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Abstrakt Konfliktet janë po aq të vjetran sa edhe njerëzimi, ato janë një fenomen i përgjithshëm, i 

cili ndeshet në të gjitha rrafshet e jetës. Nuk është ekzistenca e konflikteve ajo, që është problematike 

apo deri edhe përbën rrezik për paqen, por janë format dhunë-favorizuese të zgjidhjes së një koflikti, 

të cilat mbartin padrejtësinë e u japin një përparësi të dukshme në dëm të tëtjerëve atyre palëve, që 

orientohen për nga realizimi i njëanshëm i interesave si dhe përfaqësojnë idenë, se vetëm njëra 

palëdisponon „të vërtetën“ dhe „të drejtën“.  Ide të tilla përfundojnë shumë lehtë në mënyra veprimi 

dhe mendimi, që janë tëorientuara për nga lojërat e shumës zero: Humbja e njërit është fitimi i tjetrit. 

Fituesi, kështu vijon zinxhiri i asociacioneve,është më i forti dhe ky ka të drejtën në anën e tij. 

Ne kete punim shkencor fokusohemi me teper ne ceshtjet e sigurise nderkombetare, ku do te behet nje 

analize teorike  e fenomeve qe ndikojne ne kete problematike. Meqenese ne literaturen bashkekohore 

kësaj problematike nuk i eshte perkushtuar vëmendje ndikimit mbi Komfliktet 

Qellimi i këtij punimi eshte qe te njoftohet lexuesi me rrethanat aktuale qe lidhen me sigurine 

nderkombetare dhe ndikimi e tyre shoqerine ku ato jetojne 

Fjalët kyçe:Konfliktet, paqja, interesat politike 

 

Abstract Conflicts are as old as the human, they are a general phenomenon, which occurs in all 

aspects of life. There is the existence of conflicts it, that is problematic or even a threat to peace, but 

are forms of violence-favorable resolution of a Conflict, which bear the injustice and confer a 

significant advantage to the detriment of Medical Ethics Manual those parties, who are directed to 

the realization of biased interests and represent the idea that only one palëdisponon "truth" and 

"right". Such ideas very easily end up acting and thinking in ways that are tëorientuara for zero-sum 

games: The loss of one is the gain of another. Winner, so follows the chain of associations, is the 

strongest and he has the right at his side. 

In this scientific paper focus more on issues of international security, which will be a theoretical 

analysis of the phenomena affecting this problem. Given this problematic contemporary literature is 

devoted attention not impact on Komfliktet  

The aim of this paper is to inform the reader with current circumstances related to international 

security and their impact society in which they live.  
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1. Konfliktet 

Në ligjërimin e përditshëm me fjalën konflikt kuptohet përleshja midis dy a më 

shumë vetash a grupesh që përdorin forcën si mjet për t’u mbrojtur nga dikush, siç 

thonë ata
1
. 

Në historinë e njerëzimit gjithnjë kanë ekzistuar moskuptime, kundërshtime të 

caktuara si dhe ndarje në baza të ndryshme. Të gjitha këto dukuri dhe shkaqe gjatë 

historisë së zhvillimit njerëzor, janë paraqitur dhe zhvilluar në forma të ndryshme 

dhe mënyra të ndryshme. Është e ditur së në procesin zhvillimor të zhvillimit të 

shoqërisë në përgjithësi këto dukuri të moskuptimeve, mospajtimeve, 

kundërshtimeve etj, janë shënuar me të njëjtën fjalë si konflikt.
2
 Në bisedën e 

përditshme me fjalën konflikt shpesh nënkuptohet përleshja ndërmjet dy ose më 

shumë njerëzve ose grupeve, të cilët përdorin forcën, si mjet për të fituar ose për t’u 

mbrojtur.
3
 

Konfliktet paraqesin një përmbajtje të përhershme të ekzistencës sociale në nivele të 

ndryshme. Konfliktet janë një lloj fenomeni i cili paraqitet nëshoqëri apo grup 

individësh të cilët në mënyrë të pavarur paraqesin dhe ndërtojnë qëndrimet.
4
 

Konfliktet janë po aq të vjetran sa edhe njerëzimi, ato janë një fenomen i 

përgjithshëm, i cili ndeshet në të gjitha rrafshet e jetës. Nuk është ekzistenca e 

konflikteve ajo, që është problematike apo deri edhe përbën rrezik për paqen, por 

janë format dhunë-favorizuese të zgjidhjes së një koflikti, të cilat mbartin 

padrejtësinë e u japin një përparësi të dukshme në dëm të të tjerëve atyre palëve, që 

orientohen për nga realizimi i njëanshëm i interesave si dhe përfaqësojnë idenë, se 

vetëm njëra palë disponon „të vërtetën“ dhe „të drejtën“.  Ide të tilla përfundojnë 

shumë lehtë në mënyra veprimi dhe mendimi, që janë të orientuara për nga lojërat e 

shumës zero: Humbja e njërit është fitimi i tjetrit. Fituesi, kështu vijon zinxhiri i 

asociacioneve, është më i forti dhe ky ka të drejtën në anën e tij.  Në jetën e 

përditshme, konfliktet shpesh barazohen me grindjet, me kundërshtitë e interesave, 

me pushtetin ose përdorimin e dhunës. Shkencëtarja për paqen Ulrike C. Wasmuth 

thekson, se është e rëndësishme, që konfliktin ta konsiderojmë në mënyrë objektive 

si rrethanë sociale duke mos e ngatërruar me format e zgjidhjes së tij; ai nuk duhet 

kufizuar me anë vlerësimesh si dhe nuk duhet përzier me tërësinë e shkaqeve të tij. 

Ndaj ajo  e përkufizon Konfliktin si një „rrethanë sociale me të paktën dy palë 

pjesëmarrëse (individë, grupe, shtete), të cilët ndjekin qëllime të ndryshme dhe kanë 

pikënisje të parakordueshme ose synojnë të njëjtin qëllim, të cilin mund ta arrijë 

                                                 
1 Violeta  Petreska-Beshka, Konfliktet, f.3, Fakulteti filozofik Shkup 1995  
2 http://klubidemokratik.org Nazmi Maliqi, TOLERANCA POLITIKE NË FUNKSION TË PAQES, f.141 Shkup 
3 Po aty Nazmi Maliqi, f. 143 
4 Agim Beqiri tezë masteri, Zgjedhja e konflikteve në ish – jugosllavinë, f.41, Tetovë 2009 

Seventh International Conference 
Konferenca e shtatë Ndërkombëtare 

Page 100



 

vetëm njëra prej palëve, dhe për arritjen e një qëllimi të caktuar duan të përdorin 

mjete të ndryshme që në pikënisje të parakordueshme.
5
  

Problemi i vërtetë i konflikteve paraqitet në rrezikun e vazhdueshem të gradualizimit 

të tyre, duke u mëshuar gjithnjë  e më shumë strategjive të pushtetit dhe dhunës. 

Kështu, konflikti bëhet gjithnjë  e më i vështirë për t'u drejtuar derisa del jashtë 

kontrollit, kalon pragun e dhunës duke u bërë kështu shkak i shkatërrimit të jetës. 

Një bashkëjetesë e mëtejshme bëhet në këtë mënyrë për një kohë të gjatë shumë e 

vështirë deri e pamundur 

Konfliktet shoqërore janë forma të ndërveprimit të palëve shoqërore të konfrontuara, 

grupeve, individëve, institucioneve, shteteve, subjekteve me pozicione dhe interesa  

të ndryshme, me pikëpamje  dhe synime të kundërta. 

Konfliktet vazhdojnë të paraqesin rrezik, dhe se shoqëria bashkohore edhe më tej 

mund të vëhet para një sprove, edhe pse mund të jenë konflite me përmasa lokale-

regjionale, apo edhe si konflikt i brendshëm i një shteti, por që mund të ndikojnë në 

marrëdhënjet ndërkombëtare. 

2. Llojet e konflikteve 

Se për të egzistuar konflikti, në te duhet të bëjnë pjesë dy palë të konfrontuara, dhe 

varësisht nga palët të konfrontuara, konflikti mund të jetë: interpersonal (në mes 

individëve), intergrupor (në mes grupeve) dhe brenda grupor.
6
 

Varësisht se kush është në konflikt, bëhet edhe dallimi midis konflikteve 

ndërpersonale, ndërgrupore dhe brenda grupore : 

 Konflioktet ndërpersonale ndodhin midis individësh. Të tilla janë, p.sh., 

konfliktet midis burit e gruas, prindit e fëmijës, vëllait e motrës, nxënësit dhe 

arsimtarit, arsimtarit me arsimtar, dy shhokëve të punës, përgjegjësit puntorit 

etj. 

 Konflioktet brenda grupore ndodhin midis pjestarëve të grupeve të vogla dhe 

zakonisht në to përfshihen të pjestarit e grupit. Konfliktet e kësaj natyre 

ndodhin brenda familjesh, skuadrash sportive, grupesh të punës, komisionesh 

dhe këshillash të ndryshëm etj. 

 Sjellja konfliktore përbëhet prej veprimesh që i bën njëra palë me qëllim që 

t’i kundërvihet palës tjetër ose t’i pengojë veprimet e saj. Këtu hyjnë 

veprimet me intensitet të ndryshëm: nga mos përfillja pasive (mospërkrahja), 

nëpërmjet mospajtimit, fjalosjes, sabotimit të hapur dhe formave të 

ndryshme të dhunës (si fyerja ose goditja) e deri te lufta e plotë.
7
   

                                                 
5 http://www.dadalos.org, 18.10.2011 
6.http://klubidemokratik.org Nazmi Maliqi, TOLERANCA POLITIKE NË FUNKSION TË PAQES, f.141 Shkup 
7
.  Violeta Petreska Beshka, Konfliktet, f.6-7, Fakulteti Filozofik Shkup1995  
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Sipas një klasifikimi tjetër, konfliktet ndahen në :  

 Konflikte fetare 

 Konflikte nacionale 

 Konflikte ideologjike 

 Konflikte ekonomike 

 Konflikte ndëretnike 
8
 

Kur jemi tek raporti final në mes të konfliktit dhe religjionit, këtu shpeshherë kemi 

dy dualizma që njëri grup e sheh raportin në mes të religjionit dhe konfliktit si 

dekonstrukt social, me faktin që shpërfaq një konflikt dhe normalisht kjo krijohet si 

shkak i një tendence religjioze të hiperzmadhuar nga vetë grupet religjioze të cilat 

nuk mund të akceptojnë vlerat, bindjet, numrin, kulturën, ritualet e religjioneve 

tjera.Një pohim të till kishte theksuar edhe profesori Samuel.P.Huntington në vitin 

1993, ku iu ishte drejtuar sidomos elitës intelektuale që duhet të kenë një vëmendje 

për ardhjen e mundshme të ,,Përleshjeve të Civilizimeve'' , ato civilizime të cilat 

kanë një dallim nga të tjerët si me histori, gjuhë kulturë, traditë dhe këtu më e 

rëndësishmja është religjioni si një manifestim i mundshëm i konfliktit 4.Ku në atë 

kohë, Huntingtonin e quanin edhe nazist për ide kinse të fantazuara, mirëpo më vonë 

u pa qartë se ai kishte të drejt, dhe teoria e tij u vërtetua sidomos pas sulmeve të 11 

shtatorit, ndërhyrjes në Irak etj.
9
 

Andaj, deri tek shpërfaqja e konfliktit fetar ka shumë faktor që ndikojnë.Krahas 

këtyre shumë grupeve ekstremiste që kanë ideologji të shumta, qëllime politike, 

private, e të tjera bëjnë të mundur që individët apo grupe të shpërfaqin vetë sensin e 

konfliktit fetar. 

Unë do t’i veçojë disa konflikte ndërfetare botërore 

1. Mayanamari / Burma 1948 Budistët dhe Krishterëv 

2. Israel / Palestin 1968 Hebrejt dhe Arabëve, Muslimanët-Krishterët 

3. Irlanda e Veriut 1969 Katolikët dhe Protestanve 

4. Filipine (Mindanano) 1970 Muslimanët dhe Krishterët (katolik) 

5. Bangladesh 1973 Budistët dhe Krishterëve 

6. Sri Lanka 1983 Hindu dhe Muslimanët 

7. Jugosllavi (Kroaci) 1991 Serbët Ortodoks – Krishterë dhe katolik 

Krishterëve romak 

8. Jugosllavi (Bosnje) 1991 Ortodoksët Krishterë dhe Katolikëve dhe 

Muslimanëve 

9. Afganistan 1992 Muslimanët fundamentalist dhe Muslimanët e moderuar  

                                                 
8
.  Bejtush Gashi & Pjetër Hidri, Konfliktet Ndërkombëtare Dhe Ndëretnike, Prishtinë, 2008, f.16,  

9. http://ferdi-.piczo.com, 20.10.2011
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10. Tadxhikistan 1992 Muslimanët dhe Krishterëve Ortodoks 

11. Indi (Uthar- Pradesh) 1992 Hindu dhe Muslimanët  

Pra, konfliktet më të ashpëra dhe format e tyre luftërat më të mëdha gjatë historisë 

janë shfaqur si shkak i religjionit, edhe pse në kuptimin figurativ ato kanë qenë të 

veshur më petkun e politikës, ekonomisë, konfliktin racor etj.Nga, kjo rrjedh se 

diktatorët si Lenini, Hitleri, Stalini, Mao ce Dung, e deri tek Millosheviqi edhe pse 

kanë zhvilluar konflikte për shkaqe politike-ekonomike apo dimensione kulturore, 

në realitet ato kanë qenë konflikte tipike të zhvilluara për shkak religjionit, ku 

sipasoj kanë humbur jetën me miliona njerëz të pafajshëm. 

Lidhur me knfliktet nacionale, kto llojë konfliktesh janë me një agresivitet të 

nacionalizmit me interesa të një kombi. 

Që nga fundi i luftës se ftohtë shumë konflikte në mbarë botën kanë ndodhur Brenda 

shteteve, dhe në të shumten e rasteve janë shprehur përmes mobilizimit grupor apo 

etnik me fyerje.Disa nga konfliktet më masive dhe më të shtrejta në aspektin human 

kanë perfshire konfliktet e gjata brendashtetërore si në Sri Lanka dhe Sudan, si dhe 

perpjekjet per genocid ne hapsiren e liqejve te medhej ne Afriken Qendrore.
10

  

Konfliktet ideologjike, Në qoftë se të gjitha konfliktet ndërkombëtare do të kishin 

qenë vetëm materiale në natyrën e tyre, mund të kishte qenë më lehtë për t’i i 

zgjidhur ato.
11

  

Shembull i mirë për konfliktet ideologjike, shembulli gjatë luftës së ftohtë është 

zhvilluar një luftë ideologjike botërore, ndërmjet demokracive kapitaliste dhe 

komunizmit. 

Konflikti ekonmik, Gara ekonomike është forma më e përhapur e konfliktit në 

mardhëniet ndërkombëtare, sepse edhe veprimet ekonomike janë të përhapura .Çdo 

shitje e bërë e çdo marëveshje e arritur përtej kufijve ndërkombëtarë sjell pas vetes 

një zgjidhje interesash që përplasen.
12

  Kësi soji konflikti është ai  i  Kostarikës, 

ajo kërkon që çmimi i kafes që ajo eksporton të rritet çmimi , kurse Kanadaja e cila 

imporon kafen, ajo kërkon që çmimi I kafes të ulet. 

Konfliktet etnike, janë ndoshta burimi më i rëndësishëm i konflikteve në shumë 

luftërave që ndodhin në botë.  

Grupet etnike janë grupe të mëdha njerëzish të cilët kanë të njëjtat lidhje të gjhës 

stërgjyshore, kulturës ose të fesë si edhe një dallushmëri të përbashkët (individët 

njëjtësohen me grupin). Megjthëse konfliktet etnike shpesh kanë natyrë materiale, 

sidomos për teritorin e kontrollin mbi qeverinë, vetë këto konflikte burojnë prej një 

                                                 
10. Fernand de Varennes,   http://www.newbalkanpolitics.org.mk, 20.10. 2011 
11. Joshua S. Goldstein, Mardhëniet Ndërkombëtare, Për botimin shqip Dituria, f.213, Tiranë 2003  

12. po aty,  Joshua S. Goldstein,f.209 
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mospëlqimi ose urjtjeje që pjestarët e një grupi entik ndiejnë vazhdimisht për 

pjesëtarët e një grupi tjetër etnik.
13

  

Në konfliktet etnike shpesh ka trysni për ndryshimin e kufijve : shembulli i BRSS-

sëme Moldovës, Rumuninë, Poloninë etj, poashtu i këti lloji  është konflikti i 

armatosur në is- Jugosllavinë. 

Që konfliktet të mund të zgjidhen, duhet që ato fillimisht të perceptohen. Çdo 

veprim presupozon perceptimin e një situate dhe interpretimin e saj (në të shumtën e 

rasteve të pavetëdijshem). Në mënyrë, që interpretimi i nxituar shpesh i 

karakterizuar nga paragjykime dhe ide armiqësish  si dhe atribuimi i cilësive, 

bindjeve dhe qëllimeve të veprimit të bëhet i dukshëm duhet, që ky proces 

perceptimi dhe interpretimi të bëhet me vetëdije. 

3. Zgjedhja paqësore e konflikteve 

Nocioni parandalim i konfliktit i referohet nji lloji të vecantë të administrimit të 

konflikteve i cili duhet të dallohet nga shmangja dhe zgjedhja e konfliktit. 

Zhvillimi e zbatimi i strategjive paqësore për zgjidhjen e konflikteve nëpërmjet 

përdorimit të formave të tjera të ndikimit të ndryshme nga dhuna , njihet me emrin e 

përgjithshëm zgjidhje e konfliktit.
14

 

Qasja e ardhshme shumë e rëndësishme ndaj ndërtimit të paqes është vënë në sferën 

e ndërmjetësimit, përkatëisht  zgjidhjen e konfliktit me ndërmjetësimin e palës së 

tretë. Variantet e reja të zgjidhjes së konflikteve përfshijnë përdorimin e palës së 

tretë që nuk ka hyrë drejtpërdrejtë në konflikt, me qëllim që të kontribuojë në 

komunikimin ndërmjet palëve dhe t’u ndihmojë në arritjen e zgjidhjes reciproke, të 

pranueshme për palët në konflikt. Ajo mund të përfshijë edhe metodat e vendosjes 

sipas gjyqit,  arbitrazhin (kur nga pala e tretë pritet të propozojë zgjidhje që mund të 

jetë e obligueshme për palët), ndërmjetësimi dhe lehtësimii zgjidhjes (kur nga pala e 

tretë pritet të lehtësojë komunikimin  dhe t’u ndihmojë palëve të vijnë në një 

zgjidhje të vetën për konfliktin). Zgjidhja e konfliktit me ndërmjetësimin e palës së 

tretë mund të sillet nga detyrimi deri te dinamika e bidnjes-konzesuale me forcë, me 

ç‘rast qasjet më të reja të ndërmjetësimit në zgjidhjen e problemeve përpiqen të 

praktikojnë forcën konzesuale.
15

 

Masat parandaluese për zgjedgjen paqësore të konflikteve: 

1. Masat lidhur me konfliktin, që të parandalosh përmasat e konfliktit, mënyra 

më e mir është të meresh me vet kofliktin, konfliktet kërkojnë zgjidhje 

tëndryshme, m’varsisht se cilit lloji i përket, në qoft se konflikti buron nga 

fakte ose veprime të mosmarveshjeve, mund të zgjidhet nëpërmjet të 

transaparencës ushtarake dhe nëpërmjet marveshjeve të n dryshme, konflikti 

                                                 
13.po aty,  Joshua S. Goldstein,f.214 

14. Bejtush Gashi & Pjetër Hidri, Konfliktet Ndërkombëtare Dhe Ndëretnike, Prishtinë, 2008, f.37 
15. http://klubidemokratik.org Nazmi Maliqi, TOLERANCA POLITIKE NË FUNKSION TË PAQES, f.162 Shkup 
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i bazuar në interes ose mosmarveshje përfitimesh, mundë të zgjidhet 

nëpërmjet përpjekjeve për pajtim dhe paqe. 

2. Masat lidhur me strukturën e mundësive,  që të parandalohet përmasa e këti 

konflikti, mënyra më e mirë është të meresh me pushtetindhe dispozicionin e 

palëve dhe faktorëve të cilët pengojnë dhe e lejojnë përdorimin. 

3. Masat lidhur me vendimarjen :Këto masa ndihmojnëvendimarësit të 

menaxhojnë konfliktet në mënyrë konstruktive nëpërmjet: 

 Reduktimit të keqpërceptimive 

 Kërkimit të strategjive më të mira për të parandaluar konfliktet e 

padëshiruara  

 Kërkim të strategjive më gjithpërfshirëse për të parandaluar konfliktet 
16

 

4. Ndikimi i intersave në zgjidhjen e konflikteve : Si shembull marim krizën në 

ish Jugosllavinë, ku OSBE-ja, zhvillimin e konfliktit e parandaloi që të mos 

hapet në rajonet fqinje. 

5. Paralajmërimi : Zhvillimi i konflikteve me karakter ndërkombëtar me natyrë 

politike siç ishte ai i “ revulucionit kadifejta “ në Evropën Lindore, Lufta e 

gjirit Persik, konfliktet në ish Jugosllavinë. 

6. Prirja për të kundërvepruar dhe prirja për të vepruar : Meret shembulli i 

Luftës në Jugosllavi, ku organizatat qeveritare ndërkombëtare, janë zbrapsur 

shpesh nga organizimi i aksioneve të ndryshme për zgjidhjen e situatës. 

7. Diplomacia  tradiconale dhe diplomacia e re : Lloje të diplmacisë tradiconale 

mundohen të pengojnë përshkallëzimin e mosmarveshjeve ndëretnike dhe 

nacinaliste. 

8. Infra struktura e mjaftueshme : Konfliktet parndolohen, që ndonjëherë duhet 

të autorizojnë forca ushtarake. 

9. Pikëpamja e sigurisë së përbashkët  

10. Përpjekjet për marveshje 

11. Përdorimi i forcës 

12. Ndërmjetësimi 

 Diplomacija parandaluse zbaton një sërë veprimesh dhe masash 

parandaluese 

 Shkëmbim i misioneve ushtarake 

 Hapja e qendrave për zvogëlimin e rrezikut ushtarak 

 Vendosja e masave të transparencës dhe komunikimit 
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 Pranija e funksionarëve të lartë të organizmave ndërkombëtarë në rajonet e 

krizës 

 Asistenca humanitare  

 Asistenca për ripajtim 

 Kërkesa për cmilitarizimin e zonës së konfliktit 

 Negocijatat afatmesme dhe afatgjata 

Pajtimi ose bërja e paqes bazohet në përpjekjet për të zgjedhur konfliktin e 

interesave midis dy palëve nëpërmjet negocijatave, këtu përmenden dy metoda 

pajtimi: 

 Metoda e parë bazohet në zbatimin e dhunës ose pushtetit 

 Metoda e dytë bazohet në zgjedhjen juridike të konfliktit17 

Konflikti mer fund atëherë kur zgjidhen mosmarveshjet në mes palëve. Këtu futet 

edhe zgjidhja e një mosmarrëveshje kur njëra nga palët i imponohet tjetrës me 

kërkesat e veta. Por kjo ka të bëjë më tepër me zgjidhjen e një mosmarrëveshje duke 

zhvilluar dhe zbatuar strategjitë paqësore, pra duke gjetur zgjidhjen e cila si rregull 

arrihet me kompromis pa ju drejtuar dhunës.  
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