin) e ka përdorur Agjencia e Statistikave të Kosovës gjatë regjistrimit të
popullsisë, të realizuar në muajin prill të vitit 2011, në grumbullimin e të dhënave për
popullsinë kosovare që kishte emigruar nga Kosova”98.
Me anë të formularit: “Lista plotësuese për anëtarët e ekonomisë familjare
të cilët jetojnë jashtë Kosovës (Formulari S1)”, janë mbledhur të dhëna për
personat të cilët me parë ishin banorë të Kosovës e që ishin larguar me shumë se 12
muaj jashtë Kosovës, pa marrë parasysh nënshtetësinë e tyre. Sipas të dhënave zyrtare
që janë grumbulluar nga Formulari S1, numri i personave (vetëm të lindurit në
Kosovë) e që kishin emigruar nga Kosova ishte 380,826 persona. Në raport me
popullsinë rezidente në Kosovë, sipas këtyre të dhënave, 21.4 % e popullsisë jetonte
jashtë Kosovës. Për migrimin ndërkombëtar, analizat e mëposhtme janë bërë duke u
mbështetur në numrin e personave që janë regjistruar gjatë muajit prill 201199.
Përmasa e migrimit jashtë vendit dallon shumë në pjesët e ndryshme brenda
vendit. Ajo shpesh është më e ulët në komunat me prani më të madhe të grupeve të
tjera etnike joshqiptare për shembull, shkalla e migrimit të popullsisë rezidente në
Shtërpcë, Graçanicë, Ranillug dhe Mamushë është nën 10%. Ajo rritet deri në mbi
30%, në pjesët e tjera të vendit, siç janë Mitrovica, Gjakova dhe Klina. Në Prishtinë,
shkalla e raportuar e migrimit jashtë vendit është rreth 15%, e popullsisë rezidente,
d.m.th, gati 30 mijë persona.
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Grafiku 23, Numri i popullsisë emigruese nga komunat e Kosovës100

Sipas të dhënave nga grafiku, mund të konstatohet se numri më i madh i
emigranteve është kryesisht nga komunat më të mëdha të Kosovës. Qendrat kryesore
regjionale të Kosovës siç janë: Prishtina, Gjakova, Mitrovica, Prizreni, Peja, Gjilani
dhe Ferizaj, janë komunat që dominojnë dukshëm për nga numri i emigranteve. Është
e kuptueshme që këto komuna të kenë numrin më të madh të emigranteve pasi që ato
kanë edhe numrin më të madh të popullsisë rezidente. Një specifikë paraqitet te
komuna e Suharekës e cila nuk bënë pjesë në komunat më të mëdha të Kosovës për
nga numri i popullsisë rezidente, por ka numër të madh të emigranteve. Në këtë
aspekt mund të konstatojmë se Komuna e Suharekës është komuna me emigrim më të
madh të popullsisë jashtë vendit. Numri i emigranteve nga Suhareka arrin afër 30000.
Nëse numrin e emigranteve e krahasojmë me numrin e popullsisë rezidente, atëherë
mund ta vërejmë faktin se kjo komunë prinë për nga emigrimi.
Numri i emigrantëve në raport me numrin e popullsisë rezidente në Kosovë,
dallon shumë në pjesët e ndryshme brenda vendit. Në komunat me numër të vogël të
popullsisë rezidente, emigrimi ishte më i ulët siç janë: Shtërpca, Graçanica, Ranillugu
dhe Mamusha nën 10%, ndërsa ajo rritet deri në rreth 30-47%, në komunat e tjera të
vendit, siç janë Suhareka, Mitrovica, Klina dhe Gjakova.
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Grafiku 24: Migruesit jashtë vendit sipas komunave (Përqindje)101

Në raport me popullsinë rezidente, numrin më të madh të popullsisë emigruese
kishte Suhareka afër 47%, të popullsisë jetonte jashtë vendit. Në Prishtinë, shkalla e
raportuar e migrimit jashtë vendit është rreth 15%, e popullsisë rezidente, d.m.th, gati 30
mijë persona.
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Harta 14. Përqindja e popullsisë së emigruar (humbjet nga emigrimi) sipas komunave në raport
me popullsinë rezidente shprehur në përqindje.

Sipas të dhënave nga harta mund të vërehen më mirë dallimet mes komunave
të Kosovës sa i përket emigrimit të jashtëm. Komunat si Suhareka, Mitrovica,
Gjakova dhe Klina kanë mbi 30%, të popullsisë që jetojnë jashtë shtetit. Në hartë
mund t’i vërejmë gjithashtu edhe disa komuna të cilat janë prezantuar me ngjyrë të
bardhë për të cilat nuk janë dhënë informacione. Kjo nga fakti se këto komuna nuk
kanë qenë të përfshira në procesin e regjistrimit të popullsisë të vitit 2011. Këto
komuna kanë popullsi shumicë të etnitetit serb dhe popullata e tyre ka refuzuar
pjesëmarrjen në regjistrimin e popullsisë, të realizuar nga institucionet e Kosovës.
Kjo pasqyrë e emigrimit në Kosovë nuk e pasqyron gjendjen reale edhe pse
ofron të dhëna mjaft të rëndësishme. Kjo nga fakti se gjatë regjistrimit të popullsisë
nuk është përfshi popullsia e përhershme por vetëm ajo rezidente. Në këtë aspekt, ka
mundur të ketë shumë raste kur të afërmit e tyre nuk i kanë regjistruar të gjithë
emigrantet në formularin S1, i cili është përdor për regjistrimin e emigrantëve. Nga
kjo mund të konstatohet se numri i emigranteve mund të jetë edhe më i madh nga ai
që është prezantuar në këto të dhëna.
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Drejtimet e migrimit në Kosovë
Emigrantet kosovarë janë të shpërndarë pothuaj në të gjitha shtetet e Evropës,
por ka dhe një numër të konsiderueshëm të emigranteve që gjenden edhe në
kontinentet tjera si Amerikë, Australi, Azi dhe Afrikë.
Sipas të dhënave nga regjistrimi i popullsisë të vitit 2011, mbi 35% , e të gjithë
popullsisë së Kosovës kishte emigruar në Gjermani. Shteti i dytë me numër më të madh
të emigranteve është Zvicra me rreth 23% , pastaj Italia me mbi 7%, etj.
Tabela 21. Emigrimi sipas shteteve (10 vendet kryesore të destinacionit) shprehur në përqindje102

“Duket se emigrimi në shtetet e caktuara kishte lidhje me emigruesit e parë që
ishin vendosur nga ajo komune apo regjion. Kështu, derisa Suhareka ishte dominuese në
Itali dhe Slloveni aty ishin të koncentruar edhe emigruesit nga ai regjion si Prizreni e
Malisheva. Gjakovarët më shumë duket se kishin përzgjedhur Zvicrën dhe Belgjikën
derisa, Mitrovica në Gjermani dhe Suedi. Prishtina duket se ka parapëlqyer shtetet
anglisht folëse: SHBA-të dhe Anglinë ndërsa, Ferizaj e Gjilani më shumë ishin të
koncentruar në Zvicër dhe Francë. Në tabelën e mëposhtme është dhënë numri më i madh
i popullsisë emigruese (nga tri komunat e Kosovës) në shtetet përkatëse”103.
Emigrimi në Kosovë sipas moshës dhe gjinisë
Emigrimi i popullsisë së Kosovës dallon dukshëm sipas moshës dhe gjinisë.
Kryesisht emigrimi përfshin grup-moshat e popullsisë aktive dhe gjininë mashkullore.
Kjo ndërlidhet edhe me qëllimin e emigrimit. Dihet se në përgjithësi qëllimi i
emigrimit të popullsisë Kosovare ishte emigrimi për arsye ekonomike dhe kjo ka
ndikuar që emigrimi të përfshijë kryesisht popullsinë e moshës aktive dhe gjininë
mashkullore. Kohëve të fundit kanë ndryshuar edhe qëllimet e emigrimit gjë që kanë
ndikuar edhe rrethanat politike. Ndryshimi i qëllimeve të emigrimit ka ndikuar edhe
në ndryshimin e emigrantëve sipas moshës dhe gjinisë. Emigrimi me qëllime të
102
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bashkimit familjar, qëllimeve politike apo nga përndjekjet ka ndikuar që të rritet
numri i emigranteve të moshave të reja dhe të gjinisë femërore.

Grafiku 25. Emigrimi sipas grup moshave shprehur në përqindje104

Në raport me popullsinë rezidente në Kosovë, tek popullsia kosovare emigruese
kryesisht dominonte mosha aktive e fuqisë punëtore prej 20 deri 45 vjeç.
“Numri i konsiderueshëm i popullsisë së moshës 0-14 vite, tregon se ata që u
larguan viteve të fundit (që vazhdon të jetë i theksuar emigrimi familjar) përbëjnë
16.9%, të popullsisë emigruese. Grup mosha 25-44 përbën 47.2% të popullsisë
emigruese (mosha kryesore riprodhuese në aspektin e fertilitetit dhe asaj të fuqisë
punëtore) derisa, dominonte grup mosha 30-34 vite me 12.7%. Personat pas moshës
së punës (pensionimit) përbënin një numër të vogël me rreth 1.30%, të emigrimit
kosovarë. Ky numër i vogël i emigruesve kosovarë, rezulton me atë se popullsia
emigruese pas kësaj moshe kthehet të jetojë pjesën pas pensionimit në Kosovë”105.
“Në vitin 2011 raporti gjinor i popullsisë kosovare që kishte emigruar ishte:
56.67%, meshkuj dhe 43.33 %, femra. Emigrimi më i hershëm karakterizohej me
dominim të gjinisë mashkullore kjo, pasi në të kaluarën emigrimi ishte i orientuar më
shumë në fuqinë punëtore. Në vitet e fundit ishin femrat që dominonin në emigrim.
Kështu, raporti gjinor i emigrimit përafrohet në vitet 2000-2004, derisa në vitet e
fundit është gjinia femërore e cila dominon në emigrim; 52.94% femra dhe 47.06%
meshkuj (ndikim në këtë të fundit kishin edhe martesat)”106.
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Grafiku 26. Ecuria e emigrimi sipas gjinisë dhe viteve shprehur në përqindje107

Të dhënat nga grafiku tregojnë se deri në vitet 1990-1994 ka dominuar
dukshëm numri i emigranteve të gjinisë mashkullore. Pas kësaj periudhe kohore,
vërehet një rritje e theksuar e popullsisë femërore, që siç e përmendëm edhe më sipër,
kanë ndikuar bashkimi familjar dhe martesat.
Periudhat e emigrimit në Kosovë
Kosova në përgjithësi është përballë me emigrimin e popullatës jashtë vendit
gjatë gjithë periudhave kohore. Në vazhdim do të paraqesim emigrimin e popullsisë
së Kosovës në 30 vitet e fundit.

Grafiku 27: Migrimi i jashtëm në Kosovë në 30 vitet e fundit108
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Duke marrë parasysh vetëm vitet më të fundit (për të shmangur ndonjë
problem për shkak të pamundësisë për të kujtuar ngjarjet që kanë ndodhur në të
kaluarën), vërehet qartë se emigrimi më i madh jashtë vendit ka ndodhur në vitet e
90-ta, duke arritur kulmin gjatë luftës së viteve 1998-99 (për të cilën janë raportuar
mbi 50 mijë emigrime jashtë vendit). Viteve të fundit, emigrimi jashtë vendit, paraqet
një zhvillim pak më të rregullt me 10-12 mijë emigrues jashtë vendit në vit, që
korrespondon me shkallën prej 6, emigruesve në çdo 1 mijë banorë.
Për të analizuar ndikimin e luftës dhe gjendjes së rëndë që mbizotëroi gjatë
vitit 1998-1999, po e paraqesim emigrimin e popullsisë së Kosovës para dhe pas vitit
2000.

Grafiku 28. Emigrimi sipas periudhave kohore (para dhe pas vitit 2000)109

Nga grafiku mund të dallojmë se gati në të gjitha komunat e Kosovës, numri i
emigrantëve është dyfish më i madh para vitit 2000 në krahasim me numrin e
emigrantëve pas vitit 2000. Ekzistojnë vetëm disa komuna që kishin vazhdimisht
shkallë të ulët të zhvillimit ekonomik e të cilat kishin dallim më të vogël të emigrimit
mes periudhës para dhe pas vitit 2000.
Arsyet e emigrimit në Kosovë
Kosova historikisht ka pasur arsye të ndryshme të cilat kanë imponuar
largimin e një pjese të popullatës së saj në drejtim të vendeve të tjera. Arsyet kryesore
konsiderohet të kenë qenë:
Ekonomike dhe sociale, të cilat u takojnë të gjitha periudhave110;
Politike, të cilat u takojnë periudhave para vitit 1999;
Gjatë regjistrimit të popullsisë janë parashtruar edhe pyetjet rreth arsyeve
kryesore për çfarë arsye anëtarët e tyre të familjes kishin emigruar, që dukshme
vërehet se lidhjet e fuqishme familjare të popullsisë kosovare ishin ndër arsyet më të
mëdha të emigrimit: pothuajse gjysma e përgjigjeve theksojnë se arsyeja kryesore e
migrimit ka qenë familjare (zakonisht martesa ose ribashkimi familjar). Më pas, ishin
emigrimet për punë që përbënin 35%, e numrit të përgjithshëm. Janë mjaftë me
rëndësi edhe migrimet që kanë ndodhur për shkak të vetë luftës (rreth 8%).
108

ASK, Njerëz në lëvizje, analizë emobilitetit ndërkombëtar, kombëtar dhe lokal të qytetarëve të
Kosovës, Prishtinë 2011, fq. 16.
109
Agjencia e Statistikave të Kosovës, Migrimi Kosovar, Prishtinë, Prill 2014, fq. 25.
110
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Tabela 22. Arsyet kryesore të emigrimit ndërkombëtar të shprehur në përqindje111

Rreth gjysma e emigranteve (46 %), janë deklaruar se kanë migruar për shkaqe
familjare siç janë bashkimi familjar apo martesat. Ky është shkaku kryesor që ka
dominuar, sidomos në periudhat e fundit kohore. Punësimi ka qenë vazhdimisht si
arsye kryesore sidomos deri në vitet 1990. Emigrimi për shkak të Luftës përfshin rreth
8 %, të emigrantëve, ndërsa numri i emigrantëve që kanë emigruar për qëllime të
arsimimit apo trajnimeve është i vogël, që përfshinë rreth 1 %.

Grafiku 14. Arsyet kryesore të emigrimit ndërkombëtar për periudhën 1969-2010 (shprehur në
përqindje)112

Të dhënat nga grafiku tregojnë për rrjedhën e arsyeve të emigrantëve Kosovarë
sipas periudhave të ndryshme kohore. Sipas këtyre të dhënave del se deri në vitet
1990-1991, arsye kryesore e emigrimit nga Kosova ka qenë punësimi në botën e
jashtme. Në vitin 1969, rreth 80% e emigranteve kanë emigruar për qëllime të
punësimit. Që nga ajo kohë, emigrimi për qëllime punësimi ka shënuar rënie të
vazhdueshme deri në vitet 1992-1993 kur arrin në rreth 50%. Në periudhën e Luftës
në Kosovë, sidomos gjatë viteve 1998-1999, emigrimi për arsye punësimi zvogëlohet
edhe nën 20%. Kjo nga fakti se gjatë kësaj periudhe kohore njerëzit kanë emigruar
kryesisht për shkak të rrethanave të vështira të kësaj lufte. Pas Përfundimit të Luftës
111
112
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në Kosovë, serish kemi një rritje të përqindjes së emigrimit për shkaqe të punësimit
por ajo përqindje mbetet nën 40 %.
Një nga arsyet kryesore të emigrimit të popullsisë Kosovare janë edhe arsyet
familjare. Shkaqet familjare që nga viti 1969, kishin shënuar rritje të vazhdueshme.
Në vitin 1969, njerëzit që migronin për shkaqe familjare ishin më pak se 20%. Në
vitet 1995 – 1996, rreth gjysma e emigranteve emigronin për shkaqe familjare. Në
periudhën e luftës shkaqet familjare zvogëlohet pasi që dominojnë ato të luftës dhe
pasigurisë për të vazhduar serish pas vitit 2000, me dominim të dukshëm në krahasim
me shkaqet tjera. Në vitin 2010, gati 70%, e emigrantëve kanë emigruar për qëllime
familjare.
Arsyet e edukimit, pothuaj gjatë gjithë periudhave kohore kanë përfshi
përqindje të vogël, duke mos e kaluar 10 %, të rasteve në nivel të Kosovës. Lufta me
pasojat e saj si arsye e emigrimit të Kosovarëve dominon kryesisht në periudhë 19981999, kur edhe ndodhi Lufta e Kosovës.
V. 1. b. Migrimi i jashtëm në komunën e Dragashit
Komuna e Dragashit konsiderohet si njëra ndër komunat me përqindje të lartë
të migrimeve të jashtme me rreth 25 %.
“Të rralla janë familjet në Opojë e sidomos në Gorë, që mund ta sigurojnë
ekzistencën nga ekonomia familjare. Këtu në përgjithësi ekzistenca sigurohet nga dy
burime: ekonomitë agraro-blegtorale dhe kurbeti. Edhe më parë është përmendur se
kurbeti për këtë regjion ka histori të gjatë dhe është tradicional. Kurbeti është një
migrim i gjatë kohorë dhe shumë i shtrirë në hapësirë. Diferencat e mëdha të shkallës
së zhvillimit ekonomik mes Kosovës dhe regjioneve tjera të ish Jugosllavisë, dhe
pamundësia e ekonomisë kosovare që ta absorbojë fuqinë punëtore, janë shkaqet
kryesore të migrimeve jashtë Kosovës. Gjatë sundimit otoman migrimet e punëtorëve
(kurbetçinjve) bëheshin në shumë vende të botës, Rumeli, Greqi, Bullgari etj.por
edhe në Stamboll. Ndonëse ishin të përkohshme ato zgjatnin 2,3, e deri 7, vite. Një
kohë para Luftës së Dytë Botërore dhe në fillim të saj këto migrime ishin intensive
dhe në Tiranë, ku atje punonte një pjesë e madhe e fuqisë punëtore. Pas Luftës së
Dytë Botërore fillon valë e re migruese e fuqisë punëtore që ia mësyn më tepër
Beogradit. Për dallim nga opojarët, goranët përveç emigrimit në Beograd, migrojnë
edhe në të gjitha qendrat urbane të ish Jugosllavisë”113.
Pothuaj gjatë gjithë historisë, emigrantet nga komuna e Dragashit kanë
migruar drejt vendeve të ndryshme, sidomos drejt vendeve me të cilat ishin të lidhura
rrethanat e caktuara historike dhe politike. Gjatë sundimit otoman, ata shkonin në
vende të ndryshme të Turqisë pastaj në Greqi, Bullgari etj., që përballeshin me kushte
të vështira si të punës ashtu edhe të ekzistencës. Emigrimi ishte shumë i veçantë
sidomos kur merret parasysh koha aq e gjatë e qëndrimit të tyre larg vendlindjes.
Varësisht nga rrethanat politike që krijoheshin jo vetëm në komunën e Dragashit, por
edhe në nivel të Kosovës e pse jo edhe në nivel të Gadishullit Ballkanik, kanë
ndryshuar vazhdimisht edhe drejtimet e emigranteve të kësaj komune si dhe
karakteristikat e tyre. Ndarjet administrative, territoriale e politike kanë qenë faktorët
kryesorë në drejtimin dhe rrjedhën e emigrimeve të Komunës së Dragashit.
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“Numri i imigrantëve intensifikohet në periudhën e fundit njëzet vjeçare, ku
një numër i punëtorëve marrin banesa dhe nga ky shkak fillon edhe migrimi i
familjeve të tyre”114.
Pas Luftës së Dytë Botërore, emigrantet nga komuna e Dragashit migrojnë
pothuaj në të gjitha qendrat e ish Jugosllavisë. Qytetet e mëdha të ish Federatës
Jugosllave kishin një zhvillim të hovshëm ekonomik e sidomos nga vitet e 70-ta, të
cilat ofronin mundësi të shumta punësimi. Gjatë kësaj kohe, numër i konsiderueshëm i
emigranteve të Dragashit emigrojnë drejt këtyre qendrave, me dominim të theksuar në
kryeqendrën e atëhershme që ishte Beogradi. Gjatë kësaj periudhe rritet edhe
intensiteti i emigrimit për faktin se shumë prej emigranteve sigurojnë edhe banimin në
këto qendra dhe më pastaj i kanë marrë edhe familjet e tyre të ngushta. Më pas,
rrethanat e reja politike ndikuan që emigrantet e komunës së Dragashit të emigrojnë
drejt qendrave të ndryshme të Evropës.
“Në fillim të viteve të shtatëdhjeta numri i punëtorëve të punësuar në Beograd
në Maqedoni dhe nëpër vende tjera fillon të bie. Pjesa e punëtoreve të moshuar
pensionohet dhe kthehet në vendlindje, ndërsa pjesa më e re e tyre ia mësyjnë botës së
jashtme. Këto migrime janë të karakterit të përkohshëm, mirëpo në fakt zgjasin
shumë, prej moshës rinore e deri në pensionim”115.
Agjencia e Statistikave të Kosovës, gjatë realizimit të regjistrimit të popullsisë
në vitin 2011 i kanë regjistruar edhe emigrantet. Sipas të dhënave që janë grumbulluar
gjatë këtij regjistrimi del se ekzistojnë 8364 banor të komunës së Dragashit që jetojnë
jashtë Kosovës apo rreth 2200 familje.
Sipas të dhënave nga regjistrimi i popullsisë mund të konstatojmë se nga
33997 banor sa jetojnë në komunën e Dragashit, 8364 prej tyre jetojnë jashtë Kosovës
që përfshin rreth 25 % të popullsisë së përgjithshme.
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Grafiku 30: Numri i popullsisë dhe numri i emigranteve në komunën e Dragashit

Këto të dhëna prezantojnë një numër të konsiderueshëm të popullsisë që
jetojnë jashtë vendit dhe kjo popullsi është e shpërndarë në shumë shtete të Evropës
dhe në kontinente tjera të botës. Gjithashtu, emigrimi përfshinë gati të gjitha grup
moshat e popullsisë të të dy gjinive.
Një situatë e tillë migrimi në Komunën e Dragashit konfirmon faktin se në
këtë lëvizje migruese përfshihen kryesisht moshat e reja të popullsisë, shikuar nga
pikëpamja e strukturës së moshës. Njëkohësisht edhe në kuadrin e strukturës gjinore,
114
115
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reflektohet gjinia mashkullore si mbizotëruese në këtë lëvizje të migrimit të jashtëm
të popullsisë së Dragashit.
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Grafiku 31: Personat sipas shtetit të qëndrimit aktual

Austria është shteti që ka numër më të madh të emigrantëve nga Komuna e
Dragashit. Sipas të dhënave, në këtë shtet jetojnë 2.387, emigrantë të Komunës së
Dragashit që përfshin rreth 29%, të numrit të përgjithshëm të emigrantëve. Pas
Austrisë renditen shtetet si Gjermania me 1.260, emigrantë, apo rreth 15%, pastaj
Zvicra me 1.067, apo rreth 13 %, Italia me 706, emigrantë, apo rreth 8 %, si dhe
shtete të tjera si Franca, Suedia, Sllovenia, Anglia etj.
Tabela 23. Numri dhe përqindja e emigrantëve sipas shteteve

Shteti
Austri
Gjermani
Zvicër
Itali
Francë
Suedi
Slloveni
Amerikë
Belgjikë
Angli
Të tjerë
Gjithsej

Numri i emigranteve
2387
1260
1067
706
326
106
70
64
32
11
2335
8364

Përqindja
28.5
15.1
12.8
8.4
3.9
1.3
0.8
0.8
0.4
0.1
27.9
100

Kur bëhet fjalë për emigrimin jashtë vendit, mund të themi se ekziston një
proces zinxhirë i lidhjes mes vendit të origjinës dhe të destiniacionit. Kështu p.sh.
Komuna e Dragashit ka numër më të madh të emigrantëve në shtetin e Austrisë, që
ndërlidhet me migrimet e para nga qendrat e ish Jugosllavisë drejt këtij shteti dhe më
pas kjo lidhje është fuqizuar edhe më shumë. Gjithashtu, kjo vlen edhe për shtetet
tjera që renditen pas Austrisë siç janë: Gjermania, Zvicra, Franca etj.
Emigrimi në Komunën e Dragashit gjithashtu përputhet me trendët kohorë të
migrimit në nivel të Kosovës. Edhe në Komunën e Dragashit, intensiteti i migrimit
është rritë kryesish gjatë viteve të 90-ta, e sidomos gjatë periudhës së Luftës së vitit
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1998 dhe 1999. E veçanta për Komunën e Dragashit është se pas vitit 2000, edhe pse
me intensitet më të ulët, migrimi ka qenë në shkallë të lartë, sidomos te popullsia jo
shqiptare.
Emigrimi në komunën e Dragashit ka përfshi pothuaj se të gjitha grup moshat
e popullsisë e sidomos grup-moshat e popullsisë aktive.

Not avilable

80+

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

1000
874 882
900
801
788
738
800
617
700
596
531
600
504
467
412
500 368
400
306
300
195 151
200
85
30 19
100
0

Grafiku 32. Numri i emigrantëve sipas grup moshës

Siç shihet edhe nga të dhënat, pjesa më e madhe e emigrantwve janë të moshës
30 – 39 vjeç, që do të thotë se emigrimi ka përfshi kryesisht moshën aktive dhe të aftë
për punë. Pos moshës aktive, kemi po thuaj se të gjitha grup moshat e popullsisë që
janë pjesë e emigrimit. Kjo situatë ka ndryshuar sidomos periudhave të fundit të
migrimit. Më herët, njerëzit kryesisht migronin vetëm dhe familjet e tyre qëndronin në
vendlindje. Sot kemi një situatë tjetër, ku pjesa më e madhe e emigranteve i kanë
familjet e tyre në shtetet emigruese dhe kështu kemi edhe rritje të numrit të
emigranteve në moshë të re.
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Grafiku 33: Emigrantet sipas tri grup-moshave

Emigrantet e moshës së re prej 0 deri 19 vjet, marrin pjesë me gjithsej 1956
persona apo rreth 30%, të numrit të përgjithshëm të emigranteve të Komunës së
Dragashit. Popullsia aktive e moshës 20–64 vjet, përfshinë pjesën kryesore të
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emigrantëve. Kjo pjesë përfshinë gjithsej 5592 emigrantë apo rreth 67 % , të numrit të
përgjithshëm të emigrantëve. Pjesëmarrja e popullsisë së moshës së shtyrë 65, e më
tepër vjet, në emigrim është shumë më e vogël në krahasim me popullsinë aktive dhe
atë të re. Kjo pjesë e popullsisë merr pjesë në emigrim me 285, persona, apo rreth 3%,
të numrit të përgjithshëm të emigrimit. Ndërsa 531, persona, janë emigrantë të cilëve
nuk u është evidentuar mosha gjatë regjistrimit.
Gjithashtu, emigrimi sot përfshin dy gjinitë dhe pothuaj se ka shumë pak
dallim sa i përket strukturës gjinore të emigranteve. Kjo situatë është krijuar
gjithashtu gjatë periudhave të fundit kohore, pasi që më parë emigrantet për të punuar
dhe për të krijuar të ardhura më të mëdha, shkonin vetëm në shtetet tjera. Sot ata
pothuaj se në shumicën e rasteve janë jashtë vendit me bashkëshorten dhe fëmijët,
andaj edhe është rritur numri i emigrantëve të gjinisë femërore.
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Grafiku 34, Emigrantët sipas gjinisë

Nga gjithsej 8364 emigrant sa ka në komunën e Dragashit, 4580 prej tyre apo
rreth 55 % janë të gjinisë mashkullore, ndërsa 3784 apo rreth 45 % janë të gjinisë
femërore. Kjo tregon se sot emigrimi ka përfshi dy gjinitë gati me intensitet të njëjtë
dhe me një dallim rreth 10 %.
V. 2. Migrimi i brendshëm dhe roli i tij
“Lëvizjet e popullsisë brenda kufijve administrativë shtetëror të një shteti të
caktuar, ose brenda për brenda shtetit amë, ose realizimi i një lëvizjeje të tillë brenda
një kuadri shtetëror administrativ, përbën migrimin e brendshëm të popullsisë. Këto
lëvizje migruese në rastin e migrimit të brendshëm, theksojnë studiues të ndryshëm,
realizohen në një ambient ku përgjithësisht nuk ekzistojnë diferenca të mëdha sociale,
gjuhësore, fetare, strukturore. Megjithatë këto lëvizje të ndodhura në ditët e sotme po
shoqërohen pikërisht me problematikat e më sipërme, të cilat madje po tentojnë që të
krijojnë edhe raporte konflikti ndërmjet vendasve dhe të ardhurve, sidomos lidhur
ngushtë me anën mjaft të rëndësishme të këtyre migrimeve, asaj sociale”116.
“Këto lëvizje janë të lidhura dhe kondicionuara kryesisht me faktorë ekonomik
dhe sidomos social në këto vitet e fundit. Si faktorë të tillë mund të përmendim,
largimin nga varfëria dhe kërkimi i një jete më të mirë, mungesa e perspektivës
116
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individuale apo familjare në atë vend ku ndodhet, papunësia dhe pamundësia për të
siguruar të ardhurat për jetesë në një territor të caktuar, braktisja e një situate
shoqërore më të dobët për një tjetër me më prestigj, transferime punonjësish të
ndryshëm shtetëror e funksionarësh, mungesa e mundësive për të zhvilluar karrierë,
motivet e studimit, motivet shëndetësore, ato kulturore e atraktive, synimi për një
jetesë më të qetë, etj”117
Studimi i migracionit të brendshëm nuk është i lehtë, edhe për faktin se në
aspektin statistikor është mjaft e vështirë në shumë raste që të bëhet evidentimi i të
gjitha lëvizjeve që ndodhin brenda një territori apo areali të caktuar. Në shumë vende
ligjërisht është e domosdoshme që të përcaktohet dhe deklarohet vendbanimi në
mënyrë të përvitshme, po kështu statistikat kombëtare në mënyrë të përvitshme
publikojnë shifrat e emigrantëve dhe të imigrantëve, etj. Shtete të tjera, të dhënat e
tilla statistikore i grumbullojnë në proces, dhe publikimin e tyre e realizojnë në
periodikë kohorë 3 apo 5 vjeçar. Të tjerë shtete i paraqesin vetëm në kuadrin e
regjistrimeve totale të popullsisë, etj. kjo duket edhe një element dhe mënyrë e
vështirë për t’u realizuar në mënyrë të veçantë, në mjaft prej shteteve, kur këto lëvizje
të pakontrolluara përbëjnë edhe tendenca serioze të kategorive të ndryshme të
popullsisë.
“Është tashmë i njohur fakti se në krijimin dhe shtrirjen hapësinore të
vendbanimeve kudo në botë kanë ndikuar një varg faktorësh natyrorë-gjeografik dhe
shoqërorë-historik. Nga harta e shtrirjes së popullsisë së botës shihet se ndikim
dominues ka baza natyrore-gjeografike (relievi, klima, uji, përbërja pedologjike,
vegjetacioni etj). Në kuadër të kësaj baze rëndësi më të madhe ka relievi dhe struktura
e tij. Vendbanimet e para, fshatrat, krijohen shumë herët dhe formimi i tyre lidhet me
kalimin, prej mënyrës nomade të jetës në mënyrën e jetës së ngulitur, me zhvillimin e
bujqësisë së ngulitur (lavërtaria etj.). Kusht për këtë formim, përveç ndryshimit të
mënyrës së jetesës, kanë qenë edhe rrethanat lokale natyrore. Jetesa në territoret e
rrafshëta dhe në lartësi të ulët mbidetare është karakteristikë e përgjithshme e shtrirjes
së njerëzimit prej 0-200 m lartësi mbidetare sot jeton rreth 56 %, e popullsisë së
botës, kurse në lartësi nën 500 m jeton rreth 80 % e njerëzimit”118.
“Kosova ka një strukturë relativisht komplekse të popullimit, të formuar në
përputhje me veçoritë e bazës natyrore-gjeografike dhe në rrethana specifike
shoqërore-historike dhe ekonomike. Në etapën themelore të popullimit, shumë
vendbanime të sotme rurale janë krijuar ose në mënyrë stihie ose në kuadër të
kushteve të përgjithshme jetësore dhe shoqërore në të kaluarën. Në këto suaza janë
formuar edhe tipat e caktuar të vendbanimeve fshatare. Ndërkaq, sa u përket
vendbanimeve urbane përgjithësisht mund të vlerësohet se për Kosovën ishte një
rrethanë lehtësuese që trashëgoi një shtrirje të volitshme hapësinore të shtatë qendrave
urbane, një e madhe (Prishtina) dhe 6 tjera mesatare (Peja, Prizreni, Gjakova,
Mitrovica, Gjilani dhe Ferizaj). Këto qendra, zhvillimi i më vonshëm, i forcoi edhe
më tepër dhe mbi këtë bazë u mundësua një zhvillim relativisht i harmonizuar
territorial -urban”119.
Migrimi i brendshëm në Komunën e Dragashit është një fenomen mjaft i
përhapur pothuaj në të gjitha periudhat kohore. Faktorët që kanë ndikuar në migrimin
e brendshëm të popullsisë nga kjo komunë janë ata natyrorë-gjeografik, shoqërorë,
historik, ekonomik etj. Nga 36 vendbanime, sa ka komuna e Dragashit, vetëm 3 prej
tyre shtrihen në lartësi mbidetare nën 1000 m. Të gjitha vendbanimet tjera shtrihen në
117
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lartësi mbidetare 1000 m e më tepër. Kjo tregon për rrethanat natyrore dhe fizikogjeografike në të cilat shtrihen vendbanimet e kësaj komune. Gjithashtu, pozita
gjeografike periferike dhe jo mjaft komunikate, ka ndikuar në migrimin e kësaj
popullate në qendrat tjera të Kosovës. Edhe rrethanat e pa volitshme historiko-sociale
kanë qenë faktor shtytës i migrimeve të vazhdueshme. Element mjaft i rëndësishëm
që gjithashtu ka ndikuar në migrimin e popullsisë është edhe shkalla e ulët e zhvillimit
ekonomik. Kjo komunë edhe sot e kësaj dite ka një strukturë të pa volitshme
ekonomike që vështirëson sigurimin e ekzistencës së familjeve në vendlindje.
Rrethanat e këtilla kanë ndikuar që banoret e komunës së Dragashit
vazhdimisht të shikojnë mundësi punësimi në qendrat tjera të Kosovës. Pastaj atë
është dashur që shumë nga shërbimet tjera arsimore, shëndetësore, kulturore, etj. t’i
realizojnë jashtë komunës ku jetojnë. Kjo ka ndikuar që ata të bëjnë lëvizje të shumta
varësisht nga kërkesat jetësore të tyre. Andaj në këtë aspekt janë zhvilluar migrime të
brendshme drejt qendrave më të zhvilluara.
Më herët si qendra migruese urbane për popullsinë e Komunës së Dragashit
kanë qenë Prizreni dhe Tetova me dominimin e motiveve tregtare-zejtare dhe
shëndetësore.
“Më vonë me shkollimin e brezave të kësaj popullate bëhet edhe ndërrimi i
statusit social-profesional, punësimi i tyre në qytet shkakton deagrarizim indirekt dhe
nxit migrimet ditore, javore, sezonale dhe të përhershme. Të gjitha këto lloje të
migrimeve, më intensive bëhen me Prizrenin i cili është bërthamë më e afërt urbane
industriale. Në vend të dytë është Prishtina si qendër universitare, e cila ka nxitur më
tepër migrimet javore dhe sezonale, ndërsa nëpër qendra tjera urbane kosovare
migrimet nuk janë aq të theksuara”120.
“Duke filluar prej viteve të gjashtëdhjeta, Dragashi si qendër komunale fiton
tiparet e një qyteze. Në të koncentrohen shërbimet tregtare, zejtare, administrative e
shëndetësore, hapet shkolla e mesme, përmirësohen lidhjet e komunikacionit, fillon
punën “Drateksi” dhe në këtë mënyrë intensifikohet migrimi ditor fshat-Dragash dhe
anasjelltas”121.
Migrimet e brendshme janë lëvizje shumë intensive të njerëzve si në kohë
ashtu edhe në hapësirë. Ato ndodhin pothuaj çdo ditë, andaj është e vështirë të
përcaktohet numri saktë i këtyre migrimeve. Për ta analizuar migrimin e brendshëm
në Komunën e Dragashit jemi mbështetë në të dhënat ASK-së të regjistrimit të fundit.
Të dhënat për migrimin të mbledhura gjatë regjistrimit të popullsisë kanë të
bëjnë me ndryshimin e fundit të vendbanimit, kurdo që të ketë ndodhur ai. Analiza
tregon se lëvizjet e popullsisë brenda Kosovës janë duke çuar në rishpërndarjen e
popullsisë brenda komunave. Zhvillimet më të rëndësishme janë duke ndodhur në
Prishtinë dhe rrethine si dhe në komunat e Fushë Kosovës dhe Graçanicës, ku ka një
shtim të madh të banorëve si rezultat i migrimeve.
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Harta 14. Bilanci i migrimit të brendshëm sipas komunave (numri i tyre në njëmijë persona)122

Sipas të dhënave nga harta mund të konstatojmë se Komuna e Dragashit ka
një saldo të theksuar negative migruese. Në legjendë Komuna e Dragashit është
prezantuar me një humbje të moderuar prej -99.9 deri në -10 persona në çdo 1000
banorë. Në anën tjetër, Prizreni si komunë më e afërt me Dragashin, ka saldo pozitive
migruese që nënkupton se destinacioni kryesor i migrimit të popullsisë nga komuna e
Dragashit është Prizreni. Banoret e kësaj komune, edhe pse me numër më të vogël,
migrojnë edhe drejt kryeqytetit të Kosovës, i cili konsiderohet si qendra kryesore
gravituese e Kosovës.
Arsyeja pse njerëzit kanë ndryshuar vendbanimin e tyre të fundit për atë të
tanishmin është kryesisht e karakterit familjar . Kjo tregon rolin që ka luajtur familja
pasi që kjo arsye dominon me rreth 73%, të rasteve në migrimin e përgjithshëm
brenda vendit.
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Tabela 24. Arsyet e migrimit (brenda Kosovës) sipas gjinisë në përqindje123

Edhe në ketë rast, ka dallime sipas gjinisë. Të dhënat tregojnë se meshkujt
migrojnë për qëllime të punësimit (18%) dhe shkollimit (7%), përderisa tek femrat,
këto paraqesin vetëm 3%, të arsyeve të migrimit të përgjithshëm brenda vendit.
Sa i përket migrimeve të brendshme, është me rëndësi të theksojmë se në
Komunën e Dragashit janë zhvilluar edhe migrimet ndër-rurale në mes të fshatrave të
komunës. Edhe në Komunën e Dragashit, përkundër motiveve ekonomike,
mbizotëron motivi psikologjik i lidhjes me familjen, farefisin dhe vendlindjen. Në
kuadër të arsyeve familjare të migrimit dallohen kryesisht martesat. Martesat bëhen
mes veti, brenda në fshat në qoftë se fshati është më i madh. Numri më i madh i tyre
bëhen brenda fshatrave të Opojës, por janë shumë të rralla rastet kur martesat bëhen
mes fshatrave të Opojës dhe Gorës. Arsyet familjare dominojnë te gjinia femërore
sepse tradita që gruaja të shkojë në shtëpi të burrit është një faktor i rëndësishëm që
ndikon në rritjen e përqindjes së arsyeve familjare në migrimin e brendshëm.
V. 3. Tipat e tjera të migrimit, tipat e shfaqjes së tyre
“Në kohën e sotme migrimi i njerëzve nga një vend në vend tjetër është mjaft
prezent në shumë prej vendeve të ndryshme të botës. Theksojmë se nuk kanë
ndryshuar faktorët, të cilët motivojnë dhe ndikojnë në lëvizjen e njerëzve. Përkundrazi
sot ato paraqiten në përsosje dhe në pasurim të vazhdueshëm lidhur ngushtë me vetë
zhvillimin që pëson shoqëria njerëzore. Njëkohësisht, po në përsosje janë edhe
format dhe mënyrat në të cilat shfaqet sot migrimi”124.
Edhe Komunën e Dragashit, si një territor emigrues me traditë, kemi përsosje
dhe pasurim të vazhdueshëm të tipave të migrimeve krahas zhvillimit të shoqërisë
njerëzore.
Migrimi vullnetar apo migrimi me motive ekonomike është shumë i
shprehur në Komunën e Dragashit që ka për qëllim përmirësimin e kushteve të
jetesës. Tipi themelor dhe shumë karakteristik i këtyre migrimeve është kurbeti. Të
gjithë ata që kanë punuar dhe fituar dhe që punojnë edhe sot jashtë Kosovës
konsiderohen si kurbetçinj. “Në komunën e Dragashit nuk ka familje që e siguron
ekzistencën me të ardhurat nga bujqësia dhe blegtoria, të cilat janë veprimtari të
karakterit ekstensiv, prandaj burimi kryesor i jetesës është kurbeti”125.
“Kurbeti si migrim është bërë tradicional dhe mjaft i shtrirë në hapësirë i
fuqisë punëtore mashkullore dhe mu për këtë është vështirë të përcaktohet zanafilla e
tij. Shënimet na shpien në kohën e perandorisë turke në shek. XVIII, kur kurbetçinjtë
e kësaj ane si barinj të vyeshëm, kosëtar, etj. kanë shërbyer në shumë qytete të
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Perandorisë si (në Stamboll, Edrene, Çana kala, Izmir, Jallovë, Bursë, Anadolli,
Burgas, Sofje, Selanik etj.)”126.
“Gjatë Luftës së Dytë Botërore paraqitet një drejtim i ri migrues i kurbetçinjve
opojar për në Shqipëri, ku brenda një kohe shumë të shkurtër numri i tyre arrin mbi
200. Ata në fillim punonin në ndërtimin e rrugës Bulqizë – Tiranë, pastaj si punëtorë
në fabrikën e tullave në Tiranë, si ndërtimtarë të pallateve dhe si punëtorë në çifligjet
e bejlerëve të asaj kohe, si ai i Todë Cukut etj”127.
“Pas Luftës së Dytë Botërore, madje edhe më parë kishte filluar drejtimi i tretë
i migrimeve të fuqisë punëtore drejt qyteteve të ndryshme të ish-Jugosllavisë, e
sidomos drejt Beogradit dhe Maqedonisë. Kjo fuqi punëtore, kryesisht ishte e
pakualifikuar ose madje edhe analfabete dhe kryenin punë të rënda, të cilat
paguheshin pak, si në ndërtimtari, miniera, veprimtari komunale (pastrimi i rrugëve),
etj. Mirëpo, ka pasur si përpara, ashtu edhe sot kurbetçinj, të cilët në qytete të
ndryshme të ish Jugosllavisë kanë ushtruar edhe profesione zejtare, si p.sh. ëmbëltorë,
gjellëbërës, bukëpjekës, qebaptorë etj. të cilët kanë realizuar fitime më të mira; të tillë
ka pasur dhe ende ka më tepër nga Gora, Opoja, Hasi, etj., të cilat njihen si territore
tradicionalisht emigruese”128.
Drejtimi më i ri migrues fillon kryesish nga pjesa e dytë e viteve të
gjashtëdhjeta, sidomos nga viti 1968, kur Bashkësia Vetëqeverisëse e Interesit për
punësim në Kosovë, organizon punësimin në botën e jashtme. Banoret e komunës së
Dragashit si kurbetçinj me traditë ndër të parët në Kosovë lëshuan Beogradin e
Maqedoninë dhe ia mësynë botës perëndimore. Në Beograd e Maqedoni mbesin të
punojnë më të moshuarit, të cilët ishin afër pensionimit dhe ndonjëri që kishte fituar të
drejtën e banesës. Pas vitit 1968, për një kohë të shkurtër ata i gjejmë gati në të gjitha
metropolet e Evropës.
Sipas të dhënave të vitit 1981, numri i punëtoreve që punonte në botën e
jashtme ishte 1004. Disa nga ta kishin edhe familjen e ngushtë dhe gjithsej numri i
përgjithshëm i emigrantëve ishte 1583, të cilët ishin të shpërndarë në Shtetet e
ndryshme te Evropës Perëndimore si në Austri, Gjermani, Zvicër, Francë, Suedi,
Luksemburg, pastaj në Libi, SHBA, Irak etj. Sipas të dhënave të vitit 1998 që janë
marrë nga Këshilli i Financimit të Opojës, numri i emigrantëve, përkatësisht
punëtoreve në botën e jashtme është 861, që është më i vogël se në vitin 1981 e që
numri i tyre mund të ketë qenë edhe më i madh, por ky këshill nuk i ka pasur të
evidentuar të gjithë ata emigrantë.
Sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, numri i përgjithshëm
i emigrantëve të komunës së Dragashit është 8364, apo rreth 220 familje. Ky numër
që është dhënë nga regjistrimi mund të jetë edhe më i madh. Ky numër i emigrantëve
është i shpërndarë gati në të gjitha shtet e Evropës dhe në kontinentet tjera të Botës.
Ky emigrim përfshin pothuaj të gjitha grup moshat e të dy gjinive, emigrantë me
profesione të ndryshme, të gjitha komunitetet që mund të themi se emigrimi ka një
përfshirje të gjerë në komunën e Dragashit.
Varësisht nga mënyra e migrimit të njerëzve në komunën e Dragashit kemi
migrim individual dhe familjar. Migrimi individual është në rastin e largimit të një
individi të vetëm për arsye të ndryshme nga një vend në tjetrin. Tendencat e këtij tipi
të migrimit janë më të përhapura në komunën e Dragashit. Kjo mund të arsyetohet
nga fakti se mundësitë janë më të mëdha për individin kur migron i vetëm, se sa kur
126
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kemi një grup më të madh emigrantesh. Ky tip i migrimit përfshin kryesisht moshën e
re të popullsisë dhe më pak moshën e mesme dhe të lartë. Sipas të dhënave nga
hulumtimit që është realizuar për migrimet në Dragash, del se afër 70% e emigrimeve
në Komunën e Dragashit janë individuale. Gjithashtu ky tip i migrimit dominon
dukshëm te gjinia mashkullore.
Tip i veçantë i migrimit në Komunën e Dragashit është edhe migrimi familjar.
Ky tip i migrimit është i lidhur ngushtë me largimin e një familje të tërë për arsye të
ndryshme. Në mes të migrimit individual dhe atij familjar ekziston një lidhje e
ngushtë. Migrimi individual shpreh shkallën e parë të migrimit, e cila pas një kohe,
lidhur ngushtë edhe me realitetet që krijohen në destinacion ku emigron individi,
kthehet në migrim familjar duke përbërë në këtë mënyrë shkallën apo hapin e dytë të
këtij migrimi.
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Kapitulli i gjashtë

VI. STRUKTURA E MIGRIMIT NË KOMUNËN E DRAGASHIT
VI. 1. Anketimet e realizuara
Mbështetur në të dhënat e regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, është realizuar
edhe anketimi i emigrantëve. Në fillim është caktuar mostra, e cila përfshinë 10%, të
emigrantëve të regjistruar dhe është marrë për bazë mostra e shtresimit që është në
përputhje me numrin e emigrantëve sipas vendbanimeve të komunës së Dragashit, si
dhe shteteve imigruese. Numri i përgjithshëm i anketave është 222, ku numri më i
madh i anketave është realizuar në vendbanimet më të mëdha që njëherësh kanë edhe
numër më të madh të emigrantëve, gjithashtu janë anketuar më shumë emigrantë që
janë në shtetet, ku numri i tyre është më i madh.
VI. 1. a. Numri i emigrantëve të anketuar
Numri i emigranteve të përfshirë në anketë është 222. Ky numër është
përcaktuar në bazë të mostrës 10%, dhe është caktuar mostra e shtresimit. Numri i
emigranteve të përfshirë në anketë është i shpërndarë pothuaj se në të gjitha
vendbanimet e komunës së Dragashit si dhe ka një gjithë përfshirje të emigrantëve
edhe sipas drejtimeve të migrimit.
Tabela 25. Numri i emigranteve të anketuar sipas vendbanimeve në Komunën e Dragashit

Vendbanimi
Bresanë
Pllajnik
Sharr
Shajne
Rrenc
Buzes
Zgatar
Kuk
Kosavë
Brrut
Zaplluxhe
Brezne
Pllavë
Xërrxe
Kapre
Bellobrad
Kuklibeg
Buqe
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Nr. i anketave me
10 % të mostrës
18
6
4
10
3
2
8
10
5
10
8
16
7
5
5
6
7
4
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%
8.1
2.7
1.8
4.5
1.4
0.9
3.6
4.5
2.3
4.5
3.6
7.2
3.2
2.3
2.3
2.7
3.2
1.8
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Blaq
Zym
Baçë
Dikancë
Krushevë
Leshtan
Lubevisht
Mlik
Orqushë
Radesh
Rapçë
Restelicë
Vranishtë

8
3
3
3
8
5
5
4
1
2
27
14
5

3.6
1.4
1.4
1.4
3.6
2.3
2.3
1.8
0.5
0.9
12.2
6.3
2.3

Gjithsej

222

100.0

Në tabelë janë paraqitur numri i anketave të realizuara në komunën e
Dragashit sipas vendbanimeve me mostrën prej 10 për qind. Numri i emigrimeve të
jashtme në vendbanimet e komunës së Dragashit dallon varësisht nga madhësia e
vendbanimit. Vendbanimet me numër më të madh të popullsisë kanë edhe numër më
të madh të emigrantëve, ndërsa vendbanimet më të vogla kanë numër më të vogël të
emigrantëve. Por, është me rëndësi të theksohet se këtu janë të përfshira vetëm
migrimet e jashtme (jashtë Kosovës), ndërsa migrimet e brendshme nuk janë pjesë e
këtij hulumtimi.
VI. 1. b. Drejtimet e migrimit
Periudhat e ndryshme historike me rrethana të caktuara politike dhe socioekonomike kanë ndikuar në drejtimet e migrimeve në komunën e Dragashit. Shikuar
historikisht, kjo komunë ka pasur drejtime të ndryshme të migrimeve për të arritur
deri sot kur emigrantët janë të shpërndarë gati në të gjitha shtetet e Evropës, si dhe në
kontinente të tjera siç janë Azia, Australia dhe Amerika Veriore.
Gjatë përcaktimit të mostrës janë marr parasysh edhe drejtimet e migrimeve ku
janë përfshi në anketë emigrantet sipas destinacionit të migrimit. Në vazhdim po
prezantojmë numrin e emigranteve të përfshirë në anketë sipas shteteve ku ata
gjenden aktualisht.
Tabele 26. Drejtimet e emigrantëve të komunës së Dragashit

Nr.
1
2
3
4
5
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Shtet
Austri
Gjermani
Zvicër
Serbi
Itali

Nr. i
emigrantëve të
anketuar sipas
shteteve
Përqindja
70
31.5
41
18.5
28
12.6
26
11.7
25
11.3
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Francë
Slloveni
Australi
SHBA
Suedi
Bosnje
Danimarkë
Norvegji
Angli
Belgjikë
Finlandë
Kanada
Turqi
Lihtenshtajn
Gjithsej

6
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
222

2.7
1.8
1.4
1.4
1.4
1.4
0.9
0.9
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
100

Sipas të dhënave nga tabela, numri i emigranteve të përfshirë në anketë është
222, dhe emigrantët e anketuar janë të shpërndarë në gjithsej 19 shtete. Sipas këtyre të
dhënave, emigrantët e komunës së Dragashit të anketuar janë të shpërndarë në 15
shtete të Evropës, në Amerikën Veriore (Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
Kanada), Australi dhe në Azi. Sa i përket kontinentit të Evropës mund të thuhet se
emigrantët e komunës së Dragashit janë të shpërndarë gati në të gjitha shtetet.
Austria është shteti që ka numrin më të madh të emigranteve nga komuna e
Dragashit, andaj edhe numri më i madh i anketave është realizuar me emigrantet që
gjenden në Austri. Nga gjithsej 8364, emigrantë sa janë regjistruar në komunën e
Dragashit, 2387, prej tyre apo rreth 28%, gjenden në Austri. Për këtë qëllim edhe
janë realizuar gjithsej 70, anketa apo 31.5%, me emigrantët në këtë vend. Pas saj vjen
Gjermania me 41, anketa apo 18.5%, Zvicra është shteti i tretë me radhë me 28,
anketa apo 12.6%. Më pas vjen Serbia me 26 anketa apo 11.7%. Ky numër i madh i
anketave me emigrantë në këtë shtet është realizuar pasi ka numër të konsiderueshëm
të etnitetit Goran që kanë emigruar në Serbi. Me emigrantët në shtetin e Italisë janë
realizuar 25, anketa apo 11.3%, e anketave të përgjithshme.
Austria, Gjermania, Zvicra, Serbia dhe Italia janë pesë shtetet në të cilat
gjenden afër 85%, e emigrantëve të Komunës së Dragashit, andaj edhe numri më i
madh i anketave (190 apo 85.6%), janë realizuar me emigrantët e këtyre shteteve.
Këto ishin shtetet e para, në të cilat shkuan emigrantët e Komunës së Dragashit pas
largimit nga qytetet e ndryshme të ish-Jugosllavisë, ku punonin si punëtorë krahu. Që
në fillim, në këto shtete kanë gjetur mundësi të mira punësimi si dhe të ardhura, por
edhe kushtet tjera të jetesës ishin të kënaqshme, dhe kështu këto vende u bënë
destinacioni kryesor i migrimeve tjera, duke shkuar pastaj edhe anëtarët tjerë të
familjes së ngushtë dhe të gjerë si dhe të afërmit.
Austri ishte shteti më i afërt nga qendrat e ish Jugosllavisë dhe njëherë edhe
kushtet e favorshme për të punuar dhe për të krijuar të ardhura të konsiderueshme,
ndikuan që në këtë shtet të vendosen emigrantët e Komunës së Dragashit që në fillim
të emigrimit në vendet e Evropës. Gjithashtu edhe Gjermania dhe Zvicra për shkak të
lëvizjeve të emigrantëve dhe kushteve të përshtatshme ndikuan në vendosjen e
emigrantëve të Komunës së Dragashit. Që nga ajo kohë, numri i emigranteve në këto
tri shtete është rritur vazhdimisht, e sidomos duke i tërhequr familjarët dhe të afërmit
e tyre nga vendlindja. Sot, kemi disa qendra të këtyre shteteve, e sidomos në Austri,
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ku një lagje e tërë është e dominuar nga emigrantët e Komunës së Dragashit. Italia
është shteti tjetër që gjithashtu ka numër të konsiderueshëm të emigrantëve nga
Komuna e Dragashit. Në këtë shtet janë të regjistruar rreth 700, emigrantë nga
Komuna e Dragashit, por ky numër tani duhet të jetë shumë më i madh. Italia është
shndërruar në një destinacion i rëndësishëm, sidomos pas vitit 1990. Kjo nga fakti se
emigrantët nga Komuna e Dragashit, duke tentuar të emigrojnë për në vendet si
Austria, Gjermani dhe Zvicra, drejt të afërmve të tyre dhe atë kryesisht pa dokumente
të rregullta, pas vitit 1990, kanë ekzistuar disa kanale depërtimi përmes Italisë. Gjatë
lëvizjeve transit në këtë shtet, shumë nga emigrantët e kësaj komune kanë gjet
mundësi të mira punësimi dhe kanë vazhduar qëndrimin në këtë shtet ku më pas edhe
është rritur numri i tyre duke i marrë familjarët dhe të afërmit.
Franca ka numër më të vogël të emigrantëve, rreth 326, sipas regjistrimit të
popullsisë, dhe në këtë shtet kanë arritur që në fillim disa nga emigrantët e Komunës
së Dragashit, por më pas, numri i tyre nuk është rritur me intensitet të lartë nga fakti
se ka qenë më larg nga vendlindja dhe kushtet nuk kanë qenë të favorshme si në
shtetet tjera. Edhe Suedia ka numër të vogël të emigrantëve nga Komuna e Dragashit
(rreth 106). Ky shtet gjithashtu është larg nga vendlindja dhe më vështirë ka qenë
emigrimi drejt vendeve skandinave. Megjithatë, pjesa e emigrantëve që janë vendosë
në këto shtete kanë gjet mundësi të mira si për të punuar ashtu edhe për të jetuar nga
fakti se në këto shtet ka një standard të lartë jetësor.
Sllovenia gjithashtu ka numër më të kufizuar të emigrantëve nga Komuna e
Dragashit dhe kjo ndërlidhet me faktin se nga ky shtet, si pjesë e ish Jugosllavisë, në
fillim emigrantet janë larguar për të shkuar në shtetet tjera të Evropës. Por, ky numër i
emigrantëve është vendos në periudhat e më vonshme kur ky shtet pavarësohet dhe
fillon të zhvillohet ekonomikisht, meqë rast edhe kërkohej fuqi punëtore. Megjithatë,
në këtë shtet nuk ishin kushtet edhe aq të favorshme për të punuar dhe krijuar të
ardhura, andaj edhe numri i emigrantëve nuk ka shënuar ndonjë rritje të theksuar.
Sa i përket shteteve të tjera, e që janë të shumta, siç shihen në tabelë, ka shumë
më pak emigrantë, andaj edhe numri i anketave që janë realizuar është më i vogël.
VI. 1. c. Periudha e migrimit
Emigrimi është i ndërlidhur drejtpërdrejt me periudhat e ndryshme kohore. Ato
periudha që karakterizoheshin me situata të pavolitshme si në aspektin politik,
ekonomik, social etj., ndikonin në rritjen e intensitetit të emigrimit. Në anën tjetër
periudhat kohore me stabilitet më të lartë ndikonin në zvogëlimin e intensitetit të
emigrimit.
Komuna e Dragashit deri pas Luftës së Dytë Botërore është përballur me
shpërngulje definitive të popullatës nga represioni i vazhdueshëm për në vende të
ndryshme e sidomos për në Turqi. Gjatë kësaj periudhe, Kosova në përgjithësi, por
edhe Komuna e Dragashit në veçanti, kaloi nëpër situata shumë të rënda politike dhe
ekonomike. Ndaj popullsisë së kësaj komunë është ushtruar torturë e rëndë dhe e pa
përballueshme. Dhuna ndaj tyre është ushtruar si në aspektin ekonomik, politik, fetar
etj. Ata kanë qenë të detyruar që një pjesë të konsiderueshme të pasurisë apo
produkteve nga bujqësia ti jepnin për pushtetin. Gjithashtu, ndaj tyre është ushtruar
dhunë sidomos në aksionin e armëve, ku shumë banorë të kësaj ane kanë përjetuar
tortura çnjerëzore. Situata e tillë e krijuar deri pas Luftës së Dytë Botërore, ka nxitur
një intensitet të lartë të migrimit pa kthim për në Turqi. Është vështirë të përcaktohet
numri i saktë i personave dhe familjeve të shpërngulura gjatë kësaj periudhe. Edhe sot
e kësaj dite ka shumë familje të Komunës së Dragashit që i mbajnë lidhjet me të
afërmit e tyre në Turqi, por ka edhe shumë familje të tjera që i kanë humbur lidhjet e
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tyre me të afërmit pasi ka kaluar një kohë e gjatë dhe të afërmit e tyre në Turqi janë
asimiluar thuaj se tërësisht.
Gjatë anketimit janë marrë të dhëna edhe për kohën e emigrimit dhe vërehet se
intensiteti i migrimeve ndryshon në Komunën e Dragashit sipas periudhave kohore
pas Luftës së Dytë Botërore. Deri afër viteve të 70-ta emigrantët kanë punuar në
qytete të ndryshme të ish-Jugosllavisë dhe të Maqedonisë, kryesisht si fuqi punëtore.
Periudha kohore e pas Luftës së Dytë Botërore deri rreth viteve të 70-ta, ndërlidhet
me emigrimin e banorëve të Komunës së Dragashit drejt qendrave të ndryshme të ishJugosllavisë. Gjatë kësaj periudhe kemi një stabilitet të situatës, por kjo komunë me
një traditë të gjatë në migrime, drejtohet drejt këtyre qendrave kryesisht për qëllime
ekonomike dhe punësimi. Kjo nga fakti se sigurimi i ekzistencës në Komunën e
Dragashit ishte e vështir pa siguruar të ardhura tjera nga kurbeti.
Pas viteve të 70-ta, ata fillojnë të migrojnë drejt vendeve të ndryshme të
Evropës dhe e tërë periudha e pas Luftës së Dytë Botërore karakterizohet me nivel të
ulët të zhvillimit ekonomik për këtë komunë, andaj edhe migrimi vazhdimisht rritej.
Gjatë periudhës 1981-1999, pos nivelit të ulët ekonomik kemi edhe tensionime të
situatës politike dhe numri i emigranteve shtohet edhe më tepër. Periudha më kritike
është ajo mes viteve 1991 - 1999, kur situata politike në Kosovë përkeqësohet dhe
arrin deri te lufta e vitit 1999. Gjatë kësaj periudhe paraqitet edhe intensiteti më i lartë
i migrimeve në Komunën e Dragashit. Largimi i punëtoreve nga puna, përndjekjet dhe
pasiguria e plotë që u krijua, ndikuan në rritjen e emigrimit në shkallë të lartë. Pas
përfundimit të luftës së vitit 1999, fillon një periudhë e re kohore kur ndryshojnë
rrethanat në Kosovë dhe Komunë. Në fakt siguria është shumë më e lartë, njëherësh
edhe intensiteti i migrimeve zvogëlohet. Por pasojat e luftës janë reflektuar në
aspektin e zhvillimit ekonomik e social. Këto pasoja përcillen me papunësi të lartë
dhe kjo ka ndikuar që emigrimi të vazhdojë edhe pas luftës edhe pse me intensitet më
të zvogëluar.
Sipas të dhënave nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2011, lidhur me numrin e
emigrantëve të Komunës së Dragashit, sipas periudhave kohore, vërejmë se numri i
emigrantëve vazhdimisht është rritur sidomos pas vitit 1990. Deri në vitin 1989,
numri i emigrantëve ka shënuar një rritje të vogël, ndërsa pas vitit 1998, intensiteti i
emigrimit rritet vazhdimisht. Është me rëndësi të theksohet fakti se edhe pas
përfundimit të luftës në Kosovë, intensiteti i emigrimit nuk është zvogëluar por
vazhdon të mbetet i lartë.
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Grafiku 35. Numri i emigrantëve sipas periudhave kohore në komunën e Dragashit129

Gjatë periudhës 1995-1999, numri i emigrantëve rritet në 1451, dhe pothuaj se
ky numër mbetet i njëjtë edhe në periudhat e pas luftës në Kosovë. Në periudhën mes
viteve 2000-2004 kanë emigruar 1470, emigrantë dhe po aq kanë emigruar edhe në
periudhën 2005 - 2009. Shkalla e lartë e emigrimit pas luftës në Kosovë ndërlidhet me
faktin se gjatë kësaj periudhe intensiteti i emigrimit është rritur dukshëm te popullsia
Gorane dhe Boshnjake. Kjo popullsi pas Luftës nuk ndihej e sigurt në Kosovë dhe
vazhdimisht emigronte drejt vendeve të ndryshme të Evropës e sidomos në Beograd.
Rreth periudhave të emigrimit janë analizuar edhe përgjigjet e emigrantëve, të
dhëna gjatë realizimit të anketës. Të dhënat nga anketa gjithashtu përputhën edhe me
të dhënat e regjistrimit të popullsisë për periudhat e emigrimit.
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Grafiku 36: Periudha e migrimit

Të gjithë të anketuarit kanë deklaruar edhe kohën e migrimit. Nga gjithsej 222,
të anketuar, 12 prej tyre apo 5.4 %, kanë migruar gjatë viteve 1956 deri më 1969, 24
të anketuar apo 10.8% ,janë deklaruar se kanë migruar nga viti 1970 deri në
vitin1980, në periudhën prej vitit 1981 deri në vitin 1990, është rritur migrimi, pasi
129
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që brenda kësaj periudhe kohore janë deklaruar se kanë migruar 32, të anketuar apo
14.4 %. Nga viti 1991 deri në vitin 1999 kanë migruar 79, të anketuar apo 35.6 %. Në
periudhën mes viteve 2000 deri 2012, kanë migruar 75, emigrantë të anketuar apo
33.8%, e të gjithë emigranteve, që vërehet një rënie e vogël nga periudha paraprake
(1991-1999), por, megjithatë edhe pas vitit 2000, kemi intensitet të lartë të migrimit.
Kjo shkallë e lartë e migrimit në komunën e Dragashit edhe pas përfundimit të Luftës
në Kosovë, shpjegohet nga fakti se gjatë kësaj periudhe kohore kemi rritje më të
madhe të emigrimit te popullata Gorane dhe ajo Boshnjake.
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Grafiku 37: Periudha e migrimit sipas kombësisë

Siç shihet edhe nga të dhënat e tabelës, vërejmë se nga viti 2000, është rritur
dukshëm emigrimi te popullata gorane dhe ajo boshnjake. Prej tri kombësive që janë
të regjistruara në komunën e Dragashit, emigrimi i popullsisë shqiptare ka dominuar
në të gjitha periudhat kohore në përjashtim të periudhës së pas Luftës së vitit 1999.
Pas kësaj kohe (vitit 1999), ndryshon situata sa i përket emigrimit të popullsisë sipas
etnitetit. Në periudhën kohore 2000 – 2012, kemi një rritje dukshëm më të madhe të
emigrimit te popullsia gorane dhe ajo boshnjake, deri sa emigrimi i popullsisë
shqiptare zvogëlohet në krahasim me periudhat e më hershme kohore. Kjo shpjegohet
nga fakti se popullsia shqiptare pas përfundimit të Luftës së vitit 1999, ndihej më e
sigurt dhe angazhohet më tepër në gjetjen e mundësive për të punuar dhe jetuar në
vendlindje, derisa popullsia gorane dhe ajo boshnjake ndihej e pasigurt dhe me
mundësi më të kufizuara për të punuar.
Gjatë periudhës së pas luftës në Kosovë, popullata në Komunën e Dragashit
përballej me vështirësi të natyrave të ndryshme ekonomike, politike, sociale etj. Por,
nga fakti se ishin krijuar rrethana të reja në Kosovë, popullata jo shqiptare e pati të
vështirë të integrohen në rrjedhat ekonomike, sociale, politike, kulturore. Së pari ata
kishin vështirësi në komunikim pasi që pjesa më e madhe e tyre nuk e njihnin gjuhën
e komunitetit shumice. Pastaj krijimi i institucioneve të Kosovës si dhe institucioneve
lokale ka reflektuar me dilema të shumta, që ata nguronin të inkuadrohen në rrjedhat
e reja politike dhe ekonomike në Kosovë.
Koha e migrimit është një faktor i rëndësishëm që ka ndikuar edhe në mënyrën
e migrimit të popullsisë në Komunën e Dragashit. Në përgjithësi emigrantet nga kjo
komunë kanë shkuar vetëm në botën e jashtme në periudhat e më hershme kohore
(para viteve 1990), ndërsa familjet e tyre kanë qëndruar në vendlindje. Pas viteve
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1990, kemi një rritje të numrit të emigranteve që kanë migruar bashkë me familjet e
tyre dhe atë kryesisht për shkak të rrethanave të pasigurisë që ishin krijuar në Kosovë.

Koha
1956 - 1969
1970 - 1980
1981 - 1990
1991 - 1999
2000 - 2012
Gjithsej

Tabela 27. Mënyra e migrimit sipas periudhave kohore
Migrimi
individual
Migrimi me familje
Migrimi me shokë
10
2
0
20
4
0
25
6
1
59
19
1
59
15
1
173
46
3

Gjithsej
12
24
32
79
75
222

Sa i përket lidhjes mes kohës së migrimit dhe mënyrës së migrimit, është me
rëndësi të përmendim edhe relacionin mes emigrimit legal dhe ilegal sipas kohës së
migrimit. Në përgjithësi para vitit 1990, njerëzit kanë emigruar kryesisht në formë
legale dhe me dokumente të rregullta udhëtimi, ndërsa pas vitit 1990, është rritur
dukshëm numri i migrimeve në formë ilegale.
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Grafiku 38. Migrimi legal dhe ilegal sipas kohës

Të dhënat nga grafiku tregojnë se deri në vitin 1990, kishte shumë pak raste të
emigrimit ilegal. Më pas, numri i emigrimeve ilegale rritet dukshëm. Në periudhën
mes vitit 1991 dhe 1999, kemi 34, raste të migrimit ilegal nga gjithsej 79, raste apo
rreth 43%. Në periudhën mes vitit 2000 dhe 2012, paraqitet numër më i madh i
emigrimeve ilegale. Sipas të dhënave del se nga gjithsej 75, raste të emigrimit, 42
raste apo 56%, e emigrantëve kanë migruar ilegalisht dhe pa dokumente udhëtimi.
Këto vlera të larta shpjegohen nga fakti se pas vitit 2000, kemi raste të shumta kur
popullata e komunitetit goran ka migruar drejt Serbisë dhe janë deklaruar se kanë
migruar në formë ilegale.
Anketimi i emigrantëve ka përfshi edhe pyetje të tjera që ndërlidhen me
shkaqet e migrimit dhe ato janë prezantuar në kapitullin përkatës. Anketa përmban
edhe pyetje rreth strukturës së emigrantëve dhe efektet e migrimit si për vendin
emigrues ashtu edhe për vendin imigrues.

Msc. Hazer Dana

121

Tiranë, 2014

Migrimet e jashtme në Komunën e Dragashit: Shkaqet, humbjet dhe dobitë

VI. 2. Strukturat e emigranteve
VI. 2. a. Struktura e emigrantëve sipas moshës dhe gjinisë
Struktura e emigrantëve sipas moshës dhe gjinisë ka rëndësi të madhe në
studimin e migrimeve, për faktin se ato kanë ndikim në shumë procese të zhvillimit
socio-ekonomik, demografik, politik e kulturor, si në vendin emigrues ashtu edhe në
atë imigrues. Struktura e emigrantëve sipas moshës dhe gjinisë ka ndryshuar dukshëm
në krahasim me periudhat e mëhershme. Emigrantët që migronin nga komuna e
Dragashit, në të kaluarën, ishin gati të gjithë të moshës aktive dhe të aftë për punë,
dhe gati të gjithë ishin meshkuj, pasi që edhe qëllimi i migrimit të tyre ishte punësimi
në botën e jashtme.
Edhe sot dominojnë grup moshat e popullsisë aktive te emigrantët e kësaj
Komune, por ka një rritje të konsiderueshme të grup moshave të reja.

Grafiku 39. Numri i emigrantëve sipas grup moshave130

Të dhënat nga regjistrimi i popullsisë tregojnë për një dominim të dukshëm të
emigrimit të popullsisë aktive. Kryesisht dominojnë grup moshat nga 20 deri 49 vjeç.
Këto grup mosha vazhdimisht kanë dominuar në numrin e emigrantëve të Komunës së
Dragashit, andaj edhe sot e kësaj dite, popullsia aktive përbën pjesën më të madhe të
emigrantëve. Nga gjithsej 8364, emigrantë sa ka Komuna e Dragashit, 5592,
emigrantë janë të grup moshave prej 20 deri 64 vjeç apo rreth 67%. Kjo tregon për
një dominim të theksuar të popullsisë aktive dhe është e kuptueshme nga fakti se këto
grup mosha gjatë gjithë periudhave kohore kanë qenë më të prekura nga emigrimi.
Kjo ndërlidhet edhe me faktin se këto grup-mosha kanë qenë si bartëse dhe mbajtës të
familjes dhe është dashur që të zgjedhin rrugën e emigrimit për të siguruar
ekzistencën e familjeve të tyre. Gjithashtu, edhe gjatë periudhave të vështira politike,
këto grup mosha kanë qenë më të përndjekurat nga pushteti dhe emigrimi i tyre ka
qenë në një farë forme i detyruar me qëllim të sigurisë.
Është me rëndësi të theksohet fakti se gjatë periudhave të fundit kohore është
rrit edhe numri i emigrantëve të moshave të reja. Numri i emigranteve të moshave të
reja nga 0 deri 19 vjeç përbëjnë 1956, emigrantë apo rreth 23%, të numrit të
përgjithshëm të emigrantëve të komunës. Rritja e numrit të emigrantëve të moshave të
130
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reja sqarohet nga fakti se kohëve të fundit shumë emigrantë i kanë marrë familjet e
tyre në shtetet ku jetojnë dhe punojnë.
Bazuar në rezultatet e anketës, gjithashtu del se grup moshat e popullsisë
aktive dominojnë dukshëm në krahasim me grup moshat e reja dhe të moshuarit, por
duhet përmend faktin se në këtë anketë nuk janë përfshi grup moshat e popullsisë nën
18 vjeç. Nëse merret parasysh se kohëve të fundit shumë emigrantë i kanë marrë
fëmijët e tyre në shtetet ku jetojnë, atëherë në migrim pjesëmarrja e moshave të reja
del më e lartë.
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Grafiku 40: Struktura e emigranteve sipas moshës

Nga gjithsej 222, emigrantë të anketuar, 84, prej tyre apo 37.8%, i takojnë
grup moshës prej 30 deri në 39 vjeç. Pastaj vjen grup mosha e emigrantëve mes 40
deri 49 vjeç, me 63 të anketuar apo 28.4%. Në përgjithësi, emigrantët e moshës 20
deri 59 vjeç, përbëjnë rreth 90% të gjithë emigrantëve.
Struktura e emigrantëve sipas gjinisë gjithashtu ka ndryshuar, sidomos kohëve
të fundit. Deri rreth viteve të 1990-ta, kryesisht ka emigruar gjinia mashkullore me
qëllim të punësimit dhe krijimit të të ardhurave për sigurimin e ekzistencës së
familjeve të tyre, ndërsa pas viteve të 1990-ta, me përkeqësimin e situatës politike në
Kosovë, shumë prej emigrantëve i marrin edhe familjet e tyre që kjo nënkupton edhe
bashkëshortet e tyre dhe kështu është rritur numri i emigrantëve të gjinisë femërore.
Gjithashtu, gjatë periudhës së fundit kanë ndodhë edhe shumë martesa të emigrantëve
të cilët bashkëshortet e tyre i kanë marrë nga shtetet ku janë duke jetuar dhe punuar.
Këtë e dëshmojnë edhe të dhënat nga regjistrimi i popullsisë i realizuar në vitin 2011.
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Grafiku 41. Numri i emigrantëve të komunës së Dragashit sipas gjinisë131

Deri në vitin 1990, numri i emigrantëve të gjinisë mashkullore është dukshëm
më i madh se numri i gjinisë femërore. Që nga viti 1960, numri i emigrantëve të
gjinisë mashkullore është dyfish, trefish e në disa periudha edhe katërfish më i madh
se numri i emigrantëve të gjinisë femërore. Pas vitit 1990 e sidomos në vitet 19992000, numri i emigrantëve të gjinisë mashkullore është gati i barabartë me numrin e
emigrantëve të gjinisë femërore. Në dekadën e fundit kemi një ndryshim mjaft me
rëndësi që vlen të theksohet pasi që numri i emigrantëve të gjinisë femërore është pak
më i madh se numri i emigrantëve të gjinisë mashkullore. Ky fenomen sqarohet nga
fakti se emigrantët pos që i kanë marrë familjet e tyre, një pjesë e konsiderueshme e
tyre sidomos të rinjtë, janë martuar me femra nga vendlindja e tyre të cilat pas
martesës kanë shkuar në shtetin ku gjendet edhe burri i tyre. Kjo ka ndikuar që gjatë
kësaj kohe numri i emigrantëve të gjinisë femërore të jetë më i madh se i gjinisë
mashkullore.
VI. 2. b. Struktura etnike e emigranteve të anketuar
Bazuar në të dhënat e popullsisë për komunën e Dragashit sipas regjistrimit të
popullsisë të vitit 2011, dominojnë kryesisht tri etnitete: Popullsia shqiptare, gorane
dhe boshnjake. Andaj gjatë realizimit të anketës me emigrantët e kësaj komune është
bërë gjithë përfshirja e etniteteve. Gjatë përcaktimit të mostrës është marrë parasysh
edhe struktura etnike e popullsisë së Komunës së Dragashit. Sipas të dhënave, në këtë
komunë dominon popullsia shqiptar andaj edhe numri më i madh i anketave është
realizuar me emigrantët që kanë kombësi shqiptare, pastaj me ata të komunitetit goran
dhe me numër më të vogël të anketave është përfshi komuniteti boshnjak pasi edhe
marrin pjesë me numër më të vogël të popullsisë në nivel të Komunës.
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Grafiku 42: Struktura kombëtare e emigranteve të anketuar

Nga gjithsej 222, emigrantë të anketuar, 145, prej tyre apo 65%, janë me
kombësi shqiptare. Emigrantët e komunitetit goran të anketuar janë 52 ose 23%, e
numrit të përgjithshëm të anketuarve. Numri më i vogël i emigranteve të përfshirë në
anketë janë të kombësisë boshnjake me gjithsej 25, të anketuar ose 12%, nga numri i
përgjithshëm i anketuarve.
VI. 2. c. Struktura sociale e emigrantëve
Niveli i shkollimit të emigranteve është një faktor shumë me rëndësi në
migrimin e popullatës. Kryesisht migrojnë personat me shkollim më të ulët, nga fakti
se ata e kanë më vështirë të sigurojnë punë në vendlindje në krahasim me ata persona
që kanë shkollim të lartë apo superior. Megjithatë, migrimi ka përfshirë pothuaj se të
gjitha nivelet e arsimimit kur dihet se Kosova ka kaluar nëpër faza shumë të rënda
politike dhe ekonomike gjatë periudhave të ndryshme kohore. Edhe shtresa
intelektuale në ato rrethana kishte zgjidhje të vetme migrimin, kur merret parasysh
periudha e suspendimit nga puna dhe përndjekjet ndaj tyre.
Emigrantet e përfshirë në anketë janë pyetur edhe për nivelin e shkollimit. Në
këtë pyetje kanë dhënë përgjigje të gjithë emigrantët dhe sipas rezultateve del se pjesa
më e madhe e emigranteve janë me shkollë të mesme.
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Grafiku 43: Të anketuarit sipas nivelit të shkollimit

Nga gjithsej 222, emigrantë të anketuar, 127 prej tyre apo 57%, kanë të
përfunduar shkollën e mesme. Me shkollë fillore janë 65 emigrantë apo 29%. Me
shkollë të lartë apo fakultet janë 21, të anketuar apo 10 %. Nga të gjithë të anketuarit
janë paraqitur vetëm 3 raste apo 1.4%, që kanë shkollim superior. Emigrantët e
anketuar që janë me shkollë jo të plotë fillore apo pa shkollë janë gjithsej 5 raste, ose
2.6%. Nga këto të dhëna del se emigrantët kryesisht janë me shkollim të mesëm
(57%) dhe me shkollë fillore (29%). Gjithsej me shkollë fillore dhe të mesme kemi
192, të anketuar apo 86.5%. Kjo tregon se emigrantët kryesisht janë me nivele të ulëta
të shkollimit dhe gjatë qëndrimit të tyre në botën e jashtme ata bëjnë punë të rënda
fizike.
Statusi martesor i emigranteve ka një rëndësi të veçantë për faktin se ndikon
në aspekte të ndryshme sociale, ekonomike, kulturore etj. Pasi që pjesa më e madhe e
emigrantëve janë në moshë aktive, ata kryesisht janë edhe të martuar. Në periudhat e
mëhershme kohore emigrantët kryesish kanë qëndruar në botën e jashtme pa
bashkëshortet e tyre për të krijuar të ardhura ekonomike dhe për të përmirësuar
kushtet e jetesës, ndërsa familjen e vizitonin kohë pas kohe. Kishte raste kur ata
qëndronin shumë gjatë në botën e jashtme dhe gruaja me fëmijët pritnin kohën e
pushimeve kur burri apo babai do të kthehet në vendlindje. Sot pjesa dërmuese e
emigrantëve jetojnë me bashkëshortet dhe fëmijët e tyre. Familjet i kanë tërhequr pasi
kanë rregulluar dokumentacionin dhe shumica syresh janë integruar si familje në
rrethin e ri shoqëror. Emigrantët që janë anketuar dhe që nuk kanë qenë të martuar
janë kryesisht të moshës së re që ende nuk kanë hyrë në martesë.
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Grafiku 44: Statusi martesor i të anketuarve

Gjatë anketimit, gjithashtu të gjithë emigrantët kanë dhënë përgjigje rreth
statusit të tyre martesor. Sipas të dhënave, gati të gjithë emigrantët janë të martuar
(93.6 %), ndërsa të pamartuar kemi vetëm 12 raste apo 5.4 %. Gjatë anketimit janë
paraqitur vetëm dy raste apo 1. % kur emigrantët janë të ndarë apo të vejë.
VI. 3. Mënyrat e zgjedhjes së destinacionit migrues
VI. 3. a. Mënyra e zgjedhjes së vendit/shtetit emigrues
Përmes anketës është analizuar edhe mënyra se si është bërë zgjedhja e vendit
apo shtetit të parë për të emigruar. Në këtë pyetje janë dhënë disa opsione për tu
përgjigjur të anketuarit si: 1. Vendi më i afërt me vendlindjen; 2. Bashkimi me
familjen; 3. Bashkimi me shokët/të afërmit; 4. Kushtet më të mira (shkollimi,
punësimi apo banimi) dhe 5. Tjetër.
Pjesa më e madhe e emigranteve kanë zgjedhë vendin apo shtetin që ofron
kushte më të mira si për punësim, shkollim, banim etj. Sipas të dhënave të drejtimeve
të migrimit, shihet qartë se shtetet ku janë pjesa më e madhe e emigrantëve, janë
shtete me shkallë të lartë të zhvillimit ekonomik dhe me standard të lartë jetësor,
andaj edhe numri më i madh i emigranteve i kanë zgjedhë këto shtete për të emigruar.
Sa i përket Serbisë, ky shtet është përzgjedhë kryesisht nga komunitetit Goran dhe
Boshnjak për arsye të mundësive më të mëdha për tu adaptuar dhe integruar në jetën
shoqërore dhe ekonomike dhe atë kryesisht për shkak të gjuhës dhe elementeve të
tjera.
Mënyra tjetër se si është zgjedh vendi emigrues është edhe bashkimi me
familjen e që janë përgjigjur numër i konsiderueshëm i emigranteve. Është me rëndësi
të përmendet një element që periudhave të fundit kohore ka qenë i theksuar te
emigrantët e Komunës së Dragashit rreth bashkimit familjar. Emigrantet që kanë
emigruar më herët, familjet e tyre i kishin në vendlindje dhe ata në shumë raste i kanë
marrë familjet në shtetet ku janë. Për këtë arsye, kemi shumë emigrantë të cilët e kanë
zgjedhur vendin emigrues aty ku i kanë edhe bashkë familjarët tjerë. Gjithashtu, kjo
mënyrë e zgjedhjes së vendit emigrues është rritur kohëve të fundit për shkak se janë
realizuar shumë martesa të të rinjve mes atyre që janë në vendlindje dhe atyre në
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mërgim dhe pas martesës ata janë bashkuar, kryesisht duke migruar personi nga
vendlindja.
Përzgjedhja tjetër është edhe në rastet kur njerëzit kanë shkuar në një vend apo
shtet vetëm e vetëm se të afërmit apo shokët ju kanë mundësuar qëndrim, punësim,
dokumente etj. Sa i përket zgjedhjes së vendit më të afërt, kemi raste më të vogla dhe
kjo vërehet edhe te drejtimet e migrimit ku kryesisht emigrantët kanë migruar në
vendet që janë larg nga vendlindja.

120

100

80

60

117

40

50
20

35
14

6

0

Me i afert me
vendlindjen

Bahkim familjar

Bashkim me
shok/te aferm

kushte me te
mira (shkollim,
punesim apo
banim

tjeter

keni zgjedhur
pareemigrues
Grafiku 45:Si
Mënyra
se si ështëvendin
zgjedhëevendi

Zgjedhja e shtetit emigrues ndërlidhet edhe me shkaqet e emigrimit. Siç shihet nga të
dhënat e grafikut, pjesa më e madhe e emigrantëve kanë zgjedhur për të migruar
vendin që ka kushte më të mira, e sidomos mundësi më të mira punësimi. Kjo
ndërlidhet edhe me dominimin e shkaqeve ekonomike dhe atyre të përmirësimit të
kushteve të jetesës që gjithashtu është shkaku kryesor i emigrimit.
Tabela 28. Mënyra se si është zgjedhë vendi emigrues

Si keni zgjedhur vendin e parë
Më i afërt me vendlindjen
Bashkim familjar
Bashkim me shokë/te afërm
Kushte më të mira (shkollim, punësim apo banim)
Tjetër
Gjithsej
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Sipas të dhënave nga tabela, mund të vërejmë se nga 222, të anketuar, 117 prej
tyre apo 52.7 %, janë përgjigjur se e kanë zgjedh vendin apo shtetin emigrues për
shkak të kushteve më të mira të shkollimit, punësimit, banimit etj. Emigrantët që janë
përgjigjur se e kanë zgjedhur vendin emigrues duke u bashkuar me familjen e tyre
janë 50 ose 22.5 %, 35 të anketuar apo 15.8 %, janë përgjigjur se e kanë zgjedh
vendin emigrues duke u bashkuar me shokë apo të afërmit e tyre, ndërsa 14, të
anketuar ose 6.3 %, përgjigjen se e kanë zgjedh vendin emigrues, për shkak se është
vendi më i afërt me vendlindjen.
VI. 3. b. Mënyra e migrimit
Në këtë punim është analizuar edhe mënyra se si kanë migruar njerëzit nga
Komuna e Dragashit për në vendet tjera. Sa i përket mënyrës së emigrimit, mund të
thuhet se emigrantët e kësaj komune kanë migruar në mënyra të ndryshme, varësisht
nga rrethanat e caktuara politike, ekonomike, sociale etj. që kanë mbizotëruar në
periudha të caktuara kohore.
Për ta analizuar mënyrën e migrimit, në pyetësor janë parashtruar edhe pyetje
se si keni migruar: Vetëm, me familjen apo me shokë.
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Grafiku 46: Mënyra se si kanë emigruar nga komuna e Dragashit

Nga 222, të anketuar, të gjithë kanë dhënë përgjigje rreth mënyrës së migrimit.
Sipas të dhënave nga grafiku, mund të vërehet se pjesa më e madhe e emigranteve të
Komunës së Dragashit kanë migruar vetëm. Nga gjithsej 222, të anketuar, 149 prej
tyre ose rreth 67%, janë përgjigjur se kanë migruar vetëm. Pjesa tjetër (66, e të
anketuar ose rreth 30%), janë përgjigjur se kanë migruar me familjet e tyre. Ndërsa,
numri i atyre që kanë migruar me shokë është shumë më i vogël (7, të anketuar ose
3%, të rasteve).
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Migrimi vetëm (pa familje) ka qenë karakteristik për Komunën e Dragashit ku
kryesisht njerëzit shkonin në vendet tjera për të punuar. Numri i rasteve kur njerëzit
kanë emigruar bashkë me familjet e tyre është rrit kryesish në periudhën e fundit
kohor kur emigrantet i kanë tërhequr familjet e tyre apo në rastet e martesave mes të
rinjve.
Kur flasim për mënyrën e migrimit, është me rëndësi të prezantohet edhe
migrimi i banorëve të kësaj komune në formë legale (me dokumente udhëtimi) apo në
formë ilegale. Për shkak se njerëzit kanë migruar në periudha të ndryshme kohore,
atëherë vlen të theksohet se emigrantet që kanë migruar në periudhën para vitit 1990 –
1991, kryesisht kanë migruar me dokumente të rregullta dhe gjithashtu edhe pas vitit
2000. Ndërsa gjatë periudhës 1990 – 2000, njerëzit kryesisht kanë migruar në formë
ilegale për shkak të rrethanave politike të krijuara në Kosovë. Përmes pyetësorit,
emigrantët janë pyetur edhe për mënyrën se si ata kanë migruar në vendet tjera: në
formë legale apo ilegale.
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Grafiku 47: Forma legale apo ilegale e migrimit

Sipas të dhënave nga grafiku vërejmë se pjesa më e madhe e emigrantëve kanë
emigruar në formë legale (me dokumente). Nga 222, të anketuar, 142 raste apo 64%,
kanë deklaruar se kanë migruar në formë legale, ndërsa 80 raste apo 36% janë
përgjigjur se kanë migruar në formë ilegale. Sigurimi dokumenteve për të migruar
është siguruar kryesisht me ndihmën e bashkë familjarëve apo të afërmve që
gjendeshin në vende të ndryshme të Evropës dhe të Botës. Kur jemi tek emigrimi me
dokumente, është me rëndësi të përmendet edhe sigurimi i dokumenteve të udhëtimit
me rrugë tjera jo legale, kur emigrantët e kësaj komune kanë paguar shuma të
konsiderueshme të mjeteve për të blerë dokumente të tilla që në shumë raste këto
dokumente kanë qenë të pa sigurta. Sa i përket migrimit ilegal, mund të përmendim
rrezikun e lartë të emigranteve gjatë udhëtimit për në destinacionin e dëshiruar. Nuk
janë të rralla edhe rastet e burgosjeve, maltretimeve dhe udhëtimeve me javë e muaj
nën ankth duke kaluar barriera e kufij mjaft të rrezikshëm.
.
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Kapitulli i shtatë

VII. EFEKTET E MIGRIMEVE NË KOMUNËN E DRAGASHIT
Migrimet në Komunën e Dragashit janë përcjellë me efekte të shumta si
pozitive ashtu edhe negative. Këto efekte janë të natyrave të ndryshme siç janë ato
ekonomike, sociale, demografike etj.
VII. 1. Efektet ekonomike të lëvizjeve migruese në komunën e Dragashit
Emigrimi ka luajtur një rol të rëndësishëm edhe në aspektin ekonomik për
Komunën e Dragashit, kjo nga fakti se arsyet ekonomike të emigrimit kanë ekzistuar
pothuaj gjatë gjithë periudhave të emigrimit. Komuna e Dragashit si një trevë e
pazhvilluar ekonomike e sociale dhe me një pozitë të izoluar gjeografike, për shumë
banorë të kësaj ane si zgjidhje e vetme ka qenë emigrimi në botën e jashtme. Pa
marrë parasysh se për çfarë arsye njerëzit kanë emigruar, ata në momentin e emigrimit
janë angazhuar për të gjetur punë dhe për të siguruar të ardhura me të cilat më pas
kanë ndihmuar familjen, rrethin ku jeton dhe në përgjithësi kanë kontribuar edhe në
çështjen kombëtare.
Në aspektin ekonomik, emigrimi është përcjellë me shumë dobi apo impakte
pozitive siç janë: punësimi në botën e jashtme dhe përmirësimi i kushteve të jetesës
për shumë familje të Komunës së Dragashit me realizimin e të ardhurave të
konsiderueshme, investimeve në familje dhe vendlindje, dhënia e kontributeve të
ndryshme kombëtare, ndihma dhe përkrahja e vazhdueshme familjes etj. Tërësia e
këtyre elementeve është marrë në analizë në studimin tonë.
VII. 1. a. Dobitë ekonomike nga emigrimi
Dobitë ekonomike nga emigrimi janë të natyrave të ndryshme ku mund t’i
përmendim disa nga më të rëndësishmet. Emigrantë janë punësuar në shtetet
imigruese dhe kjo ishte një mundësi mjaftë e mirë për ta, për faktin se në Kosovë
mundësit e punësimit ishim mjaftë të kufizuara e sidomos në disa situata më të
vështira politike. Punësimi në botën e jashtme ishte me rëndësi edhe nga fakti se ata
realizonin të ardhura të konsideruara. Krahasuar me standardin që ishte në Kosovë,
pagat e emigrantëve ishin mjaftë të larta dhe në raste të shumta emigrantet ishin vetëm
(pa familjet e tyre) që ndikoi në sigurimin e të ardhurave të konsiderueshme. Përmes
të ardhurave që i realizonin, ata vazhdimisht kanë ndihmuar vendlindjen dhe
familjarët e tyre. Pjesa më e madhe e tyre i kishin në vendlindje si familjen e ngushtë
ashtu edhe familjen e gjerë. Kjo ka ndikuar që ata të kenë shpenzime më të vogla në
shtetin imigrues dhe të kursejnë më shumë mjete me të cilat më pas kanë ndihmuar jo
vetëm familjet e tyre, por edhe Komunën dhe çështjen kombëtare.
Emigrantet e Komunës së Dragashit kanë krijuar të ardhura të konsiderueshme
pasi që pjesa dërmuese e tyre ishin në marrëdhënie pune. Këtë e argumentojmë edhe
nga të dhënat e grumbulluara përmes anketës. Nga gjithsej 222, të anketuar, 195 prej
tyre apo rreth 88 %, e emigrantëve janë në marrëdhënie pune, ndërsa 27, të anketuar
apo rreth 12%, e tyre kanë deklaruar se nuk punojnë.
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Grafiku 48. Punësimi i emigrantëve

Prej të anketuarve që kanë dhënë përgjigje se nuk janë në marrëdhënie pune
janë edhe të moshuarit që tani janë në pension, por të cilët kanë qenë të punësuar në
botën e jashtme para pensionimit. Në fakt edhe arsyet kryesore e migrimit ishin
kushtet më të mira për jetesë dhe punë në botën e jashtme, andaj, kjo edhe ka ndikuar
që gati të gjithë emigrantët të punojnë dhe të realizojnë përfitime financiare. Me
punën e tyre (edhe pse punë të rënda fizike) ata realizojnë të ardhura të
konsiderueshme me të cilat i kanë përmirësuar dukshëm kushtet e tyre ekonomike,
por edhe të familjes në vendlindje duke i ndihmuar financiarisht.
Pothuaj se të gjithë emigrantët janë të punësuar që nga koha kur ata kanë
migruar. Pa punë kanë qëndruar shumë pakë kohë nga momenti kur kanë migruar deri
sa kanë arritur të inkuadrohen në punë.
Efekt tjetër pozitiv mjaft i rëndësishëm, në aspektin ekonomik, për emigrantët
është edhe sasia e të ardhurave që realizonin. Mund të thuhet se ky është njëri ndër
faktorët kryesor që ka ndikuar edhe në emigrimin e njerëzve.
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Të gjithë emigrantët e anketuar kanë deklaruar të ardhurat e tyre mujore, në
përjashtim të atyre që nuk punojnë fare e që nuk kanë të ardhura. Të ardhurat i kanë
deklaruar edhe ata që janë studentë apo nxënës dhe që punojnë kohë pas kohe. Sipas
këtyre të dhënave vërehet se pjesa më e madhe e emigrantëve i kanë të ardhurat
mujore prej 1000 deri në 2000 euro, por kemi edhe një numër të konsiderueshëm të
emigrantëve që të ardhurat e tyre mujore kalojnë mbi 2000 euro. Nga gjithsej 195, të
punësuar, 125 prej tyre apo rreth 64%, kanë të ardhura mujore mes 1000 deri 2000
euro. Numri i atyre që marrin të ardhura më të larta se 2000, euro në muaj është 38
apo rreth 19%.
Sasia e të ardhurave varet shumë edhe nga vendi apo shteti i imigruesit.
Ekzistojnë disa vende, të cilat kanë standard më të lartë jetësor, ku edhe të ardhurat
janë më të madha, por në disa të tjera të ardhurat janë më të ulëta. Të gjithë
emigrantet që kanë të ardhura mujore mbi 2000, euro jetojnë në shtetet si: Zvicër,
Gjermani, Austri, SHBA, Angli dhe Kanada që njëherësh konsiderohen si shtete me
standard më të lartë jetësor, ndërsa emigrantët me të ardhura më të vogla janë në
Slloveni, Itali, Bosnje, etj.
Një ndër efektet mjaft të rëndësishme pozitive të emigrantëve janë edhe
remitancat.
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Grafiku 50: Remitancat e emigrantëve të komunës së Dragashit

Siç shihet edhe nga grafiku, 120 të anketuar apo rreth 54%, janë përgjigjur se e
ndihmojnë rregullisht familjet e tyre në vendlindje në aspektin financiar, ndërsa 70, të
anketuar apo rreth 32%, deklarohen për përkrahje financiare ndaj familjeve të tyre në
vendlindje, por në rast nevoje. Numri i atyre që nuk e ndihmojnë financiarisht
familjen në vendlindje është i vogël (32 të anketuar apo rreth 14%).
Kur flasim për remitancat e emigrantëve për familjet e tyre në vendlindje,
është me rëndësi të përmendim se një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve i kanë
familjet e tyre në vendin emigrues që i kanë tërhequr më vonë apo kanë migruar
bashkë me familje.
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Grafiku 51: Ndihma financiare e emigrantëve për familjet varësisht se ku gjenden ato
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Sipas të dhënave nga grafiku, mund të konstatojmw se pjesa më e madhe e
emigrantëve që kanë deklaruar se përkrahin rregullisht familjen në aspektin financiar,
kryesisht familjet e tyre kanë qenë në vendlindje dhe i kanë tërhequr më vonë.
Emigrantët që kanë deklaruar se nuk e ndihmojnë financiarisht familjen, kryesisht
janë ata emigrantë që janë bashkë me familje në emigrim.
Emigrantët më së shumti i kanë përkrahur financiarisht familjet e tyre në
plotësimin e nevojave elementare të jetesës, investime në pajisje shtëpiake, martesa
dhe vdekje, pastaj në ndërtimin e shtëpisë së re dhe shpenzime shëndetësore, ndërsa
më pak kanë investuar në bujqësi dhe shkollimin e anëtarëve të tjerë të familjes.
Gjithashtu emigrantët kanë dhënë një kontribut të veçantë për vendlindjen duke
investuar edhe jashtë familjeve të tyre, me ndihma financiare për fshatin apo komunën
e tyre në vendlindje. Kjo ndihmë ishte sidomos kur ndërtohej ndonjë objekt, rrugë,
ujësjellës, kanalizim etj.
Emigrantët e anketuar më së shumti janë deklaruar se kanë investuar në
infrastrukturë dhe në ndërtimtari, ndërsa në tregti dhe hapje të bizneseve janë
deklaruar shumë pak emigrantë.
Roli i emigrantëve ka qenë shumë i rëndësishëm për vendlindjen edhe gjatë
kohës së okupimit. Ata vazhdimisht kanë paguar edhe kontributet e ndryshme
kombëtare të cilat ishin të nevojshme për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme për
çlirimin e vendit. Pjesa më e madhe e emigrantëve i kanë dhënë kontributet kombëtare
që kanë ekzistuar, sidomos gjatë kohës së okupimit të Kosovës, ndërsa pjesa më e
madhe e atyre që janë deklaruar se nuk kanë dhënë kontribute kombëtare janë
emigrantë që kanë shkuar më vonë (pas përfundimit të luftës) kur edhe nuk ka ndonjë
organizim të caktuar kombëtar që ata të kontribuojnë financiarisht. Një numër tjetër i
emigrantëve që janë deklaruar se nuk i kanë dhënë këto kontribute janë të moshave
më të reja që për këto kontribute janë kujdesur prindërit e tyre.
Element tjetër mjaft pozitiv që është vërejtur gjatë anketimit të emigrantëve
është se ata janë të interesuar, që edhe në të ardhmen, vazhdimisht të investojnë në
vendlindje si brenda familjes ashtu edhe jashtë saj.
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Grafiku 52: Interesimi i emigranteve për të investuar edhe në të ardhmen në vendlindje
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Prej 222, emigrantëve të përfshirë në anketë, 181, prej tyre ose rreth 82%,
përgjigjen se janë të interesuar që edhe në të ardhmen të investojnë në vendlindje.
Ndërsa 41, të anketuar apo rreth 18%, përgjigjen se nuk janë të interesuar që në të
ardhmen të investojnë në vendlindje.
VII. 1. b. Pasojat ekonomike të emigrimit
Në aspektin ekonomik, migrimi është përcjellë edhe me efekte negative në
Komunën e Dragashit. Si efekte negative ekonomike mund të përmendim:
Rënia e remitancave viteve të fundit.
Rënia e investimeve nga emigrantët në Komunën e Dragashit.
Mungesa e krahut të punës për ekonominë e Komunës së Dragashit, si
pasojë e emigrimit.
Rënia e remitancave dhe rënia e investimeve nga emigrantët në Komunën e
Dragashit ndodh për arsye të ndryshme.
 Kriza e përgjithshme - një faktor i rëndësishëm në rënien e remitancave
dhe investimeve nga emigrantët është në shumë vende të Bashkimit
Evropian dhe kjo po reflektohet edhe në vështirësitë për të siguruar punë
në këto vende. Si pasojë, një pjesë e emigrantëve kanë filluar edhe të
rikthehen në Kosovë.
 Krijimi i familjeve të reja – Emigrantët që kanë emigruar më herët e
sidomos para dhe gjatë viteve të 90-ta, ishin kryesisht të vetëm atje dhe
punonin e kursenin me qëllim që të dërgonin para për mbajtjen familjeve
të tyre, si dhe të investonin në vendlindje. Pjesa më e madhe e
emigrantëve ishin beqarë dhe kujdeseshin kryesish për prindërit e të
afërmit tjerë. Ata gjithashtu kanë qenë vazhdimisht të gatshëm që të
investojnë në vendlindje dhe të kontribuojnë në çështjen kombëtare. Me
kalimin e viteve, pjesa më e madhe e emigrantëve i tërhoqën pjesëtarët e
familjeve në vendet ku jetonin e punonin. Në anën tjetër beqarët krijuan
familje. Këta dy faktorë ndikuan seriozisht në uljen e remitancave dhe
investimeve në komunën e Dragashit, sepse të ardhurat e emigrantëve
nuk janë të mjaftueshme për vendin ku punojnë pasi i konsumojë atje.
 Rritja e nevojave individuale dhe familjare për tu plotësuar –
Emigrantët e Komunës së Dragashit tani më i kanë marrë familjet e tyre
në vendet ku jetojnë dhe kjo ka ndikuar që të rriten nevojat familjare. Ata
në raste të tilla kanë marrë banesë për të jetuar së bashku me familjen apo
edhe kanë blerë shtëpi apo banesë. Në këtë rast, atyre u janë shtuar
nevojat familjare, si shkollimi i fëmijëve, shërbimet,etj. Rritja e standardit
te tyre ka ndikuar në rënien e remitancave dhe investimeve në Komunën e
Dragashit. Emigrantet janë integruar dhe përpiqen të bëjnë jetën e
shtetasve të vendeve ku jetojnë dhe kështu vëmendja për të afërmit është
ulur ndjeshëm ashtu siç janë ulur edhe investimet në vendlindje. Të gjitha
këto bëjnë që paratë e tyre emigrantët t’i shpenzojnë kryesisht në vendin
ku jetojnë ose duke udhëtuar për qëllime turistike në vende të ndryshme
të botës, kryesisht për atraksione turistike.
Mungesa e krahut të punës për ekonominë e Komunës së Dragashit është një
efekt tjetër negativ që sjell emigrimi. Siç e pamë edhe nga numri i emigrantëve sipas
moshës, kemi një dominim të theksuar të emigrantëve të moshës aktive të aftë për
punë. Gjithë ky numër i emigrantëve përbën një potencial të konsiderueshëm të krahut
të punës dhe natyrisht se ky potencial i mungon Komunës së Dragashit për shkak të
emigrimit.
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Përveç pasojave ekonomike që i përmendem më lart, emigrimi ka krijuar edhe
pasoja tjera, po ashtu të natyrës ekonomike, siç janë: punësimi në veprimtari
ekonomike të rënda dhe kryerja e punëve të rënda fizike, puna me orar shumë të
zgjatur, ushtrimi i profesioneve tjera në krahasim me ato profesione që i kanë ushtruar
në vendlindje, ballafaqimi me vështirësi të natyrave të ndryshme në vendin imigrues,
lënia e tokës pa e punuar në vendlindje apo shfrytëzimi nga dikush tjetër etj.
Për ta analizuar pasojat ekonomike të emigrimit, janë analizuar kryesisht të
dhënat e grumbulluara nga anketa. Njëra nga pasojat ekonomike mjaft të shprehura te
emigrantet e Komunës së Dragashit është edhe punësimi në veprimtari ekonomike të
rënda dhe punët e rënda fizike që i kryej në botën e jashtme. Sipas rezultateve del se
rreth 33%, janë të punësuar në ndërtimtari. Të punësuar në industri janë deklaruar 53,
emigrantë ose rreth 27 %, e emigrantëve. Emigrantet që kanë deklaruar se punojnë në
tregti janë gjithsej 17, të anketuar ose rreth 9%, ndërsa 6, të anketuar apo rreth 3%,
kanë deklaruar se punojnë në bujqësi. Rreth 28%, apo 56 të anketuar kanë deklaruar
se janë të punësuar në veprimtari tjera, ku gjatë bisedave me ta është konstatuar se ata
punojnë në veprimtari të ndryshme shërbyese si në hekurudha, rrugë, pastrime dhe
mirëmbajtje të objekteve të ndryshme, por kishte edhe nga ata që kishin hapur
bizneset e tyre private dhe siguronin të ardhura edhe më të larta.
Pjesa më e madhe e emigrantëve (mbi 70 %) janë të punësuar në ndërtimtari,
industri dhe bujqësi. Ata janë të angazhuar në kryerjen e punëve të rënda fizike.
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Grafiku 53: Punësimi i emigrantëve sipas veprimtarive
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Kjo tregon se emigrantët janë të angazhuar kryesisht në kryerjen e punëve të
rënda fizike dhe kjo ndikon dukshëm edhe në shëndetin e tyre. Pos punëve të rënda,
ata punojnë edhe punë pa orar të caktuar dhe në të shumtën e rasteve me orar të
zgjatur. Kjo ndërlidhet edhe me nivelin e shkollimit, kur dihet se pjesa dërmuese e
emigrantëve janë me shkollim të mesëm e më të ulët, andaj edhe angazhimi i tyre
është në punë fizike më të rënda dhe me orar të zgjatur e jo të rregullt.
Emigrantët, po ashtu ushtrojnë profesione tjera në krahasim me profesionet e
tyre që i kanë ushtruar në vendlindje.
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Grafiku 54: A ushtroj profesionin e njëjtë emigrantet (atë të vendlindjes)

Nga gjithsej 196, të punësuar që janë përfshi në anketë, 155 prej tyre apo rreth
80%, e emigrantëve ushtrojnë profesione të tjera në krahasim me profesionet e tyre të
më hershme, ndërsa ata që janë deklaruar për profesion të njëjtë sikurse që e kishin në
vendlindje janë vetëm 41 prej të anketuarve apo rreth 20%.
Problem tjetër ekonomik me rëndësi dhe që reflektohet nga emigrimi i
njerëzve është edhe lënia e tokës djerrinë apo dhënia në shfrytëzim dikujt tjetër.
Një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve të anketuar kanë deklaruar se kanë
pasuri të patundshme në vendlindje (shtëpi dhe tokë bujqësore). Pasurinë e tyre e
shfrytëzojnë familjet e tyre që i kanë në vendlindje, të afërmit apo bashkëfshatarët,
por në disa raste toka ka mbetur djerrinë.
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Grafiku 55: Pasuria e patundshme e emigranteve në vendlindje

Nga gjithsej 222, të anketuar, të gjithë janë përgjigjur në pyetjen rreth pasurisë
së patundshme në vendlindje. Sipas të dhënave nga anketa del se 203, të anketuar apo
rreth 91%, e emigrantëve kanë pasuri të patundshme në vendlindje, ndërsa 19, prej
tyre apo rreth 9%, kanë deklaruar se nuk kanë pasuri të patundshme në vendlindje.
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Grafiku 56: Shfrytëzimi i pronave
të emigrantëve në vendlindje

Nga gjithsej 203, emigrantë që kanë deklaruar se kanë prona në vendlindje,
156, prej tyre apo rreth 77%, të këtyre rasteve, pronat e tyre i shfrytëzojnë familjarët
në vendlindje, ndërsa 28, të anketuar apo në 13%, të rasteve këto prona i shfrytëzojnë
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bashkëfshataret. Me rëndësi është se një numër më i vogël i emigrantëve janë
përgjigjur se pronat e tyre në vendlindje kanë mbetur djerrina.
Në Komunën e Dragashit ekzistojnë ende familje të mëdha dhe emigrantët në
shumë raste i kanë në vendlindje dikë nga familjarët e tyre që jetojnë në një ekonomi
shtëpiake siç janë: vëllezërit, xhaxhallarët apo të afërm të tjerë, të cilët e punojnë dhe
e shfrytëzojnë tokën në vendlindje. Ekzistojnë edhe një numër i rasteve të
konsiderueshme kur e tërë familja ka emigruar dhe pronat e tyre ua kanë lënë disa
bashkëfshatarëve për t’i shfrytëzuar, e në disa raste toka e emigrantëve nuk punohet
fare dhe si e tillë ka mbetur pa u shfrytëzuar.
Numri i emigrantëve që kanë deklaruar se nuk kanë fare pasuri të patundshme
në vendlindje është 19. Pjesa më e madhe e tyre kanë deklaruar se e kanë shitur
pasurinë në vendlindje.
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Grafiku 57: Arsyet e emigranteve
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Sipas të dhënave nga anketa del se nga 19, emigrantë që kanë deklaruar se nuk
kanë pasuri të patundshme në vendlindje, 8 prej tyre apo rreth 42%, deklarojnë se e
kanë shitur pasurinë e patundshme në vendlindje, ndërsa 5 prej tyre apo rreth 26%,
deklarojnë se nuk kanë pasur asnjëherë pasuri të patundshme. Pjesa tjetër kanë dhënë
arsye të ndryshme se pse nuk posedojnë pasuri.
VII. 2. Efektet sociale të lëvizjeve migruese në komunën e Dragashit
Edhe në aspektin social, emigrimi është përcjell me anë pozitive dhe negative
të emigrimit. Ndër dobitë sociale të emigrimit të jashtëm në Komunën e Dragashit
mund të përmendim:
- Në shumë shtete imigruese, emigrantët janë organizuar në organizata të ndryshme
kulturore, arsimore, sociale etj;
- Vizitat dhe kontaktet e shpeshta të emigranteve me vendlindjen dhe të afërmit;
- Ngritja dhe avancimi arsimor dhe profesional në vendin imigrues;
- Përfitimi i profesioneve të reja;
- Komunikimi në gjuhën amtare në familjet e tyre;
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- Rritja e nivelit të mirëqenies etj.
VII. 2. a. Dobitë sociale të emigrantëve
Emigrantët e Komunës së Dragashit siç pamë janë të shumtë që jetojnë në
shtete të ndryshme, por kur merret parasysh se në të gjitha këto vende jetojnë një
numër i madh i emigranteve nga tërë Kosova dhe viset tjera shqiptare, atëherë del se
në përgjithësi në botën e jashtme, jeton numër shumë i madh i shqiptarëve. Ata kanë
krijuar edhe organizata të ndryshme kulturore dhe kështu këta emigrantë organizojnë
shumë manifestime kulturore dhe kombëtare në vendet imigruese. Këto manifestime
ndikojnë në kultivimin dhe ruajtjen e kulturës dhe traditës së vendlindjeve të tyre, por
sa marrin pjesë dhe sa janë të interesuar emigrantët për këto manifestime, tregojnë të
dhënat e anketës në grafikun e mëposhtëm.
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Grafiku 58: Pjesëmarrja e emigrantëve në organizime të ndryshme kulturore në vendin
imigrues

Nga 222, të anketuar, 125 prej tyre apo rreth 56%, përgjigjen se kanë marrë
pjesë në manifestime të ndryshme kulturore të organizuara në vendin imigrues.
Pjesëmarrja në manifestime të tilla kulturore dallon sipas përkatësisë kombëtare të
emigrantëve. Sipas të dhënave nga anketa del sa pjesëmarrje më të madhe në këto
manifestime kishte te emigrantët me kombësi shqiptare, ndërsa emigrantët me
kombësi boshnjake dhe sidomos ata me kombësi gorane, kanë marrë pjesë shumë pak
manifestues.
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Grafiku 59. Pjesëmarrja në manifestime

Emigrantët që kanë deklaruar se nuk marrin pjesë në këto manifestime,
kryesisht janë të angazhuar me punë, por kemi edhe shumë të atillë që këto
organizime nuk i konsiderojnë të rëndësishme dhe kjo vlen më së shumti te
emigrantët me kombësi boshnjake dhe gorane.
Gjithashtu, emigrantët kanë bërë edhe organizime tjera arsimore dhe
edukative, përmes të cilave mund të mbajnë në jetë gjuhen dhe kulturën e vendit të
origjinës së tyre. Në anën tjetër, emigrantët e grup moshave të reja, kanë arritur edhe
të arsimohen dhe të avancohen në aspektin e profesioneve të ndryshme. Shumë nga
këta të rinj, kanë vazhduar procesin arsimor dhe janë duke vazhduar arritjen e
niveleve të ndryshme të arsimimit.
Lidhja me familjen dhe vendlindjen është një faktor shumë me rëndësi për t’u
analizuar kur flasim për efektet sociale të emigrantëve. Emigrantët nga Komuna e
Dragashit janë shumë të lidhur me familjet e tyre që i kanë në vendlindje. Ata e
vizitojnë dhe mbajnë kontakte vazhdimisht me vendlindjen. Motivi psikologjik dhe
sociologjik i lidhjes me familjen, farefisin dhe me vendlindjen, mbetet edhe sot e
kësaj dite me ndikim të konsiderueshëm. Janë shumë të pakët ata emigrantë që fare
nuk e vizitojnë vendlindjen apo që nuk mbajnë kontakte me të afërmit e tyre. Gati të
gjithë emigrantët e vizitojnë vendlindjen së paku një herë në vit. Gjithashtu, ata
kontaktojnë vazhdimisht me të afërmit dhe farefisin në vendlindje përmes formave të
ndryshme siç janë telefoni, interneti, mediat etj.
Në pyetjen se a e vizitoni shpesh vendlindjen, ata gati të gjithë janë përgjigjur
se e vizitojnë shpesh, ndërsa emigrantët që janë deklaruar se nuk e vizitojnë shpesh
vendlindjen e tyre janë më pak.
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Grafiku 60: Vizita e emigranteve në vendlindje

Nga 222, të anketuar, 201 prej tyre apo rreth 90%, përgjigjën se i vizitojnë
shumë shpesh familjet e tyre në vendlindje, ndërsa vetëm 21, të anketuar ose rreth
10%, përgjigjen se nuk e vizitojnë shpesh vendlindjen e tyre. Zakonisht emigrantët e
vizitojnë vendlindjen e tyre pothuaj të gjithë, duke përfshi të gjitha grup moshat.
Ky është faktor mjaft i rëndësishëm që po ndikon në ruajtjen e identitetit kombëtar, pa
marr parasysh se në cilin shtet jetojnë dhe veprojnë. Kjo lidhje me vendlindjen
gjithashtu do të ndikojë dukshëm që për një kohë të gjatë emigrantët e kësaj Komune
do të mbesin të lidhur me vendlindjen dhe kulturën e tyre të origjinës. Kontaktet e
vazhdueshme dhe vizitat e shpeshta do të kenë ndikim edhe në mbrojtjen e kësaj
popullate nga procesi i asimilimit.
Emigrantet e kësaj Komune i gjejmë në vendlindje kryesisht gjatë dy
periudhave kohore kur janë edhe pushimet. Gjatë muajve të verës, sidomos muajve
korrik dhe gusht, në këtë komunë mund t’i hasesh gati të gjithë emigrantët, pa dallim
moshe apo gjinie. Edhe periudha e pushimeve dimërore është koha kur ata e vizitojnë
familjen dhe vendlindjen por numri tyre është më i vogël. Kjo mbështet në faktin se
edhe vet emigrantet janë deklaruar se e vizitojnë vazhdimisht vendlindjen një herë apo
edhe dy herë gjatë vitit. Varësisht nga rrethanat dhe mundësit, emigrantet e vizitojnë
vendlindjen dhe tri herë e më tepër gjatë vitit.
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Grafiku 61: Vizita e emigranteve në vendlindje gjatë një viti

Prej 201, të anketuarve që përgjigjen se e vizitojnë shpesh vendlindjen, 143
prej tyre apo rreth 71%, përgjigjen se e vizitojnë së paku 1 apo 2 herë brenda një viti.
49 të anketuar apo rreth 24% ,e emigrantëve tregojnë se ata e vizitojnë shumë shpesh
vendlindjen (tri herë e më tepër brenda një vitit). Kemi pas përgjigje nga emigrantët
se vendlindjen e tyre e vizitojnë edhe një herë në dy dhe tre vite apo edhe të atillë që
bëjnë vizata në vendlindje një herë në katër e më tepër vite, por numri i tyre është i
vogël.
Një element tjetër me rëndësi për tu përmendur është edhe gjuha e
komunikimit të emigranteve në vendin imigrues brenda familjes. Gati të gjithë
emigrantët, komunikojnë në gjuhën amtare mes familjes dhe kjo ndikon shumë në
ruajtjen e gjuhës. Për kundër faktit se emigrantët janë të detyruar që në shtetin
imigrues, sidomos gjatë aktiviteteve të punës, shkollë, institucione etj. janë të detyruar
të komunikojnë në gjuhën jo amtare, ndërsa ata kur kthehen në familjet e tyre
komunikojnë vazhdimisht në gjuhën e vendit të origjinës.
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Grafiku 62: Përdorimi i gjuhës amtare në familjet e emigranteve

Nga 222, të anketuar, 218 prej tyre apo rreth 98% ,e emigrantwve përgjigjen se
komunikojnë në gjuhen amtare me familjarët e tyre në vendin imigrues, ndërsa vetëm
4 të anketuar apo rreth 2%, përgjigjen se nuk komunikojnë në familjet e tyre në
gjuhën amtare por në gjuhen zyrtare të shtetit imigrues.
VII. 2. b. Pasojat sociale të emigrimit
Ndër pasojat sociale të emigrimit të jashtëm në Komunën e Dragashit mund të
përmendim: Qëndrimi në botën e jashtme pa familjet e tyre të ngushta, që përcillet me
pasoja sociale dhe psikologjike; largimi i resurseve humane jashtë vendit; trajtimi jo i
barabartë në vendet imigruese dhe vështirësitë rreth adaptimit; Integrimi si proces
kompleks social dhe humbja e identitetit kombëtar; rreziku nga moskthimi në
vendlindje dhe asimilimi sidomos në brezin e dytë.
Emigrantet e komunës së Dragashit kanë emigruar kryesisht vetëm pa familjet
e tyre të ngushtë. Ata kanë qëndruar një kohë të gjatë në botën e jashtme, duke mos u
kthyer në vendlindje me muaj të tërë apo edhe me vite. Ky element ka qenë mjaft
shqetësues për një kohë të gjatë te emigrimi i kësaj treve. Qëndrimi jashtë vendit dhe
larg nga familja e ngushtë (prindërit, bashkëshortja dhe fëmijët) është përcjell me
pasoja të ndryshme sociale, psikologjike e kulturore. Nuk janë të pakta rastet kur
emigrantet për një kohë të gjatë nuk kanë marrë informata për familjarët e tyre në
vendlindje. Gjatë kohës sa ata kanë qenë në botën e jashtme, në familjet e tyre në
vendlindje kanë ndodhur ngjarje të ndryshme siç janë sëmundjet, vdekjet etj. Jo rrallë
ka ndodhur që emigranti kur është kthyer në vendlindje, nuk e ka gjetur të gjallë
ndonjë anëtarë të familjes. Janë paraqitur edhe raste të shkurorëzimeve për shkak të
kohës së gjatë të qëndrimit në botën e jashtme dhe distancave të largëta të emigrantit.
Ata vazhdimisht kanë ndihmuar financiarisht familjaret dhe fëmijët e tyre edhe për
shkollim, por nuk kanë qenë afër tyre për t’i ndihmuar dhe edukuar në çdo kohë kur
ata kanë pasur nevojë.
Edhe sot e kësaj dite ende kemi emigrant që jetojnë në botën e jashtme pa
familjet e tyre. Megjithatë, pjesa më e madhe e tyre, tanimë i kanë marrë familjet e
tyre në shtetin imigrues.
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Nga 222, të anketuar, 35 prej tyre rreth 16%, deklarojnë se jetojnë jashtë pa
familjet e tyre, apo familjet i kanë në vendlindje. Pjesa më e madhe e emigrantëve
janë një kohë të gjatë në botën e jashtme dhe më vonë i kanë tërhequr familjet e tyre.
Numri të anketuarve që kanë deklaruar se familjet i kanë tërhequr më vonë është 124,
apo rreth 56%. 61 të anketuar apo rreth 27%, përgjigjen që kanë migruar bashkë me
familjet e tyre. Kjo nënkupton se në Komunën e Dragashit, kohëve të fundit ka
ndryshuar mënyra e migrimit.
Të gjithë emigrantët që janë në botën e jashtme me familjet e tyre dhe që kanë
fëmijë të moshës shkollore, fëmijët e tyre e vijojnë shkollimin në vendin imigrues. Në
përjashtim të atyre që fëmijët nuk i kanë në moshë shkollore dhe atyre që familjet i
kanë në vendlindje. Këta fëmijë do të fitojnë përgatitje të mira shkollore, por kjo do të
ketë edhe efekte tjera negative nga fakti se për ata do të jetë e vështirë të kthehen dhe
t’i kontribuojnë vendlindjes së tyre.
Largimi i resurseve humane jashtë vendit është një fenomen që po paraqitet
çdo herë e më tepër gjatë procesit të emigrimit. Siç pamë edhe në strukturën e
emigranteve, sipas moshës dhe përkatësisë profesional, pjesa më e madhe e
emigrantëve i takon popullsisë së aftë për punë. Kjo fuqi punëtore jep kontributin e
vet në shtetin imigrues. Gjithashtu, emigrantët kanë edhe nivele të ndryshme të
shkollimit dhe ata të gjithë i kontribuojnë vendit imigrues. Është me rëndësi të
përmendet edhe fakti se një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve janë ngritur
profesionalisht jashtë vendit, ndërsa një numër tjetër, sidomos i moshës së re janë
duke u arsimuar në profesione të ndryshme. Megjithatë, këto resurse humane,
kryesisht japin kontribut për vendin imigrues ndërsa kontributi i tyre për vendlindjen
është shumë i vogël.
Trajtimi jo i barabartë në vendet imigruese është një sfidë me të cilën përballen
emigrantët e Komunës së Dragashit që nga fillimi i emigrimit. Pothuaj se në të gjitha
vendet ekziston një forcë sociale refuzuese e të huajve brenda rrethit të ri social. Që
nga fillimi i migrimit në shtetin e huaj, emigrantët ballafaqohen me vështirësitë e
adaptimit. Shkuarja në një rreth të ri social dhe me ndryshimet të shumta në të gjitha
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fushat e jetës, paraqet probleme serioze për integrimin e emigrantëve. Në shtetin e ri,
emigrantët përballen me mos njohjen e gjuhës, përballja me kulturën e re, pastaj
problemet me dokumentacionin dhe sistemin e ri administrativ, vështirësitë rreth
inkuadrimit në sistemin e ri arsimor, problemet rreth sigurimit të punës dhe
dokumenteve të qëndrimit etj. Të gjitha këto janë probleme me të cilat përballen
pothuaj të gjithë emigrantët, sidomos në dy apo tre vitet e para të emigrimit. Gjatë
kësaj kohe, emigrantët konsiderohen si të huaj dhe trajtimi i tyre është jo i barabartë
në të gjitha sferat e jetës.
Duhet theksuar se emigrimi nuk është i lehtë dhe i thjeshtë, madje shpeshherë
rezulton dhe me pasoja të pariparueshme mendore e shpirtërore. Së pari është shumë e
vështirë shkëputja nga vendi i lindjes. Për të ndodh kjo, duhet të ekzistojnë arsye të
forta dhe para së gjithash një guxim i madh për ta braktisur vendin e lindjes. Hapi i
dytë e ndeshjes me vështirësi, dhe kjo është më e rënda sepse është e vazhdueshme,
është momenti i vendosjes në shoqërinë a bashkësinë e re, sidomos kur këtu kemi të
bëjmë me bashkësi a shoqëri që dallojnë nga ajo e vendlindjes nga aspekti gjuhësor,
kulturor, fetar, politik, arsimor, ekonomik etj. Sa i përket vështirësive rreth adaptimit
të emigrantëve, është me rëndësi të përmendet fakti që sa më e lartë të jetë
dallueshmëria midis shoqërisë që lëshohet dhe shoqërisë ku vendoset, aq më të mëdha
janë sfidat dhe problemet me të cilat ndeshet mërgimtari. Në këtë aspekt mund të
themi se shoqëria e Komunës së Dragashit ku ka jetuar më herët emigranti dhe
shoqëritë ku vendosen (kryesisht në shtetet e zhvilluara perëndimore) kanë dallime të
theksuara. Andaj vështirësitë e emigrantëve të kësaj Komune janë shumë të mëdha që
për dikë janë më të shkurta e për dikë nuk mbarojnë kurrë.
Pas vështirësive të adaptimit, fillon procesi i integrimit si rrjedhojë e
natyrshme e kësaj lëvizjeje, po edhe si masë lehtësuese në ballafaqimin me realitetin e
ri. Në kuptimin gjuhësor integrimi nënkupton lidhjen e pjesëve ose të anëve të një
pjese në një të tërë (tërësi), përfshirjen e një pjese në një të tërë si pjesë përbërëse dhe
e pandarë e saj apo ndryshe mund të thuhet bashkimi a shkrirja në një njësi të vetme.
Në këtë aspekt, emigrantët e Komunës së Dragashit janë përballur mjaft gjatë, e disa
prej tyre përballën ende me procesin e integrimit. Në vendet imigruese, strukturat
shtetërore dhe civile angazhohen për “integrim” që në forma të ndryshme ndihmojnë
njerëzit e ardhur nga vendet e huaja. Strukturat e caktuara vazhdimisht i ndihmojnë të
huajt për ta mësuar gjuhën, pastaj ligjet, traditën, kulturën, historinë etj.
Integrimi si proces ka efekte të dyanshme si pozitive ashtu edhe negative. Ndër
anët pozitive të një integrimi të suksesshëm mund të përmendim:
o Përfitimi apo qasja e plotë në të drejtat dhe shërbimet që i gëzon edhe
shoqëria e shtetit ku është vendos emigranti.
o Mbrojtja dhe barazia e plotë e individëve të shoqërisë, sidomos e
imigrantëve, pa marrë parasysh prejardhjen e tyre nacionale, kulturore,
fetare etj.
Ndër anët negative të integrimit mund të përmendim:
o Kur kërkesat për integrim shndërrohen në kërkesa për asimilim;
o Kur qëllimi i integrimit nuk është fitimi i të drejtave të barabarta dhe qasja e
barabartë në të gjitha shërbimet, dhe
o Shoqëria e ardhur në vendin imigrues bëhet homogjene, ndërsa përmes
politikës së integrimit tentohet që popullata e ardhur të bëhet heterogjene.
Proces i integrimit nuk mbaron vetëm me njohjen e gjuhës, të kulturës, të
ligjeve etj. të shtetit imigrues. Duke pas parasysh edhe faktorët tjerë, jo rrallëherë
mërgimtarët janë të rrezikuar nga asimilimi, d.m.th, nga shkrirja e tyre totale në
shoqëritë ku janë të vendosur. Asimilimi, në raste më të shpeshta, ndodhë nga
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presionet e organizuara psikologjike, morale, ekonomike, etj. Ndaj procesit të
asimilimit janë të rrezikuar në masë të konsiderueshme edhe emigrantët e Komunës së
Dragashit. Pas përpjekjeve të vazhdueshme për t’u integruar në rrethin e ri, emigrantët
e kësaj Komune, e sidomos moshat e reja, janë integruar plotësisht. Ata kanë mësuar
gjuhën mjaft mirë dhe janë integruar në të gjitha fushat e jetës. Ky integrim i plotë i
emigrantëve të Komunës së Dragashit në shtetin e ri imigrues, ka ndihmuar shumë
procesin e asimilimit të tyre. Një pjesë e tyre mund ta humbin identitetin kombëtar
dhe të mos kthehen fare në vendlindje. Procesi i fundit i emigrimit, siç është asimilimi
i plotë, ka filluar të shfaqet edhe te emigrantët e Komunës së Dragashit. Procesi i
asimilimit të plotë është i shprehur sidomos në brezin e dytë të emigrantëve. Një
numër i konsiderueshëm i brezit të dytë kanë lindur në shtetin imigrues dhe kjo ka
ndikuar shumë në procesin e asimilimit. Ato gjenerata janë edukuar tërësisht në
shtetin imigrues dhe e kanë humbur identitetin kombëtar duke rrezikuar në asimilimin
e plotë.
VII. 3. Efektet e lëvizjeve migruese në zhvillimin e popullsisë së Dragashit
Efektet e lëvizjeve migruese kanë ndikim të theksuar edhe në zhvillimin e
popullsisë së Komunës së Dragashit. Lëvizjet migruese kanë ndikuar jo vetëm në
numrin absolut të popullsisë së kësaj komune por edhe në shpërndarjen gjeografike të
saj. Gjithashtu, ndikimi i migrimit është i theksuar edhe në strukturën e brendshme të
popullsisë (në bazë të gjinisë, moshës si edhe përbërjes sociale e ekonomike), në
funksionin e përgjithshëm të ekonomisë dhe në infrastrukturën e vendit.
Për të përshkruar këto elemente të ndryshme do të analizohet struktura
demografike dhe zhvillimi i saj sipas periudhave të ndryshme. Një pjesë e mirë e
ndryshimit në zhvillimin demografik si në numrin e popullsisë ashtu edhe në
strukturat e saj, ndodh për shkak të migrimit ndërkombëtar. Duhet të përmendet edhe
fakti se migrimi i brendshëm, natyrisht ka luajtur rolin e vet.
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Grafiku 64: Ndikimi i migrimit në zvogëlimin e numrit të popullsisë

Sipas regjistrimi të vitit 2011, numri i përgjithshëm i popullsisë në Komunën e
Dragashit është 33997 banorë. Në këtë numër nuk janë përfshi emigrantët e kësaj
Komune dhe si rrjedhojë kemi zvogëlim të numrit të popullsisë në krahasim me
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periudhat paraprake. Sipas këtyre të dhënave numri i popullsisë në vitin 2011, është
më i vogël në krahasim me regjistrimin e vitit 1981, dhe vlerësimin e vitit 1991. Në
vitin 2011, kemi rreth 1057 banor më pak se në vitin 1981. Numri i popullsisë së kësaj
komunë është më i vogël për 5438, banorë në krahasim me vlerësimin e vitit 1991.
Kjo tregon për ndikimin e migrimit në numrin e përgjithshëm të popullsisë së
Komunës së Dragashit. Nëse numrit të popullsisë sipas regjistrimit të 2011, ia shtojmë
numrin e emigrantëve, atëherë numri i popullsisë në Komunën e Dragashit do të ishte
42361 banorë. Për kundër rrethanave të vështira nëpër të cilat ka kaluar Komuna
Dragashit, ajo megjithatë kishte rritje të vazhdueshme të popullsisë, andaj është e pa
logjikshme që kjo Komunë të ketë numër më të vogël të popullsisë në vitin 2011, se
në vitet 1991, dhe 1981. Kur merret numri i përgjithshëm popullsisë duke i përfshi
edhe emigrantet, atëherë del se komuna e Dragashit ka 42361 banore, që paraqet një
zhvillim të rregullt demografik me një rritje të lehtë në krahasim me periudhat
paraprake.
Komuna e Dragashit ka një migrim të theksuar të popullsisë e cila mund të
regjistrohet si pjesë formuese e "familjes", por mund të mos jenë me banim të
përhershëm në vendin apo shtëpinë e qëndrimit të regjistruar, apo madje as në
Kosovë. Megjithatë, një pjesë e madhe e kësaj diaspore e kalon sezonin veror apo
vjen për pushime verore në Kosovë dhe Dragash madje edhe në vendbanimet më të
largëta. Ky popullim i pjesshëm i komunës është shumë i rëndësishëm, për shembull
kur planifikohet për furnizimin me ujë të pijshëm apo energji elektrike. Veç kësaj,
diaspora ka dhënë një kontribut të madh në ndërtimin e ndërtesave të reja kudo nëpër
komunë.
Prandaj, numrat e popullsisë për verë dhe dimër japin një pasqyrë të
përgjithshme me rëndësi për situatën aktuale lidhur me popullsinë e përhershme. Diku
ndërmjet një e treta dhe një e katërta e popullsisë së Dragashit banon apo qëndron
jashtë komunës . Popullsia më e pandryshueshme vjetore është në qytetin Dragash, ku
gjatë verës regjistrohet një shtim i popullsi prej rreth 3.15%. Kjo tregon se
vendndodhja si nyje ndërmjet vendbanimeve tjera të mëdha si dhe statusi i tij si
qendër administrative dhe qendër kryesore afariste i siguron atij një shkallë stabiliteti.
Emigrimi nga fshatrat e largëta rurale në qytetin e Dragashit për punësim apo lehtësi
në transport , për shembull, mund gjithashtu të kontribuojë në këtë popullsi kryesisht
të pandryshueshme.
Migrimi i popullsisë është reflektuar edhe me efekte të rëndësishme në
shpërndarjen hapësinore të popullsisë në Komunën e Dragashit. Ndikimi i tyre është
reflektuar më shumë në vendbanimet më të vogla që shtrihen në lartësi më të madhe
mbidetare dhe me kushte më pak të favorshme. Këto vendbanime janë duke u zbrazë
vazhdimisht dhe kryesisht nga emigrimi. Në anën tjetër, vendbanimet më të mëdha,
me funksione të shumta dhe më të zhvilluara nuk kanë pasur rënie të popullsisë edhe
pse emigrimi ka lënë gjurmët e veta edhe në këto vendbanime.
Efektet e migrimit janë të dukshme edhe në strukturën e popullsisë sipas
moshës. Siç pamë edhe te struktura e popullsisë, piramida e popullsisë ka pësuar
ndryshime duke u ngushtuar baza e saj. Sipas regjistrimit të vitit 2011,struktura e
popullsisë sipas moshës, grup moshave prej 0 deri 4 vjeç si dhe grup moshave 5 deri
9 vjeç, është më e vogël në krahasim me grup moshat para tyre. Kur krahasohet kjo
piramidë e popullsisë me piramidën e vitit 1991, dhe atë të vitit 1981, ka dallime.
Dallimi vërehet në bazën e saj, derisa piramida e popullsisë e vitit 1991, dhe ajo e vitit
1981, ka një bazë të zgjeruar me dominim të grup moshave prej 0 deri 4 vjeç, dhe
atyre prej 5 deri 9 vjeç.
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Grafiku 65. Piramida e popullsisë në vitin 1991 dhe 2011

Kjo ndërlidhet drejtpërdrejt edhe me rënien e numrit të fëmijëve dhe zvogëlimit të
lindshmërisë. Rënia e numrit të fëmijëve është pjesërisht rezultat i fenomenit të
migrimit por edhe i ndryshimit të sjelljes ndaj lindshmërisë. Migrimi ka ndikuar edhe
në strukturat tjera demografike si të gjinisë, kombësisë, profesionale, ekonomike etj.
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Kapitulli i tetë

VIII. LËVIZJET MIGRUESE DHE POLITIKAT NË LIDHJE
ME MIGRIMIN NË KOMUNËN E DRAGASHIT
“Migrimi si proces i përhershëm i lëvizjes së njerëzve si dhe rritja e
vazhdueshme e numrit të migruesve dhe problemet që ndërlidhen me këtë, ka ndikuar
që migrimi të gjendet në qendër të vëmendjes në shumë shtete të botës. Pothuajse të
gjitha vendet, pa dallim, ballafaqohen me sfida që ndërlidhen me migrimin, qofshin si
vende të origjinës, transitit apo vende të destinacionit përfundimtar. Kjo bëhet edhe
më aktuale në ditët e sotme, posaçërisht duke pasur parasysh faktin se përafërsisht,
vlerësohet se në ditët e sotme jetojnë diku rreth 214 milion njerëz jashtë vendit të
vendlindjes së tyre ose 3%, e numrit të përgjithshëm të njerëzimit, dhe se ky numër ka
pësuar rritje enorme, veçanërisht në 20 vitet e fundit.
Gjatë periudhës së viteve 1965-1990, numri i migruesve, në nivel
ndërkombëtar është rritur për 45 milion, me një shkallë rritje prej 2.1%, për vit,
përderisa shkalla e tanishme e rritjes është 2.9%, në vit. Po ashtu, numri i
përgjithshëm i migruesve në nivel global, ka pësuar rritje këto vitet e fundit, nga diku
rreth 150 milion në vitin 2000, në 214 milion në kohët e sotme, që i bie se çdo i 33
individ sot është migrues (përderisa në vitin 2000, ka qenë çdo i 35)”132.
Lëvizjet migruese janë mjaftë intensive edhe në Ballkanin Perëndimor duke
përfshi edhe Kosovën dhe Komunën e Dragashit. Për të pasur një kontroll dhe
menaxhim më efikas të këtyre lëvizjeve, shtet e ndryshme hartojnë ligje dhe strategji
efikase si dhe bëjnë marrëveshje të ndryshme ndërshtetërore për bashkëpunim në
lidhje me sfidat dhe problemet e ndryshme që rrjedhin nga migrimi.
Ndërmarrja e masave dhe politikave adekuate, do të ndikojë që migrimi të
sjellë dobi në aspekte të ndryshme ekonomike, sociale, kulturore, politike etj. Masat e
ndërmarra duhet të kenë për qellim menaxhimin sa më efikas të migrimit dhe si dhe
zvogëlimin dhe parandalimin e efekteve negative që sjell migrimi i pa rregullt. Këto
masa ndërlidhen me disa fusha konkrete lehtësuese për migrimin, siç janë:
 Liberalizimi dhe thjeshtëzimi i kanaleve të rregullta për emigrantët që
kërkojnë punë jashtë shtetit;
 Parandalimi dhe luftimi i migrimit të parregullt;
 Përmirësimi i menaxhimit të migrimit ligjor dhe qarkullues;
 Sigurimi i të drejtave themelore për migruesit;
 Përmirësimi i rezultateve për migruesit në destinacion;
 Transformimi dhe zhvillimi i migracionit si faktor pozitiv ekonomik;
 Bërja e lëvizshmërisë pjesë integrale të strategjive zhvillimore
kombëtare etj.
Masat e ndërmarra në menaxhimin e lëvizjeve migruese në Komunën e
Dragashit mund t’i ndajmë në dy nivele: Niveli lokal dhe niveli qendror. Niveli lokal
përfshin hartimin e strategjive dhe planeve zhvillimore komunale, ku migrimi është
132

Kjo shifër është shifër e përafërt e dhënë nga IOM. Këto të dhëna mund të gjenden në faqen e IOM:
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/facts--figures-1.html. Këto të dhëna
reflektohen edhe në COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE
AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Maximising the Development Impact of Migration
The EU contribution for the UN High-level Dialogue and next steps towards broadening the
development-migration nexus. Bruksel, 21.05.2013
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pjesë përbërëse e tyre si dhe hapjen e mundësive për emigrantët që të kontribuojnë në
perspektivën e zhvillimit të komunës në të ardhmen. Ndërsa niveli qendror, ndërlidhet
me masat dhe aktivitetet nacionale rreth hartimit të legjislacionit dhe strategjive për
migrimin.
VIII. 1. Migrimi dhe drejtimet e zhvillimit në të ardhmen e Komunës së
Dragashit
Komuna e Dragashit edhe pse ka pozitë periferike dhe shkallë të ulët të
zhvillimit, ajo është mjaft atraktive për të jetuar. Për ta ndalur emigrimin dhe për ta
kthyer perspektivën e kësaj zone është shumë e nevojshme që të ndërmerren hapa
konkret në zhvillimin e saj. Ekziston një angazhim i vazhdueshëm i institucioneve si
komunale ashtu edhe qendrore për zhvillimin e zonës, por ka edhe shumë punë për tu
bërë.
Komuna e Dragashit duhet të bëjë më shumë për emigrantët e po kësaj
komune. Qeveria lokale nuk ka ndonjë strategji të caktuar institucionale përmes të
cilës do të mbajë kontakte të vazhdueshme me emigrantët. Gjithashtu, ajo nuk ka bërë
ndonjë veprim konkret për të ndikuar që emigrantët të përfshihen në një formë apo
formë tjetër për investime në komunë. Zëri i emigranteve fare pak dëgjohet nga
institucionet komunale dhe nuk realizohet ndonjë ngjarje apo organizim i veçantë.
Masat që duhet të ndërmerren në të ardhmen për ndaljen e emigrimit janë të
natyrave të ndryshme si: zhvillimi ekonomik, social, kulturor, ofrimi i kushteve më të
favorshme për investime etj.
Zhvillimi ekonomik – Veprimtarit kryesore ekonomike në të cilat duhet të
mbështet zhvillimi ekonomik i Komunës së Dragashit janë zhvillimi i bujqësisë dhe
blegtorisë, turizmit, bizneseve të vogla dhe të mesme etj. Potencialet natyrore, numri
i madh i diasporës, traditat në blegtori, sipërfaqet e mëdha të kullosave, janë disa nga
përparësitë që i japim komunës mundësi reale për një zhvillim, në dy fusha të
rëndësishme ekonomike siç janë bujqësia dhe turizmi.
Prioritet është rehabilitimi dhe ndërtimi i infrastrukturës rrugore, që mundëson
lidhjet më të mira të vendbanimeve me qendrën si dhe mundësitë e hapjes së pikave
kufitare me Maqedoninë dhe Shqipërinë, të cilat do të jepnin një ndihmë të madhe në
zhvillim ekonomik, me interes jo vetëm për banoret e Komunës së Dragashit, por
edhe më gjerë.
Prandaj, gjatë hartimit të politikave zhvillimore të komunës, duhet të krijohen
politika favorizuese për sektorët e blegtorisë dhe turizmit, të cilat do të jepnin
mundësi dhe zgjidhje për të gjithë banorët e komunës, duke u ofruar nivel të
dëshiruar, pjesëmarrje aktive në jetën ekonomike e në këtë mënyrë edhe përmirësimin
e kualitetit jetësor.
Një nga projektet më me rëndësi që do të kishte ndikim të madh në hapjen e
perspektivës së zonës, është edhe zgjerimi i Parkut Kombëtar Sharri edhe në pjesën e
territorit të Komunës së Dragashit. Me Ligjin e ri të Parkut Kombëtar Mali Sharr, ky
Park përfshinë edhe një pjesë të konsiderueshme të territorit të kësaj komune
(afërsisht rreth gjysma e komunës). Kjo do të ketë efekte shumë pozitive në zhvillimin
e turizmit duke stimuluar edhe investimet në ofrimin e shërbimeve turistike dhe më
pas edhe në rritjen e të hyrave dhe krijimin e vendeve të punës.
Zhvillimi Social – Në këtë komunë ka nevojë vazhdimisht të investohet në
ngritjen e cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë. Gjithashtu duhet të stimulohet arsimimi
i femrës pasi që një kohë të gjatë kjo komunë ka qenë mbrapa sa i përket arsimimit të
femrës. Element mjaft i rëndësishëm në fushën e arsimit është edhe hapja e
Universitetit të Prizren pasi që ky qytet është shumë afër me Komunën e Dragashit
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dhe mundësit tani janë më të mëdha për të studiuar. Gjithashtu rëndësi të veçantë ka
edhe hapja e shkollave të mesme profesionale në këtë komunë, sidomos ato të
drejtimeve të bujqësisë dhe turizmit.
Zhvillimi kulturor – Kjo trevë është shumë e pasur me vlera të trashëgimisë
kulturore. Aty gjendet një begati e madhe dhe e llojllojshme e këtyre vlerave.
Popullsia e kësaj ane i ka ruajtur këto vlera me fanatizëm. Kostumet dhe veshja
kombëtare si e femrave ashtu edhe e meshkujve janë padyshim ndër më të bukurat
dhe më elegantet në Ballkan. Në këto anë janë ruajtur gjithashtu këngët, vallet, llojet e
shumta të ushqimit tradicional, mjeteve të punës etj.

Foto 10. Veshje tradicionale në Komunën e Dragashit

Lojërat popullore janë të shumta dhe mjaft interesante ku veçohet gara e
pehlivanëve apo e mundjes që ndërlidhet me fuqinë njerëzore që është trashëguar dhe
manifestohet edhe sot.

Foto 11. Sportist të mundjes në Dragash

Të gjitha këto pasuri të trashëgimisë kulturore si dhe shumë pasuri natyrore,
duhet të shfrytëzohen dhe realizohen projekte të ndryshme që do të ndikojnë
drejtpërdrejtë në zhvillimin e zonës.
Kushtet më të favorshme për investime – Siç e pamë edhe nga analizat e
këtij hulumtimi si dhe rezultatet e anketës me emigrantet e Komunës së Dragashit, një
pjesë e konsiderueshme e emigrante mbajnë lidhje të vazhdueshme me vendlindjen.
Vazhdimisht e kanë ndihmuar atë, dhe janë të interesuar gjithashtu që edhe në të
ardhmen të investojnë në projekte të ndryshme, e sidomos në hapje të bizneseve. Për
këtë arsye është shumë me rëndësi që në të ardhmen të krijohen kushte sa më të
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favorshme që emigrantet e komunës së Dragashit kapitalin e tyre ta investojnë në
hapjen e bizneseve të cilat do të ndikonin edhe në rritjen e punësimit.
Në kuadër të Qeverisë së Republikës së Kosovës funksionon edhe Ministria e
Diasporës e cila realizon aktivitete të ndryshme me emigrantet në vende të ndryshme
të Evropës dhe të Botës.
Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) për Komunën e Dragashit – ky
dokument strategjik është hartuar në vitin 2013, ku parashihen të gjitha strategjitë me
objektiva dhe aktivitete konkrete. Plani është i hartuar për periudhën 2013-2023 dhe
parasheh drejtimet e zhvillimit të komunës për 10 vitet e ardhshme.
Është me rëndësi të përmendet fakti se ky plan nuk parasheh ndonjë strategji të
veçantë për migrimin si faktor me rëndësi për Komunën e Dragashit. Migrimi është i
përfshirë në formë të përgjithësuar brenda planit, por jo me një strategji të qartë dhe
konkrete. Andaj është me rëndësi që të hartohet një strategji e mirëfilltë në
bashkëpunim edhe me sektorët e Qeverisë së Republikës së Kosovës që ndërlidhen
me këtë fushë. Ajo strategji duhet të jetë e veçantë vetëm për Komunën e Dragashit
dhe në harmoni me rrethanat ekzistuese të emigrantëve. Gjithashtu, kjo strategji të jetë
e harmonizuar plotësisht me planet zhvillimore komunale.
VIII. 2. Migrimi në kuadrin e politikave dhe strategjive nacionale
Republika e Kosovës ka ndërmarrë një varg masash me qëllim të menaxhimit
sa më efikas të migrimit si dhe zvogëlimit dhe parandalimit të efekteve negative që
burojnë posaçërisht nga migrimi i parregullt. Në këtë aspekt, Republika e Kosovës ka
hartuar dhe miratuar një varg ligjesh dhe aktesh nënligjore, dokumente strategjike dhe
dokumente tjera. Në mesin e këtyre vlen të veçohen, Ligji për Azilin, Ligji për të
Huajt, Ligji për Kontrollin e Kufirit, Ligji për Shtetësinë e Kosovës, Strategjinë për
Menaxhimin e Integruar të Kufirit, Strategjinë për Luftimin e Trafikimit me Njerëz, si
dhe janë plotësuar dhe ndryshuar një numër i ligjeve përfshirë këto që u përmendën
më lartë, si dhe disa ligjeve të reja, ku vlen të përmendet Ligji për Parandalimin dhe
Luftimin e Trafikimit me Njerëz dhe Mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit. Po ashtu,
“Qeveria e Republikës së Kosovës ka lidhur një numër marrëveshjesh bilaterale me
shumë shtete për ri pranimin e personave dhe bashkëpunimin policor, dhe është në
proces të negocimit të një numri të marrëveshjeve të tilla me disa shtete tjera”133.
Republika e Kosovës ka kornizë ligjore e cila në mënyrë të drejtpërdrejt dhe
indirekte e rregullon çështjen e migrimit në Kosovë. Duke u bazuar në kërkesat e
udhërrëfyesit për liberalizim të vizave, është harmonizuar legjislacioni shtetëror në
përputhje me legjislacionin e BE-së, për çështje të migrimit dhe azilit. “Harmonizimi i
legjislacionit është element kyç për implementimin e politikave të përbashkëta të
migrimit dhe për të siguruar menaxhim efektiv të migrimit në të gjitha fazat, trajtim
korrekt të shtetasve të vendeve të treta me qëndrim të rregullt në Kosovë dhe
parandalimin e emigrimit të parregullt si dhe luftimin më të fuqishëm të kontrabandës
me emigrantë dhe trafikimit me njerëz. Në këtë kontekst, Republika e Kosovës ka
hartuar një bazë të mirë ligjore si në vijim”134.

133

Qeveria e Kosovës, Strategjia shtetërore për migrim dhe plani i veprimit 2013-2018, Prishtinë,
shtator 2013.
134
Baza ligjore e elaboruar është marrë nga Strategjia shtetërore për migrim dhe plani i veprimit 20132018
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Ligji për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror
Me këtë ligj rregullohet kontrolli kufitar, kompetencat e policisë brenda
shtetit, bashkëpunimi ndërmjet organeve shtetërore të cilat kanë kompetencë në
menaxhimin kufitar. Kontrolli kufitar bëhet me qëllim të parandalimit, zbulimit dhe
ndalimit të migrimit të parregullt dhe përfshinë masat për parandalimin e kalimeve të
paligjshme të kufirit dhe veprimtarive të tjera të paligjshme, të bëra nëpërmjet kufirit.
Ligji për të Huajt
Ligji për të Huajt rregullon kushtet e hyrjes, lëvizjes, qëndrimit dhe punësimit
të të huajve në Republikën e Kosovës. Ky ligj është harmonizuar plotësisht me
legjislacionin e BE-së, që rregullon këtë fushë dhe rregullon migrimin e rregullt,
sanksionon migrimin e parregullt si dhe përmban dispozita për integrimin e të huajve
në shoqërinë kosovare.
Ligji për Azil
Ky ligj rregullon dhënien e azilit dhe njohjen e statusit të refugjatit, dhënien e
statusit të mbrojtjes plotësuese apo të përkohshme personave që kanë nevojë si dhe
kthimin e tyre në vendin e origjinës, të prejardhjes ose në një vend të tretë.
Ligji për Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit me Njerëz dhe
mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit
Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i dispozitave juridike përmes të cilave,
autoriteteve kompetente vendore iu jepen të drejta, detyrime dhe përgjegjësi për
parandalimin dhe luftimin e trafikimit me të gjitha format e tij, mbrojtjen e viktimave
të trafikimit dhe përcakton mënyrat e bashkëpunimit kombëtar dhe ndërkombëtar në
mënyrë që të parandalohet dhe luftohet trafikimi. Ky Ligj gjithashtu parasheh
mbrojtjen dhe asistencën për viktimat e trafikimit.
Ligji për Ri Pranim
Ligji për Ri pranim ka për qëllim që të adresojë të gjitha çështjet të cilat kanë
të bëjnë me procedurat për ri pranimin e personave që janë shtetas të Republikës së
Kosovës ose të huaj, që nuk përmbushin ose nuk i përmbush më, kushtet në fuqi, për
hyrje apo qëndrim në territorin e shtetit kërkues. Ri pranimi është “akti me anë të të
cilit një shtet pranon ri hyrjen e një personi (shtetasi të vet, shtetas të vendeve të treta
ose persona pa shtetësi), që ka hyrë, qëndron ose banon në mënyrë të paligjshme në
një shtet tjetër.
Ligji për Vendbanimin dhe Vendqëndrimin
Me këtë ligj rregullohet në mënyrë unike lajmërimi dhe ç’ lajmërimi i
vendbanimit dhe vendqëndrimit të qytetarëve, lajmërimi dhe ç’ lajmërimi i
mysafirëve, ndërrimi i adresave të banimit, kompetencat dhe mënyra e mbajtjes së
evidencave përkatëse.
Ligji për Shtetësinë e Kosovës
Ligji për Shtetësinë e Kosovës përcakton mënyrën e fitimit, rifitimit dhe
humbjes së shtetësisë së Republikës së Kosovës dhe rregullohen çështje të tjera të
ndërlidhura me shtetësinë e Republikës së Kosovës. Ndërsa me Ligjin Nr. 04/L-059
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-034, për Shtetësinë e Kosovës, është
rregulluar mënyra e fitimit të shtetësisë së Kosovës nga persona pa shtetësi- apatrid.
Po ashtu, për personat nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjeçare për humbjen e
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shtetësisë së Kosovës kërkohet humbja e shtetësisë vetëm të njërit prind dhe me
pëlqimin e prindërit tjetër.
Ligji për Mërgatën e Kosovës
Ligji për Mërgatën e Kosovës ndihmon në organizimin e mërgatës në shtetet e
ndryshme ku jeton mërgata kosovare. Ky ligj ka për qëllim ruajtjen dhe kultivimin e
identitetit gjuhësor, kulturor e arsimor të pjesëtarëve të mërgatës dhe lidhshmërinë e
tyre me institucionet e Republikës së Kosovës. Po ashtu, ligji ndihmon në organizimin
e mërgatës në shtetet e ndryshme ku jeton mërgata kosovare, nxitë dhe zhvillon
marrëdhënie ndërkulturore në mes të Republikës së Kosovës me shtetet ku mërgata
është prezentë.
Ligji për Gjendjen Civile
Ky ligj rregullon kuptimin dhe përbërësit e gjendjes civile të shtetasve të
Kosovës, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm apo
të përhershëm në Republikën e Kosovës, përcaktimin e rregullave për krijimin,
ruajtjen dhe ndryshimin e tyre, si dhe organizimin dhe funksionimin e shërbimit të
gjendjes civile në Republikën e Kosovës.
Ligji për Bashkëpunim Ndërmjet Autoriteteve të Përfshira në
Menaxhimin e Integruar të Kufirit
Qëllimi i këtij Ligji është rregullimi i bashkëpunimit ndërmjet të gjitha
autoriteteve publike përkatëse që janë të përfshira në MIK, dhe zbatimi i strategjive të
përbashkëta të këtyre autoriteteve, në mënyrë që detyrat e parapara për këto autoritete
dhe masat individuale që kanë të bëjnë me parandalimin, zbulimin dhe hetimin e
aktiviteteve të kundërligjshme penale, kontrollin, monitorimin dhe bashkëpunimin
përkatës ndërkombëtar, të përmbushen në mënyrë të duhur, efikase dhe efektive.
Siç dihet migrimi i parregullt është në kundërshtim me parimet evropiane dhe
rrezikon integrimin e Kosovës në BE dhe inkurajon trafikimin me njerëz nga krimi i
organizuar dhe kontrabanda me emigrues etj. Prandaj, në parandalimin e migrimit të
parregullt ndihmon edhe promovimi i migrimit të rregullt i natyrës ekonomike për
qëndrime të shkurta si dhe për qëllime studimi dhe hulumtimi, i cili migrim
mbështetet dhe promovohet nga politikat e BE-së.
Qeveria e Republikës së Kosovës do të vazhdojë të ndërmarrë të gjitha masat
politike dhe sociale në menaxhimin e migrimit. Në kontekst të kësaj Qeveria e
Republikës së Kosovës promovon migrimin e rregullt me qëllim të lehtësimit të
udhëtimit në shtetet anëtare të BE-së, dhe përfitimin nga programet e migrimit
qarkullues, që lehtëson qarkullimin e shtetasve ndërmjet Republikës së Kosovës me
shtetet anëtare të BE-së, në mënyrë ligjore, duke përfshirë migrimin për qëllime
studimi, punësim sezonal, shkëmbimin e eksperiencave si dhe trajnime të ndryshme.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka ndërmarrë një sërë veprimesh me qëllim
të administrimit të migrimit, duke aprovuar kornizën ligjore në fushën e migrimit në
harmoni me legjislacionin e BE-së. Për më tepër, ajo ka miratuar dokumente
strategjike si:
 Strategjia Shtetërore për Migrim dhe Plani i Veprimit 2013-2018;
 Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për Ri integrimin e
Personave të Riatdhesuar;
 Strategjia Shtetërore e Republikës së Kosovës Kundër Krimit të
Organizuar dhe Plani i Veprimit 2012-2017;
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 Strategjia Shtetërore e Republikës së Kosovës për Parandalimin e
Krimit dhe Plani i Veprimit 2009-2012;
 Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për Menaxhimin e
Integruar të Kufirit 2012-2017;
 Strategjia Nacionale dhe Plani i Veprimit Kundër Trafikimit me Qenie
Njerëzore 2011-2014.
Synimi tjetër i këtyre politikave është administrimi i migrimit në të gjitha
format që paraqitet, si dhe forcimi i bashkëpunimit me shtetet fqinje me qëllim të
parandalimit të migrimit të parregullt dhe luftimit të trafikimit me njerëz dhe
kontrabandës me migrues. Problemi i migrimit të parregullt lidhet ngushtë me
procesin e liberalizmit të vizave.
Për çështjet e menaxhimit sa më efikas me emigrantet, institucionet
Republikës së Kosovës kanë bashkëpunim të ngushtë me organizata dhe institucione
ndërkombëtare dhe vendore. Deri tashti, Qeveria e Republikës së Kosovës ka
nënshkruar 19, marrëveshje bilaterale të ri pranimit me 19 shtete të Bashkimit
Evropian dhe shtete të zonës Shengen dhe me dy vendet e rajonit me Republikën e
Shqipërisë dhe me Republikën e Malit të Zi.
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Tabela : Lista e shteteve me të cilat Republika e Kosovës ka
marrëveshje dypalëshe për Ri pranim135

Politikat migruese nacionale të Kosovës, duke përfshirë bazën Ligjore,
strategjitë dhe veprimet tjera, kryesish ndërlidhen me harmonizimin e legjislacionit
vendor me atë të Bashkimit Evropian. Gjithashtu edhe strategjitë dhe veprimet janë të
orientuara më tepër në kërkesat e BE-së, për personat e kthyer dhe ata që imigrojnë
drejt Kosovës.
Është shumë me rëndësi që institucionet të hartojnë strategji konkrete dhe të
veçanta për emigrantët e Kosovës, që janë në numër të konsiderueshëm dhe si të tillë
ata paraqesin një potencial të veçantë.

135

Qeveria e Kosovës, Strategjia shtetërore për migrim dhe plani i veprimit 2013-2018, Prishtinë,
shtator 2013, fq. 18.
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IX. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
•

•

•

•

•

Komuna e Dragashit është trevë malore që përfshin skajin jugor të Rrafshit
të Dukagjinit, respektivisht skajin jugperëndimor të Kosovës. Kufizohet
me territorin e komunës së Prizrenit, me Republikën e Maqedonisë dhe
Republikën e Shqipërisë. Ka sipërfaqe prej 434.98 km² që përfshin afro
4%, të sipërfaqes së përgjithshme të Kosovës. Shtrihet në pjesët e larta
malore të Sharrit, të cilat kalojnë lartësinë mbidetare mbi 2000 m. Ka
klimë karakteristike malore dhe sub-malore dhe është e pasur me rrjedha
ujore.
Pozita e izoluar gjeografike dhe rrethanat e caktuara politike kanë ndikuar
që kjo trevë të jetë njëra ndër rajonet më të pazhvilluara në Kosovë.
Bujqësia është aktiviteti kryesor ekonomik dhe për shkak të karakterit
ekstensiv dhe ngarkesës së madhe të popullsisë agrare, kjo veprimtari
është në nivel të ulët të zhvillimit. Industria në komunën e Dragashit nuk
ka qenë e zhvilluar asnjëherë, ndërsa në aspektin e zhvillimit të arsimit dhe
shëndetësisë, kjo trevë ka qenë vazhdimisht e pazhvilluar, por me tendenca
të ngritjes dhe zhvillimit të tyre, sidomos kohëve të fundit.
Faktorët natyrorë dhe ata ekonomikë e social kanë luajtur një rol të
rëndësishëm në zhvillimin e popullsisë së Komunës së Dragashit. Të gjitha
vendbanimet e komunës janë të vendosura në 30%, të territorit nga fakti se
pjesa tjetër e komunës shtrihet në lartësi mbidetare mbi 1500 m. Për këtë
shkak, pjesa më e madhe e territorit konsiderohet si zonë e pabanueshme
dhe shfrytëzohet kryesisht gjatë sezonit të verës për aktivitete blegtorale.
Edhe faktorët ekonomik dhe ata social nuk kanë qenë të favorshëm për
popullsinë e kësaj ane, andaj si rrjedhojë, kjo komunë është përballur me
migrime të shumta.
Sipas regjistrimit të popullsisë të viti 2011, Komuna e Dragashit ka 33997
banorë. Ka shkallë të lartë të natalitetit, edhe pse kohëve të fundit vërehen
tendenca të zvogëlimit, ndërsa shkalla e mortalitetit është e ulët dhe kështu
paraqitet shkallë e lartë e shtimit natyror. Dominon popullsia e re, ku
mosha mesatare e popullsisë në komunën e Dragashit është 36.3 vjeç dhe
gjithashtu me dominimin e popullsisë mashkullore. Etnikisht është trevë
heterogjene me popullsi shqiptare, gorane dhe boshnjake. Dominon
kryesisht popullsia shqiptare me rreth 60%, pastaj popullsia gorane me
rreth 27%, dhe ajo boshnjake me rreth 13%.
Komuna e Dragashit në aspektin e organizimit hapësinor, funksional dhe
administrativ është mjaft karakteristike. Administrimi i kësaj komune ka
ndryshuar vazhdimisht gjatë historisë, varësisht nga periudhat e ndryshme
të sundimit të saj. Territori i komunës gjithashtu ka ndryshuar në periudha
të ndryshme kohore. Dragashi si një etnitet administrativ daton që nga viti
1935, dhe ka funksionuar si i tillë deri në vitin 1960, kur u krijuan kufijtë
komunalë që ekzistojnë sot. Nga viti 1992, deri në vitin 1999, Komuna e
Dragashit është ndarë në Komunën e Gorës dhe atë të Opojës e cila ju
bashkua Komunës së Prizrenit. Sot kjo komunë funksionon si një njësi
administrative. Përbëhet nga 36 zona kadastre dhe dy regjione: Opojën dhe
Gorën. Rreth gjysma e territorit të komunës është pjesë e Parkut Kombëtar
“Sharri” i shpallur me Ligj nga Kuvendi Republikës se Kosovës në vitin
2012.
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Komuna e Dragashit është e njohur edhe historikisht sa i përket migrimit të
popullsisë. Pos shpërnguljeve të dhunshme që i ka përjetuar popullsia e
kësaj ane nga regjimet e ndryshme gjatë periudhave të caktuara kohore, ajo
është e njohur edhe me llojin e veçantë dhe tradicional të migrimit të
fuqisë punëtore mashkullore që quhet kurbet. Ky lloj i migrimit është mjaft
i përhapur dhe është vështirë të përcaktohet fillimi i tij. Shënimet na shpien
në kohën e Perandorisë Turke në shek. XVIII kur ata punonin si barinj të
vyeshëm, kositës, etj., në shumë vende të ndryshme të Perandorisë
Otomane, ( Greqi, Bullgari etj.). Drejtim tjetër i migrimeve paraqitet gjatë
Luftës së Dytë Botërore për në Shqipëri, duke punuar atje si shërbëtorë,
mjeshtër të ndërtimtarisë dhe në fabrika. Pas LDB kemi drejtimin e tretë të
migrimeve të fuqisë punëtore për në qytetet e ndryshme të ish –
Jugosllavisë, sidomos në Beograd dhe Maqedoni. Drejtimi më i ri fillon
rreth vitit 1968, kur opojarët fillojnë ta lënë Beogradin e Maqedoninë dhe
orientohen drejt metropoleve të ndryshme të Evropës.
Nga regjistrimi i popullsisë janë dhënë rezultatet për numrin e
përgjithshëm të emigrantëve, drejtimet e migrimeve, struktura e
emigrantëve sipas gjinisë dhe moshës. Sipas regjistrimit të popullsisë, në
Komunën e Dragashit ekzistojnë gjithsej 8364 emigrantë apo rreth 2200,
familje që përbëjnë rreth 25% të numrit të përgjithshëm të popullsisë.
Emigrantët janë të shpërndarë gati në të gjitha shtetet e Evropës si dhe në
kontinentet tjera siç janë Azia, Australia dhe Amerika Veriore. Numri më i
madh i emigrantëve janë në Austri, pastaj në Gjermani, Zvicër, Itali,
Slloveni e kështu me radhë. Rreth 67%, e emigrantëve janë të moshës
aktive 20 deri 60 vjet, ndërsa grup moshat e reja 0 deri 19, vjet përfshijnë
rreth 34%, të numrit të përgjithshëm të emigrantëve. Migrues të moshës
mbi 60 vjet kemi shumë pak që përfshijnë rreth 4%. Sa i përket strukturës
së gjinisë, dominon gjinia mashkullore me 55%, ndërsa gjinia femërore me
45%.
Austria, Gjermania dhe Zvicra dominojnë për nga numri i emigrantëve të
Komunës së Dragashit për faktin se emigrantët e parë që e vazhduan
migrimin ishin emigrantët nga qendrat e ndryshme të ish-Jugosllavisë dhe
mundësia për të shkuar në këto shtete për të punuar ishte më e mirë.
Gjithashtu, emigrantët kishin kushte të mira në këto vende, andaj ata
vazhduan ti tërheqin edhe anëtaret tjerë të familjes apo edhe të afërmit dhe
kështu numri i emigrantëve në këto shtet është rritur vazhdimisht.
Nga anketat që janë realizuar me emigrantë janë dhënë rezultate për
karakteristikat e përgjithshme të emigrantëve, analiza rreth mënyrës së
migrimit, shkaqeve të migrimit si dhe pasojave dhe dobive për vendin
emigrues. Në anketë janë përfshi 222, anketues. Emigrantët e anketuar
janë me kombësi shqiptare, gorane dhe boshnjake dhe dominon grupmosha 30 deri 34 vjet. Vendbanimet e Komunë së Dragashit të cilat kanë
numër më të madh të emigrantëve janë kryesisht ato vendbanime të cilat
kanë edhe numrin më të madh të popullsisë. Kështu më shumë emigrantë
janë evidentuar në fshatrat Brezne, Bresanë, Rapç, Restelicë, Kuk, Shajne
etj. që njëherësh janë edhe vendbanimet më të mëdha të Komunës së
Dragashit. Megjithatë, në të gjitha vendbanimet e kësaj komune janë
evidentuar emigrantë. Sa i përket nivelit të shkollimit, dominojnë
emigrantët me shkollë të mesme (mbi 50%), pastaj me shkollë fillore (rreth
30%). Ata me shkollë jo të plotë fillore janë më pak (rreth 3%), ndërsa
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migruesit që kanë shkollim të lartë apo superior përfshijnë gati 10%. Gati
të gjithë emigrantët janë të martuar (mbi 93%) dhe atë me bashkëshorte të
kombësisë së njëjtë. Kemi vetëm 2.1%, të rasteve kur emigrantët janë
martuar me bashkëshorte të kombësisë tjetër. Rreth 90% e emigrantëve
janë të punësuar.
Emigrantët më të moshuar janë deklaruar se në fillim kanë migruar në
qytetet e ndryshme të ish-Jugosllavisë, por që nga viti 1968, ata kanë
shkuar drejtë vendeve të ndryshme të Evropës. Në këto qytete kanë
migruar kryesisht pse i kishin familjarët dhe të afërmit e tyre si dhe ishin
vende më të afërta me vendlindjen, por më vonë e ndryshojnë vendin
imigrues kryesisht për shkak të kushteve më të mira për jetesë. Pjesa më e
madhe e emigrantëve kanë migruar vetëm, ndërsa familjet e tyre i kanë
tërhequr më vonë, por kemi edhe një pjesë të konsiderueshme të atyre që
kanë migruar në formë ilegale (pa dokumente të rregullta udhëtimi dhe
qëndrimi).
Shkaqet e migrimit janë të natyrave të ndryshme, por dominojnë ato
ekonomike (kushtet më të mira për jetesë) në 64.4 % të rasteve. Bashkimi
familjar është shkaku tjetër që i ka shtyrë të migrojnë, sidomos kohëve të
fundit, kur të rinjtë kanë shkuar tek familjet e tyre apo edhe për shkak të
martesave dhe kjo arsye përfshin 11%, të rasteve. Arsye tjetër e migrimit
paraqitet edhe siguria më e lartë jetësore me 13%, të rasteve dhe lufta me
pasojat e saj me rreth 6%, të rasteve. Shkollimi si shkak i migrimit
prezantohet në shkallë më të vogël, ku përfshinë rreth 4.5%, të rasteve.
Shkaqet e migrimit ndërlidhën edhe me moshën e migruesve dhe nivelin e
shkollimit të tyre. Grup moshat aktive kryesisht kanë migruar për shkak të
kushteve më të mira për jetesë, sigurisë më të lartë dhe pasojave të luftës,
ndërsa grup moshat e reja më tepër për shkaqe të bashkimit familjar dhe
shkollimit. Te emigrantët me shkollim të lartë dhe superior, shkaku
kryesor i migrimit ishte shkollimi, ndërsa te ata me shkollë të mesme,
fillore dhe jo të plotë fillore, shkaku kryesor i migrimit ishin kushtet më të
mira për jetesë.
Këto migrime kanë sjellë pasoja dhe dobi për vendin emigrues. Efektet e
krijuara janë të natyrës ekonomike, sociale dhe demografike.
o Si efekte pozitive të natyrës ekonomike mund të përmendim
punësimin, ku rreth 90%, janë të punësuar në vendin imigrues,
si dhe përvoja apo stazhi i punës që u mundëson atyre të
ardhura edhe pas pensionimit. Sa i përket anëtarëve tjerë të
familjes së emigrantëve është me rëndësi të theksohet se në 30
%, të rasteve ata janë të punësuar, ndërsa ata emigrantë që kanë
fëmijë të moshës së shkollimit, fëmijët e tyre vijojnë shkollimin
në vendin imigrues.
o Rreth 54%, e emigrantëve i ndihmojnë rregullisht familjet e
tyre në vendlindje, kryesisht në plotësimin e nevojave
elementare të jetesës, investime në pajisje shtëpiake, martesa
dhe vdekje, shpenzime shëndetësore, ndërtimin e shtëpive të,
shkollimin e anëtarëve të tjerë të familjes, etj.
o Gjithashtu, mbi 80%, e emigrantëve kanë investuar në
vendlindje jashtë familjes (fshat apo komunë) si në
infrastrukturë, ndërtimtari etj.
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o Dhënia e kontributeve kombëtare ka qenë një përkrahje e
fuqishme, pikërisht në kohën kur Kosova ishte në situatë më të
vështirë të okupimit dhe të luftës.
o Ajo që është me rëndësi për t’u theksuar, është edhe shprehja e
gatishmërisë së tyre që edhe në të ardhmen të investojnë në
vendlindjen e tyre.
Si efekte negative në aspektin ekonomik mund të përmendim:
o Rënia e remitancave viteve të fundit duke marrë parasysh
krizën e përgjithshme, krijimin e familjeve të reja si dhe rritjen
e nevojave individuale dhe familjare.
o Rënia e investimeve nga emigrantët në Komunën e Dragashit.
o Mungesa e krahut të punës për ekonominë në Dragashi si
pasojë e emigrimit.
o Punësimin e emigrantëve kryesisht në punë të rënda fizike në
veprimtari ekonomike, siç janë industria dhe ndërtimtaria me
mbi 60%, të rasteve.
o Gjithashtu mbi 60% e emigrantëve punojnë punë me orar të
zgjatur.
o Problemet me të cilat ballafaqohen emigrantët janë të natyrave
të ndryshme si me mungesë të punësimit, dokumenteve jo të
rregullta qëndrimi dhe udhëtimi, kufizimet shëndetësore, etj.
o Gati të gjithë emigrantët kanë pasuri të patundshme (tokë
bujqësore) në vendlindje dhe ato në të shumtën e rasteve i
shfrytëzojnë familjarët apo bashkëfshatarët, por kemi edhe raste
kur toka e tyre ka mbetur pa u shfrytëzuar.
Sa i përket efekteve sociale, ato janë mjaftë të ndërlikuara:
o Emigrantët në fillim janë ballafaquar me vështirësi të adaptimit
në vendin e ri imigrues. Atyre u është dashur mesatarisht 2-5
vite për t’u adaptuar në rrethin e ri shoqëror, por kemi edhe të
atillë që janë dashur mbi 5 vite dhe ende nuk kanë mundur të
adaptohen. Sa i përket integrimit të plotë në rrethin e ri
shoqëror, emigrantët me moshë më të re dhe ata me nivel më të
lartë të shkollimit janë integruar plotësisht, ndërsa ata me
moshë më të vjetër dhe me shkollim më të ulët nuk kanë
mundur të integrohen plotësisht
o Pas adaptimit, fillon procesi i asimilimit, ku ruajtja e gjuhës dhe
kulturës do të ishte faktorë shumë i rëndësishëm në
ngadalësimin e asimilimit të tyre. Rreth 98%, të rasteve,
emigrantët gjatë komunikimit në familjet e tyre përdorin gjuhën
shqipe, ndërsa rreth 2 %, të rasteve ata komunikojnë në
familjet e tyre në dy gjuhë, atë të vendlindjes dhe gjuhën
zyrtare të shtetit imigrues.
o Gjithashtu, pjesa më e madhe e emigrantëve marrin pjesë në
manifestimet e ndryshme kulturore dhe kombëtare që
organizohen më bashkatdhetarët në vendet e ndryshme
imigruese.
o Element tjetër mjaft i rëndësishëm është se emigrantët e
vizitojnë shpesh vendlindjen e tyre. Rreth 71%, të tyre e
vizitojnë vendlindjen së paku një herë apo dy herë brenda një
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viti. Rreth 24 %, e emigrantëve janë përgjigjur se e vizitojnë
vendlindjen edhe 3, e më tepër herë brenda një viti.
o Ata janë në kontakt të vazhdueshëm me vendlindjen dhe
kryesisht kontaktet i mbajnë përmes telefonit, por kohëve të
fundit edhe përmes internetit. Vazhdimisht i përcjellin edhe
mjetet e informimit (TV, shtypin etj).
o Faza e fundit e migrimit ka të bëj me asimilimin dhe ky
fenomen gjithashtu ka filluar të përhapet sidomos te moshat e
reja.
Në aspektin demografik kemi zvogëlim të popullsisë, ku siç thamë më parë
rreth 25%, e popullsisë së përgjithshme jetojnë jashtë vendit dhe kryesisht
të grup moshave aktive dhe të reja. Migrimi jo vetëm që ka ndikuar në
zvogëlimin e numrit të popullsisë, por edhe ka ndikuar në rënien e shkallës
së natalitetit. Gjithashtu, emigrimi ka luajtur një rol të rëndësishëm edhe
në strukturën e popullsisë sipas moshës dhe gjinisë. Aktualisht piramida e
popullsisë së Komunës së Dragashit është ngushtuar që tregon për
zvogëlimin e numrit të grup moshave të reja 0 deri 10 vjeç.
Kjo pjesë e popullsisë përbën një potencial të rëndësishëm për Komunën e
Dragashit, andaj është shumë me rëndësi që në të ardhmen të ofrohen
mundësi dhe të hartohen politika migruese që do të ndikonin në rritjen e
dobive dhe zvogëlimin e efekteve negative të emigrantëve. Është shumë
me rëndësi që t’u ofrohet mundësia emigrantëve për investime në
vendlindje dhe hapjen e mundësive të reja për ta si për punësim ashtu edhe
për të ardhura më të mira në vendlindjen e tyre.
Sa i përket politikave migruese mund të thuhet se ato janë të organizuara
në dy nivele: Niveli qendror dhe ai lokal. Qeveria lokale e Komunës së
Dragashit ka të hartuar PZHK, në të cilin parashihen strategji të caktuara
zhvillimore për 10 vitet e ardhme të komunës, por ende nuk është hartuar
ndonjë strategji konkrete dhe detajuar rreth emigrantëve që janë të shumtë
në këtë komunë. Në nivelin qendror, Qeveria e Kosovës ka hartuar
strategji dhe një bazë të mirë ligjore, por ende ka nevojë për t’u bërë në
këtë drejtim.

Rekomandime:
 Migrimet përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të popullsisë dhe është me
rëndësi që në të ardhmen të inkurajohen studiuesit që ta trajtojnë këtë
çështje në sfera të ndryshme.
 Duhet të themelohet një qendër për emigrantë e cila do të krijojë një bazë
të saktë të shënimeve (të dhënave për emigrantët) dhe përcjellja e tyre në
vazhdimësi. Gjithashtu kjo qendër do t’i shqyrtojë të gjitha çështjet që
kanë të bëjnë me emigrantët. Ajo duhet të krijojë një bazë të shënimeve të
detajuara rreth emigrantëve për identifikimin e të gjitha problemeve dhe
vështirësive me të cilat ata përballën. Pos tjerash, kjo qendër duhet të
analizojë edh ndikimet e emigrimit në zhvillimin më të gjerë ekonomik e
social dhe të përgatisë plane e strategji për organet qeveritare.
 Angazhimi më i madh i qeverisë lokale dhe qendrore që ta identifikojë sa
më saktë diasporën e vetë dhe të krijoj lidhje të vazhdueshme me ta.
 Gjithashtu, qeveria lokale duhet të ndikojë në forma të ndryshme që t’i
përfshijë emigrantët në investime të fushave të ndryshme.
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 Të dëgjohet zëri i emigrantëve dhe të organizohen ngjarje periodike me ta.
 Qeveria e Kosovës ka realizuar marrëveshjeve dypalëshe dhe duhet
vazhduar edhe në të ardhmen me këtë aktivitet që të përkrahet kthimi i
kosovarëve të rinj me kualifikime të larta, nëpërmjet lidhjeve me pushime,
ose kredive për të themeluar biznese dhe për këtë duhet të inkurajohen.
 Konferenca e Donatorëve për Kosovën lë të kuptojë se Kosova mund të
bëhet eksportues i fuqisë punëtore. Potencialit të migrimit të përkohshëm
duhet qasur si çështje e rëndësishme në marrëdhëniet dypalëshe të
Kosovës me vendet të cilat kërkojnë fuqi punëtore.
 Remitancat janë një ndihmë e konsiderueshme andaj duhet t’u lehtësohet
procesi i dërgesave dhe t’u zvogëlohen shpenzimet për to.
 Institucionet e Kosovë duhet t'i angazhojnë bashkësitë e Diasporës si
partnerë të rëndësishëm për zhvillimin e vendit. Dialogu ndërmjet
Qeverisë së Kosovës dhe bashkësive të Diasporës duhet të
institucionalizohet dhe të çojë në bashkëpunim konkret, bazuar në
potencialin e vërtetë të Diasporës.
 Qeveria e Kosovës dhe ajo e Komunës së Dragashit, duhet të krijojnë
kontakte të vazhdueshme me institucionet e shtetit pritës me qëllim të
bashkëpunimit rreth zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive me të cilat
ballafaqohen emigrantët.
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Hartuar nga intervistuesi: _______________
Data: __________
Numri: _________

PYETËSOR
Hulumtim për Studime Demografike
Tema: MIGRIMET E JASHTME NË KOMUNËN E DRAGASHIT: SHKAQET,
HUMBJET DHE DOBITË
Pyetësori është pjesë e një studimi demografik, udhëhequr nga FHF – Universiteti i
Tiranës, të dhënat e të cilit shfrytëzohen vetëm për qëllime akademike. Qëllimi i
studimit është të shihet rrjedha e migrimeve në Komunën e Dragashit, shkaktarët që i
kanë nxitur ato dhe pasojat që kanë lënë (dhe po lënë) në shoqëri.
Ju sigurojmë se të dhënat janë konfidenciale dhe nuk ka nevojë të jepni emrin e
mbiemrin (është anonim). Për plotësimin e tij nuk do të ju duhen më shumë se 30
minuta kohë.
Udhëzim
Ju lutem, plotësoni pyetjet me rrumbullakimin e përgjigjes së saktë ose me shkrim ku
është e nevojshme.
A. Të përgjithshme
A1. Vendi i intervistës

____________________

A2. Data e lindjes

______________________

A3. Vendi i lindjes ______________________
A4. Cilës kombësi i takoni
1. Shqiptar
2. Serb
3. Turk
4. Boshnjak
5. Goran
6. Rom
7. Ashkali
8. Tjeter__________
A5. Cilën shkollë e keni mbaruar (niveli më i lartë i shkollimit të kompletuar)
1. i/e paarsimuar,
2. Shkolla jo e plotë fillore,
3. Fillore,
4. E mesme,
5. E lartë,
6. Superiore/ fakulteti,
7. Tjetër __________
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A6. Cili është statusi i juaj martesor
1. i/e pamartuar
2. i/e martuar
a. bashkëshortja e juaj është e kombësisë së njëjtë
b. bashkëshortja e juaj është e kombësisë tjetër
3. i/e ndarë,
B. Rreth migrimit
B7. A kini migruar ndonjëherë
1. Po
2. Jo (nëse jo, kalo në pyetjen …..)
B8. Në cilin vend – shtet keni emigruar për herë të parë _______________
B9. Në cilin vit keni emigruar ________________
B10. A gjendeni ende në të njëjtin vend-shtet
1. Po
2. Jo
a. ku gjendeni tani ____________
b. sa herë e keni ndërruar vendbanimin ___________
B 11. Si dhe pse e keni përzgjedhur vendin e parë emigrues
1. ishte vendi më i afërt me vendlindjen
2. bashkim familjar
3. bashkim me shokët/ të afërmit
4. për shkak të kushteve më të mira për jetesë (shkollimi, punësimi apo banimi)
5. tjetër __________________
B 12. Nëse e keni ndërruar vendin emigrues, a mund të specifikoni arsyet pse
1. probleme me dokumentacionin në vendin e parë emigrues
2. kushte më të mira për jetesë (shkollimi, punësimi apo banimi)
3. bashkim familjar
4. bashkim me shokët/ të afërmit
5. tjetër ____________
B13. Si keni emigruar
1. vetëm
2. me familjen
3. me shokë
4. tjetër ___________
B14. A keni migruar
1. në formë legale (me dokumente të rregullta)
2. në formë ilegale
B15. Ku gjendet tani familja e juaj
1. kam migruar bashkë me familjen
2. familjen e kam tërhequr më vonë në vendin emigrues
3. në vendlindje
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4. tjetër
B 16. Sa anëtarë ka familja e juaj ____________
B17. Cila është gjuha e komunikimit në familjen e juaj
1. gjuha amtare
2. gjuha zyrtare e vendit imigrues
3. tjetër
C. Shkaqet e migrimit
C18. A mund të specifikoni cila është arsyeja kryesore që ju ka shtyrë të migroni
1. kushtet më të mira për jetesë
2. siguria më e lartë jetësore
3. shkollimi
4. bashkimi familjar
5. probleme infrastrukturore në vendim imigrues
6. lufta dhe pasojat e saj
7. tjetër ____________
D. Statusi i migruesit
D19. A jeni tani i/e punësuar
1. Po
2. Jo (nëse jo, kalo në pyetjen ..... )
D20. Nëse jeni të punësuar, ku punoni:
1. bujqësi
2. industri
3. ndërtimtari
4. tregti
5. tjetër _________________
D21. Qe sa kohë jeni në marrëdhënie pune (stazhi i punës)____________
D22. Sa e keni lartësinë e të ardhurave mujore (rrumbullako shifrën më të përafërt)
1. nën 1000 €
2. 1000-2000 €
3. mbi 2000 €
4. tjetër _________
D23. Cila është koha juaj e punës gjatë ditës:
1. 07:00 – 12:00
2. 07:00 – 15:00
3. 09:00 – 17:00
4. tjetër ______________
D24. Vendi i juaj i punës, a i takon:
1. institucioneve / organizatave shtetërore – publike
2. institucioneve / organizatave private
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D25. A e ushtroni profesionin e njëjtë sikurse në vendin imigrues
1. Po
2. Jo
D26. Çfarë veprimtarie keni ushtruar para se të migroni ____________
D27. Me çka merren anëtarët tjerë të familjes
1. Punojnë
a. Po, çfarë profesioni ushtrojnë _________
b. Jo
2. Shkollohen
a. Po
b. Jo, nuk e kanë moshën për shkollim
i. fëmijët janë ende të vegjël
ii. e kanë përfunduar shkollimin
3. Tjetër _________
E. Adoptimi dhe asimilimi
E 28. A mund të specifikoni përafërsisht se sa kohë iu është dashur të adoptoheni në
vendin e ri emigrues ______________
E 29. A mendoni se jeni integruar plotësisht në rrethin e ri shoqëror
1. po
2. jo, kam ende probleme me:
a. mënyrën e komunikimit
i. gjuhën
ii. kulturën
b. mënyrën e ushqimit
c. shkollimin e fëmijëve dhe integrimin e tyre në shoqëri
d. tjetër _______
E 30. Me çfarë vështirësi ballafaqoheni sot në jetën e përditshme
1. mungesë e punësimit
2. kushtet e vështira për jetesë (banimi)
3. dokumente jo të rregullta qëndrimi
4. probleme sociale
5. mundësitë e kufizuara shëndetësore
6. tjetër _____________
E31. A merrni pjesë në manifestimet kulturore që organizohen nga bashkatdhetarët e
juaj në vendin ku jetoni
1. po
a. takimet e kohëpaskohshme të mbajnë të lidhur me vendlindjen
b. tjetër ___________
2. Jo
c. jam shumë i/e angazhuar me punë
d. nuk e shoh të nevojshme
e. tjetër __________
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F. Lidhja me familjen dhe vendlindjen
F32. A e vizitoni shpesh vendlindjen e juaj
1. Po
a. Sa herë _____________
3. Jo
F33. Si i mbani kontaktet me vendlindjen
a. përmes mjeteve të informimit (TV, shtypi, etj)
b. interneti
c. telefoni
d. tjetër _________
F34. A posedoni pasuri të patundshme në vendlindje
1. Po
a. i shfrytëzon familja
b. i shfrytëzojnë bashkëfshatarët
c. kanë mbetur të pashfrytëzuara
d. tjetër __________
2. Jo
a. nuk kam pasur asnjëherë
b. e kam shitur
c. tjetër
F 35. A i ndihmoni financiarisht anëtarët tjerë të familjes në vendlindje
1. po, rregullisht
2. po, në rast nevoje
3. jo
F36. Ndihma e juaj në vendlindje nga anëtarët e familjes është shfrytëzuar për
1. Plotësimin e nevojave elementare për jetesë
2. ndërtimin e shtëpisë së re
3. investime në bujqësi
4. investime në amvisëri
5. shkollimin e anëtarëve tjerë të familjes
6. shpenzime shëndetësore
7. martesa (dasma) / vdekje (funerale)
8. tjetër ____________
F37. A keni investuar ndonjëherë në vendlindje jashtë familjes suaj
1. Po, në
a.tregti - hapje të biznesit
b.ndërtimtari
c.infrastrukturë
d.kontribute të ndryshme kombëtare
e.tjetër ___________
2. Jo
F38. A planifikoni të investoni në të ardhmen në vendlindje
1. Po
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a. vetëm në familje dhe ekonomi shtëpiake
b. në fshatin/komunën të cilës i takoj
c. tjetër ____________
2. Jo
G. Pyetjet përmbyllëse
G39. A planifikoni të ktheheni në vendlindje në të ardhmen
1. Po, a mund të specifikoni përafërsisht
a. arsyet ______________
b. kohën _______________
c. vendin ______________
2. Jo

Shumë faleminderit për bashkëpunimin dhe ju lutem, më poshtë shënoni komentet e
juaja (nëse keni)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________
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