
1 

 

 

 

 

 

 
 
 

PROPOZIM PROJEKTI 
SHPJEGUES I FJALËVE SHQIPE 

Nje projekt ide pershkruese e nje aplikimi per pershkrimin e sakte të termave ne shqip 

 

Nga  

Armand Brahaj, M.Sc. 

 

__________________________ 

 

 

 

ShqiperiaCom Shpk 

Tirane 

Tetor, 2009



2 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

Gjuha shqipe përbën një degë të veçantë të gjuhëve Indo-Europiane. Ajo flitet nga 

një grup banorësh prej rreth 10 milion banorësh të vendosur kryesisht në Europën 

Juglindore, në jug të gadishullit Ballkanik. Shqipja është gjuhë zyrtare e Republikës së 

Shqipërisë, Republikës së Kosovës, dhe flitet gjithashtu nga popullsi autoktone në kufinjtë 

përreth këtyre dy shteteve. Për shkak të ndikimit të ulët të kulturës shqiptare në artin dhe 

kulturën botërore, gjuha shqipe është e pastudiuar dhe shpeshherë e pa hulumtuar nga 

studiues të ndryshëm të sferës botërore. Megjithatë në këtë gjuhë gjenden shumë terma të 

përdorur akoma në praktikat budiste, në rrënjët e gjuhëve të Europës perëndimore dhe më 

tej1.  

Institucione shqiptare kanë ndërmarrë disa here studime për shpjegimin e trajtave 

dhe termave të gjuhës shqipe. Në këtë projekt ne marrim përsipër informatizimin e 

rregullave kryesore të gjuhës shqipe dhe aplikimin e këtyre rregullave në fjalët e sotme 

shqipe. Më tej qëllimi është të angazhohet komunitetin shqiptar në internet për pasurimin 

me përshkrim, shembuj dhe sinonimi të termave dhe fjalëve të gjuhës shqipe.   

Projekti është kryesisht i mbështetur në një praktikë pune informatike në shërbim të 

studiuesve apo studentëve të Gjuhës Shqipe. Ai do të bazohet më shumë ne pasurinë 

tradicionale se në përshkrime akademik të termave. Projekti do të ofrojë përkthimin e 

fjalëve shqip-shqip, por me mundësi përkthimi dhe në gjuhë të tjera. Çdo fjalë do të 

                                                             

1 Shih Hyrje per disa shembuj 



3 

 

përmbajë një ose disa shpjegime, përshkrim të trajtave që ajo merr gjatë lakimit/zgjedhimit 

në shqip, sinonimitë, rrënjën etj.  
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KREU I: HYRJE 
 Kultura e të shkruarit dhe të përdorurit të gjuhës shqipe në internet sot ka 

ndryshuar shumë. Në vitet e fundit shumë terma nga Anglishtja, Italishtja e gjuhë të tjera 

janë përshtatur në shqip dhe përdorur edhe aty ku ndodheshin fjalë shqipe me të njëjtin 

kuptim. Kjo dukuri ka ndodhur gradualisht dhe është e nxitur kryesisht nga burimet e 

lajmeve (Televizionet, Radiot, Mjetet e informimit në internet), nga politikanët në gjuhën e 

përditshme dhe nga çdo burim tjetër me ndikim në jetën e përditshme (emërtimet në 

lokale, në ekspozita etj.). Disa shtete kanë krijuar prej kohësh sisteme sinonimish për të 

lehtësuar përkthimin dhe përcaktimin e fjalëve të sakta për t’u përdorur. Në ambientet 

shqipfolëse akoma nuk ka një inisiativë të tillë!    

 Në projektin tone sugjerojmë prezantimin e fjalëve shqip në formatin e paraqitur në 

seksionin e Rrezultate (shih më poshtë). Projekti do të prezantojë në tërësi të gjitha format 

e çdo fjale, përshkrimin mbi kuptimin, prejardhjen dhe komente të tjera. (Në gjuhën shqipe 

ekzistojnë gjithashtu shumë terma që tregojnë afrimitetin e kësaj gjuhe me gjuhët e tjera 

botërore. Shpeshherë këto terma kanë burimin nga shqipja, e shpeshherë këto terma është 

vështirë të caktësohet fillesa apo origjinaliteti në një gjuhë.)  

Një rol të rëndësishëm në pasurimin me informacion të fjalorit do të luajë dhe trajtimi, 

perceptimet dhe komentet që kanë mbi këto fjalë vizitorët që do të jenë të lirë të 

komentojnë për çdo term. 
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 Siç sapo përmendëm ne shpresojmë që një kontribut në këtë fjalor të jepet dhe nga 

komuniteti i shqiptarëve në Internet. Praktikat e sotme të informacioni në rrjet kanë 

vërtetuar që interaktiviteti dhe kontributi me informacion nga vizitorët është tepër i 

vlefshëm dhe i jep një dimension më popullor çdo projekt. Përfshirja e vizitorëve në debatin 

dhe përshkrimet e termave do të zhvendosë projektin tone nga një strukturë e mirëfilltë 

akademike, në një trajtim më të përafërt tradicional dhe ruajtje të një pasurie kombëtare 

(realisht në humbje) siç është gjuha shqipe.  Me anë të trajtimeve dhe komenteve të 

vizitorëve të fjalorit, shpresohet që të arrihet një pasurim dhe zgjerim i kuptimeve dhe 

fjalëve të shqipes. Duke u vënë përkrah këtyre fjalëve dhe sinonimitetin dhe përkthime në 

gjuhë të huaja, parashikohet që të zgjerohet numri i fjalëve shqipe në gjuhën e përditshme 

të shqiptarëve dhe të ulet numri i fjalëve të huazuara. 

  

EKIPI 
Projekti është një bashkëpunim mes shumë disiplinave tërësisht të ndryshme. 

Thelbi i këtij projekti është informatizimi i të gjithë termave shqip dhe përshkrimi i tyre i 

detajuar në rregullat shqipe. Një punë e tillë kërkon bashkëpunim nga disa ekspertë të 

fushave të ndryshme.  

Projekti do të organizohet në 1) kontribues aktiv, 2) kontribues të jashtëm dhe 3) 

kontribues të rastësisshëm. Kontribuesit aktiv do jenë 1.1) studiues gjuhësie (studentë, 

doktorantë, profesorë)  dhe 1.2) informatikanë. Kontributi i tyre do të jetë i lidhur 

drejtpërdrejtë me përcaktimin e rregullave bazë për lakimin, zgjedhimin dhe trajtat e 

fjalëve në shqip. Në bashkëpunim me informatikanët ky grup kontribuesish do të krijojnë 

një database të të gjitha rregullave të shqipes, formave të fjalëve në shqip, dhe praktikisht 

trajtat e çdo termi. Ky grup do të jetë gjithashtu përgjegjës dhe për përcaktimet e para të 

fjalëve në shqip. 
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Kontribuesit e jashtëm do të jenë ekspertë të shkencave të tjera si Shkenca 

Ekonomike, Shkenca Juridike, Gazetari etj. Kontributi i anëtarëve të këtij grupi do të jetë 

saktësimi dhe shqipërimi i disa nga termat më të përdorur në disiplinat rrespektive. 

Kontributi i tyre do të jetë i një natyre më akademike dhe do të insistohet në bashkëpunim 

me institucione profesionale të këtyre fushave për pasurimin e këtyre termave dhe forcimin 

e standartizimeve të mëtejshme në praktikat e punës. 

Kontribuesit e rastësisshëm do të jenë vizitorë të sistemit dhe nga ata pritet të 

plotësohet një pjesë e mirë e informacionit tradicional në library. Praktika jonë (prej disa 

vitesh në administrimin e disa portaleve më të mëdha shqiptare në internet) ka treguar që 

Shqipëria ka një komunitet tepër aktiv për çështjet e gjuhës dhe kulturës shqipe në internet. 

Ashtu si Wikipedia e projekte të tjera, ne do bazojmë vjeljen e informacionit kulturor dhe 

tradicional direct nga shqiptarët nën vëzhgimin e ekipit të drejtues të këtij projekti. 

Të gjithë kontribuesve të projektit do t’u njihen meritat në projekt publikisht. 

 

Kufizime të projektit 

 Ka dy kufizime të këtij projekti që duhet të deklarohen dhe të merren parasysh gjatë 

punës.  

 Kufizimi i pare ka të bëjë me produktin final përfundimtar që do të dorëzohet në 

përfundim të punës. Produkti që do të publikohet drejtëpërdrejtë, nuk përbën një rrezultat 

akademik, por është vjelje e një informacioni kulturor dhe organizimi i tij. Metodat dhe 

rrezultate të tjera që rrjedhin nga projekti mund të trajtohen si akademike nga kontribuesit. 
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 Kufizimi i dytë lidhet me saktësinë e informacionit të përcjellë nga projekti, 

megjithëse ekipi do të monitorojë vazhdimisht proçesin e shtimit të informacionit nga 

kontribuesit rastësor, një përshkrim i termave të një gjuhe sjell shpeshherë hipoteza të 

pavërtetueshme të cilat duhen përcjellë për atë që janë. Sistemi ynë do të përcjellë pjesë nga 

kultura shqiptare e gjuhës dhe një pjesë e informacionit do të jetë e pa argumentuar 

plotësisht akademikisht. Le të jetë ky hapi i parë për studime të mëtejshme. 

 Projekti nuk merr përsipër një studim gjuhësor, por një mbledhje dhe organizim të 

pasurisë gjuhësore. 
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KREU II: OBJEKTIVAT 
Me anë të këtij projekti ne tentojmë të. 

 Krijojmë një sistemi të mirëfilltë përshkrues të kuptimit të çdo fjale në shqip 

 Krijojmë një projekt arsimor (edukativ) mbi leksikun e gjuhës shqipe 

 Rrisim ndjeshmërinë ndaj përdorimit të termave shqip në internet 

 Krijojmë terma të rinj në shqip për përdorim në vend të huazimeve të panevojshme 

PËRFITUESIT 
Sistemi do u shërbejë të gjitha shtresave të shoqërisë (tradicional, akademikë etj). Projekti 

do të jetë në shërbim të drejtëpërdrejtë të çdo shqipfolësi. Më tej nga ky sistem do të 

përfitojnë dhe:  

 Insitutucione profesionesh të lire për të cilët do mund të gjenerohen fjalor termash 

teknikë (Shembull “terma juridik të shqipëruar”, “terma informatik të shqipëruar” 

etj) 

 Studiues të gjuhës shqipe të cilët do të kenë mundësi të shfrytëzojnë jo vetëm 

informacionin e grumbulluar bruto, por dhe statistika dhe të dhëna që rrjedhin 

indirekt nga ky sistem.  

 Aplikime Informatike, Programe kompjuteri etj do kenë mundësi të përdorin 

Korrektues fjalësh, apo dhe gjenerim teme të çdo fjale (me tepër vlerë në sistemet e 

kërkimit). 
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KREU III: BAZAT E LITERATURËS 
 Projekti do të bazohet për strukturimin e termave shqip në botimet akademike 

shqiptare. Ndër to veçojmë “Fjalorin Drejtshkrimor te Gjuhës Shqipe”, Botim i Akademise se 

Shkencave të vitit 1975. Një analizë më e detajuar do të bëhet në këtë drejtim nga ekipi i 

gjuhëtarëve që do të bashkëpunojnë në këtë projekt. 
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KREU IV: METODOLOGJIA 
 Pavarësisht nga orientimi gjuhësor dhe produkti përfundimtar i projektit, projekti 

bazohet në teknika Manaxhimi Informacioni. Në këtë këndvështrim dhe metodologjia në 

këtë seksion do të përshkruhet në aspektin e informatizimit të të dhënave. Strukturimi i 

këtyre të dhënave do të organizohet për të lehtësuar shfaqjen dhe grupimet sipas rregullave 

të gjuhës shqipe. 

SUBJEKTI 
 Projekti do të mbledhë fjalët shqipe në një fjalor. Fjalët do të jenë të përshkrueshme 

mbi kuptimin, rregullat nën të cilat përdoren në gjuhën shqipe dhe të gjitha trajtat e tij.  

Përveç fjalëve fjalori do të përmbajë të gjitha rregullat nën të cilin trajtohen fjalët e shqipes, 

shembuj përshkrimor etj.  

STRUKTURA INFORMATIKE 
Informacioni  do të përshkruhet semantikisht në ontologji duke krijuar njëkohësisht 

dhe një fjalor semantik të termve shqip2. 

GRUMBULLIMI I INFORMACIONIT 
 Për grumbullimin e informacionit do të përdoren metoda informatike. Një fjalor me 

të gjithë termat unikë do të gjenerohet nga baza të dhënash informacioni si ato informative 

(mediatike) (ShqiperiaCom ka mbi 400 000 artikuj me mijëra fjalë të përdorura në shqip).  

 Bazuar mbi kërkimet dhe rregullat strukturore të gjeneruar nga grupi i gjuhëtarëve, 

do mundësohet aplikimi i rregullave për rastet kur mund te aplikohet për gjenerimin e të 

gjitha trajtave të mundshme.  

ORGANIZIMI I INFORMACIONIT 

                                                             

2 Trajtim semantik në këtë kuadër ka të bëjë me termin informatik për semantikën dhe jo atë 

gjuhësor 
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 Ekipi I gjuhëtarëve nga çdo fjalë në fjalorin e grumbulluar do të përcaktojë rrënjën e 

fjalës, temën dhe grupimin.  

Për të përshkruar me një shembull: Emrat e gjuhës shqipe u përkasin në shumicën e 

rasteve disa rregullave të qarta të lakimit. Kështu, emrat në gjuhën shqipe i gjejmë në 3 

gjini, Mashkullore, Femërore dhe Asnjanëse. Emrat e gjinisë mashkullore mbarojnë me një 

nga prapashtesat –i, -u. Teorikisht shumica e emrave të gjinisë mashkullore që mbarojnë 

me prapashtesën –i do të lakohen sipas një rregulli të njëjtë. Pas përcaktimit të temës së 

fjalës dhe grupit ku ai përket, sistemi do të jetë në gjendje të gjenerojë të gjitha trajtat që kjo 

fjalë merr sipas lakimit apo zgjedhimit. Aplikimi I rregullave të njëjtë do të jetë i mundur 

vetëm kur fjalët, (emra apo folje) u përkasin trajtave të rregullta. Në rastin e fjalëve të tjera 

të gjuhës shqipe si lidhëzat, ndajfoljet, parafjalët etj, rregullta të veçantë organizimi.  

Emrat apo foljet që nuk u përkasin trajtave të rregullta do të plotësohen manualisht 

nga kontribuesit.  
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KREU V:  RREZULTATE 
 Projekti do të gjenerojë në një faqe interneti të përshkrimin dhe të gjitha trajtat e 

çdo fjale në shqip. Në një hap të dytë informacioni i grumbulluar në këtë projekt do të 

përdoret për të krijuar programe kompjuterike ose module që mund t’u bashkangjiten 

programeve aktuale në mënyrë që të lehtësohet shkrimi i gjuhës shqipe.   

Shembull i pjesshëm i përshkruesit të çdo fjale 

Në shembujt e mësipërm është dhënë një strukturë përshkruese e disa fjalëve shqip.  

Kështu përshembull:  

Qyp-i - emër shqip i gjinisë mashkullore (trajta mbaresës –i).  

Përshkrimi:  

1. Enë për mbajtjen e produkteve blegtorale, apo ruajtjen e 

çdo produkti tjetër.  

Si gjuhë indo-europiane, Shqipja ka trashëguar dhe disa 

terma të njëjtë me ato të popullsive të Azisë Jug-

Perëndimore.  

Gjendet dhe në letërsinë budiste. Citimi! 

Shembull: Ajo ishte tashmë rrugë qorre që mbaronte tek 

gropa e madhe nga ku ishte marrë me vite e mbase me 

shekuj argjila për tullat tjegulla e qypa e qerpiçe. 

2. Sharje në shqip për të treguar përtaci, apati të një personi 

Shembull: Hë more qypa – tha Beni – po trasheni në diell 

Lakimi: 

…. 
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Gjithashtu fjalë të gjuhës shqipe përbëjnë sot rrënjën dhe mund të shërbejnë si fjalë 

përshkrimore të termave të gjuhës anglishte (gjermanike) të trashëguara nga latinishtja. 

Kështu përshembull:  

Terr-i - emër shqip i gjinisë mashkullore (trajta mbaresës –i).  

Përshkrimi:  

1. Gjëndja e mungesës së plotë të dritës.  

Shembull: 

Fjalë shqip të krijuara nga kjo fjalë: 

a. Terror – “Të mbushur me frikë” 

b. ‘Errësirë – Me shumë mundësi e prejardhur nga rënia e 

shkronjës T në fillim të fjalës Terrësirë -> Errësirë 

c. I/E Errët - Mbiemër që shpreh mungesën e dritës. 

Mbiemër që shpreh praninë e ngjyrës së errët në diçka 

Fjalë të huaja me këtë prejardhje: 

a. Terror – Ashtu si në Latinisht apo Anglisht me kuptimin “të 

mbushur me frikë” (Shpjegime nga staf jo akademik) 

b. Terrorist – Me prejardhje Terror, me prejardhje Terr (Shpjegime 

nga staf jo akademik) 

Lakimi 
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KREU V: ZBATIMI I PROJEKTIT 
 Projekti duke qenë se do të merret me grumbullimin e fjalëve të gjuhës shqipe, 

sinonimitë dhe përkthimet e në gjuhë të tjera, përbëhet nga një masë tepër dinamike dhe në 

ndryshim të vazhdueshëm. Në parashikimet tona, është menduar një punë prej 2 vjetësh 

për zbatimin e këtij projektu ku do të grumbullohen dhe informatizohen mbi 90% e fjalëve 

në shqip. 

Hapi Përshkrimi i punës 

Kohë-

zgjatja 

/ ditë 

Informatikanët Gjuhëtarët 

I Analizë më e detajuar e 

projektit nga ana 

gjuhësore 

30 -Analiza e sistemit 

- Krijimi I një baze të dhënash 

(design) 

Analizë e projektit duke marrë 

parasysh kufizime të tjera 

gjuhësore 

II Fillimi i projektit 60 -Gjenerimi I fjalorit të fjalëve 

unike 

- Programimi i një strukture për 

hedhjen e të dhënave nga 

gjuhëtarët, përcaktimi i 

grupimeve, ndërtimi  

Mbledhja dhe grumbullimi i 

rregullave të grupeve të fjalëve 

të rregullta 

III Përgatitja e sistemit për 

publikim 

60 - Krijimi i një ndërfaqe web 

për shfaqjen e rrezultateve  

- Programimi i një strukture që 

lejon komentimet dhe 

sugjerimet e komunitetit 

(kontribuesit e rastësisshëm) 

-  Kontrolli i saktësisë të rregullave 

bazuar në praktika empirike dhe 

teori  

- Hedhja e termave të parë në 

system 

IV Publikimi i sistemit 60 - Programimi I një strukture për 

kontribuesit e jashtëm 

-Përmirësime sistemi 

-Pasurimi I sistemit me terma të 

parregullt 

- Kontrolli I të dhënave të future 

nga kontribuesit e rastësisshëm 

V Pasurimi I sistemit 90 -Krijimi I fjalorëve special sipas 

disiplinave të ndryshme 

-Krijimi I algoritmeve për 

përcaktimin e temës së fjalës 

-Pasurimi I sistemit 

- Kontrolli I termave të hedhur 

nga kontribuesit në sistem 

VI Pasurim sistemi,  

Gjenerim Statistikash me 

interes akademik mbi 

gjuhën shqipe 

Publikim fjalori të termave 

shqip autentikë etj 

60 Gjenerim statistkiash, 

vizualizime që do të 

ndihmojnë në kërkime të 

mëtejshme 

-Pasurim sistemi 

- Kontrol termash të hedhur në 

sistem 

- Krijim fjalorësh të veçantë mbi 

disiplinat e ndryshme 
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 Përfundim Projekti I  360   
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KREU VI: FINANCIMI 
 Projekti do të bazohet në ekipin e mëposhtëm: 

Hapi Përshkrimi i punës Gjuhëtarë Informatikan 
Manaxher 

Projekti 

Kontribues të 

jashtëm 

I Analizë më e detajuar e 

projektit nga ana 

gjuhësore 

2 1 1  

II Fillimi i projektit 2 1 1  

III Përgatitja e sistemit për 

publikim 

2 1 1 3-5 

IV Publikimi i sistemit 2 1 1 3-5 

V Pasurimi I sistemit 2 1 1 3-5 

VI Pasurim sistemi,  

Gjenerim Statistikash me 

interes akademik mbi 

gjuhën shqipe 

Publikim fjalori të termave 

shqip autentikë etj 

2 1 1 0 

 Përfundim Projekti I  2x12 12 12 (3-5)x12 

 

Shpenzimet ndahen në dy grupe, ato të domosdoshme të shënuara në tabelën: “Shpenzime 

të nevojshme” dhe ato që do ishin një ndihmesë për cilësinë e projektit “Shpenzime të 

mundshme” 

SHPENZIME TË NEVOJSHME 
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SHPENZIME TË MUNDSHME: 

      

      

      

      

   

 

KREU VII: INISIATIVA 
Inisiatorë të këtij projekt: 

Armand Brahaj I diplomuar në informatikë nga Universiteti I Tiranës dhe bashkethemelues 

i ShqiperiaCom Shpk. Ne Shkurt 2009 perfundon studimet ne Master Shkencash per 

“Communication and Media Engineering” ne Offenburg, Gjermani. Aktualisht po punon për 

mbrojtjen e titullit Ph.D në fushën  “Information Management” prane “Humboldt University 

Berlin”.  Ka kontribuar me disa projekte web, për t’u përmendur Shqiperia.com, një ndër 

faqet më të vizituara shqiptare në internet. 

Sonila Danaj Resume 

 

 


