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Parathënie
 Hapja e syve të një individi është transformimi nga gjendja aktuale në një gjendje të re, të 
paktën në kuptimin metaforik të fjalës. Marrë në kontekstin social e politik shqiptarë, me sytë e mbyllur, 
shqiptarët gjejmë veten të burgosur në një gjendje të mjerueshme si shkak i rrethanave politike, 
ekonomike dhe sociale. Sytë e mbyllur simbolizojnë gjendjen e rëndë ekonomike dhe sociale të të 
rinjëve që çdo ditë largohen nga vendi, e ku shpresa për një të ardhme më të mirë çdo ditë merr 
goditje nga ato elita që mendojnë për çdo gjë tjetër përpos për ndërtimin e një shteti të lirë e të 
mirqenjës për gjeneratat e ardhshme. Me lënien në terr të gjërave që janë esenciale për mirë-funk-
sionimin e një shoqërie siç janë: drejtësia, morali, transparenca, demokracia, dashuria për atdheun, 
puna për shtet-ndërtim, zhvillimi ekonomik, etj. ne humbasim shpresën dhe natyrisht që, të rinjë e 
pleq kërkojnë alternativa të tjera për të gjetur vetën në liri. Kështu, duke e ndjerë mungesën e dritës, 
disa degradojnë në një depresion të thellë, disa kalojnë në një depresion që nuk e dijnë që e kanë, e 
disa të tjerë tentojnë të zgjedhin një rrugë të mundimshme për të gjetur këto elemente diku tjetër. Si 
rezultat i tërë kësaj vie edhe largimi nga vendi. 
Thirrja në esencë është mesazh që kombi ynë të hapë sytë e zeza (e zeza në kuptimin e errësirës) dhe 
të shiqojnë të bardhën (në kuptimin e dritës, transparencës, lirisë dhe të drejtës). Sepse pa e pa të 
bardhën, nuk mund të njohin gjendjen aktuale që është, sipas shumë fakteve, e errët dhe me pak 
shpresë! 
 Ky tekst është një formë eksperimentale e shprehjes. E konsideroj këtë, me pak rezervë, si një 
lloj avangardizmi në art sepse është një formë e pazakont e lidhjes së muzikës së vjetër, teksteve të 
tyre me interpretime të sferave të tjera jo-artistike siç janë ekonomia, politika apo drejtësia. Dhe 
natyrisht, si çdo eksperiment, kërkohet dedikim, dëshirë, dhe këmbëngulje për të filluar një proces të 
tillë, por mbi të gjitha kërkohet guxim. E konsideroj eksperiment sepse përmes këtij shkrimi, po mundohem 
që të bëjë një bashkërëndim të artit dhe shkencës për të tentuar të sjell një formë sa imagjinare në 
një objekt real. 
 Ky tekst edhe mund të jetë larg të arriturit të objektivit të tij primar – provës se a është i 
bëshëm ky projekt apo jo, por është një tentim i vogël për të shpreh në formë sa artistike, aq edhe 
shkencore, rrethanat se ku kemi qenë, dhe se ku aspirojmë të shkojmë si individ, shoqëri apo komb 
dhe trajtimit të vlerave që na japin drejtimin e duhur kombëtar. 
Por e kuptoj që edhe nëse eksperimenti nuk shkon mirë, diçka mund të “shpërthej”. Ose mund të funksionoi 
ashtu siç duhet dhe të shërbejë si një provë e mirë për të hapur rrugë të reja në këtë disiplinë. 
Natyrisht se ky tekst ka limitetet e veta në shpjegime, kjo për shkak të tentativës për të sintetizuar subjektin 
dhe për t’a bërë atë më të kapshëm dhe më të thjeshtë. Për më tepër, kuptohet se të dhënat 
numerike pavarësisht nivelit të analizave matematikore kanë limitet e veta. Kjo për shkak se të 
dhënat shpesh nuk arrijnë të na tregojnë krejtësisht realitetin e kohës dhe faktorët e tjerë rrethanor. 
Limitet e këtij teksti mund të jenë edhe të tilla si bashkërëndimi i meditimeve të shprehura në këtë 
punim pa qenë i vetëdijshëm se të tilla meditime vetëm se kanë ekzistuar edhe më përpara. 

Në të njëjtën linjë, limitetet e këtij teksti janë edhe për shkak të natyrës së burimeve. Kam një bindje 
sikur edhe literatura shkencore është esenciale në çfarëdo vepre, por në anën tjetër ajo bart më vete 
mjaft të pavërteta ose fakte të deformuara. Kjo pasiqë autori/a duke u munduar t’a rafinoj një vepër 
të vetën, injoron disa fakte jetike për shpërfaqjen e të vërtetës ashtu siç është. 
 Megjithatë, në kontekstin e këtij shkrimi dhe në kontekstin e pasqyrimit të kulturës së një 
kombi, kangët janë një burim i pakontestueshëm i trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore – dhe ato 
ruajn me fanatizëm mesazhet e fuqishme që tregojnë për rrethanat e kohës në të cilën janë krijuar. 
Dhe ne shpesh i tejkalojmë ato pa qenë të vetëdijshëm për mesazhet e tyre. 
 Muzika është një lojë matematikore e numrave dhe mishërim i frekuencave që nuk shihen me 
sy, por që përmes trupave të ndërtuar nga materia (instrumenteve) na lehtësohet të transformojmë 
frekuencën në një tingull që prek gjëndjen tonë (përjetimin). Muzika nuk ka fund. Është gjithmonë në 
proces të rikrijimit të vetvetës. Është perfeksion i krijimit dhe shprehjes hyjnore, promovues i paqës, i 
bashkimit, dhe është piedestali i harmonisë dhe të bukurës. Në muzikë, ngjashëm si në pikturë për 
shembull gjuha nuk ka rëndësi. Të gjithë kuptojnë dhe përjetojnë atë në formën e vet, sepse mbi të 
gjitha vet përjetimi është diçka personale. Por, natyrisht se ajo ka parimet e veta të funksionimit në 
kuptimin se kah cila gjendje e drejton dëgjuesin një muzikë që luhet.
 Dhe roli i artit është frymëzimi për të shkuar drejtë progresit, ka qëllim që ndarjen ta bashkoj, 
të kthej dëshpërimin në forcë për ngritje, të zbutë inatet, të na shpije në një gjendje të transit, të na 
bëjë të shohim përtejë botës fizike. Ose me pak fjalë, ky është përjetimi personal i imi mbi të. 
 Përmes muzikës dhe fjalëve të shkruara këtu jam munduar të nxjerr disa narrativa gjithëpërfshirëse 
– një përmbledhje e shkurtër e pikpamjeve të mia rreth çështjeve që na preokupojnë secilën ditë që 
hapim sytë në vendin tonë. Dhe titulli i gjithë projektit është i bazuar në këngën e syve. Hapim sytë për 
të kërkuar në të kaluarën tonë: të mësojmë edhe nga gabimet tona, edhe nga shembujt e mirë, dhe 
të reflektojmë mbi të vërtetën tonë, bile edhe brenda nesh. Të shohim shembuj që tregojnë se edhe 
vende me mungesë të prespektivës dikur janë ringjallur kulturalisht, ekonimikisht dhe politikisht si një 
feniks, dhe janë rindërtuar për t’u bërë sot shembuj që duhen ndjekur anipse nuk ka një krahasim që 
është valid në njëqind përqindshin e vet. 
 E vërteta është se kur nisa këtë projekt, dhe tash përderisa po e shkruaj këtë simbiozë të muzikës 
dhe shkencave sociale kam pasur dhe kam dyshimet e mia. 
Kjo është njëfarë ex-post analize. Përmban fakte të së kaluarës tonë, dhe këngëve që i kemi kënduar. 
Natyrisht, brenda është futur edhe poezia, që shërben si një urë për të realizuar këtë simbiozë të 
këtyre dy diciplinave: shkencës dhe artit. Arsyeja pse besoj që ky projekt ka vlera të patjetërsueshme 
për mua është sepse ka guximin që të hapë një rrugë të re të observimit të prespektivave të bashkëveprimit 
të artit në njërën anë dhe udhëheqjes politike, koncepteve filozofike, sociologjike dhe kuptimeve 
shkencore të fenomeneve shoqërore.
  Hapi sytë e zeza për të parë të bardhën - është pikëtakimi me eksperiencën e bukur. Për 
shembull, kur të dalim dhe të shohim zhvillimet infrastrukturore në perëndim, dhe pastaj të njëjtat i 
krahasojmë me vendin tonë që është më pak i zhvilluar, ne ballafaqohemi me dy realitete. Njëri është 
momenti kur ballafaqohemi me të bukurën dhe shohim se ka më bukur se aty ku jemi, dhe tjetri është 
kurajo për të bërë edhe tonën po aq të bukur sa tjetra. Edhe kur shohim se një vend tjetër ka një 

sistem të drejtësisë më të zhvilluar, prap bëjmë krahasim në këtë kontekst. Edhe kur vërejmë fuqinë 
që ka një shtet me efikasitet administrativ ndjejmë të njëjtën gjë.  
 Në fakt përfshirja e artit si një mënyrë për të studiuar shkencën jo vetëm që do t'i lejojë studiuesit 
të kuptojnë se thelbi i shkencës është krijimtaria, por gjithashtu do t'i lejojë ata të mësojnë më mirë 
konceptet dhe rregullat shkencore. Shpesh, aftësia për të vizualizuar dhe imagjinuar procese të caktuara 
është e rëndësishme për zgjidhjen e problemeve shkencore¹.
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rinjëve që çdo ditë largohen nga vendi, e ku shpresa për një të ardhme më të mirë çdo ditë merr 
goditje nga ato elita që mendojnë për çdo gjë tjetër përpos për ndërtimin e një shteti të lirë e të 
mirqenjës për gjeneratat e ardhshme. Me lënien në terr të gjërave që janë esenciale për mirë-funk-
sionimin e një shoqërie siç janë: drejtësia, morali, transparenca, demokracia, dashuria për atdheun, 
puna për shtet-ndërtim, zhvillimi ekonomik, etj. ne humbasim shpresën dhe natyrisht që, të rinjë e 
pleq kërkojnë alternativa të tjera për të gjetur vetën në liri. Kështu, duke e ndjerë mungesën e dritës, 
disa degradojnë në një depresion të thellë, disa kalojnë në një depresion që nuk e dijnë që e kanë, e 
disa të tjerë tentojnë të zgjedhin një rrugë të mundimshme për të gjetur këto elemente diku tjetër. Si 
rezultat i tërë kësaj vie edhe largimi nga vendi. 
Thirrja në esencë është mesazh që kombi ynë të hapë sytë e zeza (e zeza në kuptimin e errësirës) dhe 
të shiqojnë të bardhën (në kuptimin e dritës, transparencës, lirisë dhe të drejtës). Sepse pa e pa të 
bardhën, nuk mund të njohin gjendjen aktuale që është, sipas shumë fakteve, e errët dhe me pak 
shpresë! 
 Ky tekst është një formë eksperimentale e shprehjes. E konsideroj këtë, me pak rezervë, si një 
lloj avangardizmi në art sepse është një formë e pazakont e lidhjes së muzikës së vjetër, teksteve të 
tyre me interpretime të sferave të tjera jo-artistike siç janë ekonomia, politika apo drejtësia. Dhe 
natyrisht, si çdo eksperiment, kërkohet dedikim, dëshirë, dhe këmbëngulje për të filluar një proces të 
tillë, por mbi të gjitha kërkohet guxim. E konsideroj eksperiment sepse përmes këtij shkrimi, po mundohem 
që të bëjë një bashkërëndim të artit dhe shkencës për të tentuar të sjell një formë sa imagjinare në 
një objekt real. 
 Ky tekst edhe mund të jetë larg të arriturit të objektivit të tij primar – provës se a është i 
bëshëm ky projekt apo jo, por është një tentim i vogël për të shpreh në formë sa artistike, aq edhe 
shkencore, rrethanat se ku kemi qenë, dhe se ku aspirojmë të shkojmë si individ, shoqëri apo komb 
dhe trajtimit të vlerave që na japin drejtimin e duhur kombëtar. 
Por e kuptoj që edhe nëse eksperimenti nuk shkon mirë, diçka mund të “shpërthej”. Ose mund të funksionoi 
ashtu siç duhet dhe të shërbejë si një provë e mirë për të hapur rrugë të reja në këtë disiplinë. 
Natyrisht se ky tekst ka limitetet e veta në shpjegime, kjo për shkak të tentativës për të sintetizuar subjektin 
dhe për t’a bërë atë më të kapshëm dhe më të thjeshtë. Për më tepër, kuptohet se të dhënat 
numerike pavarësisht nivelit të analizave matematikore kanë limitet e veta. Kjo për shkak se të 
dhënat shpesh nuk arrijnë të na tregojnë krejtësisht realitetin e kohës dhe faktorët e tjerë rrethanor. 
Limitet e këtij teksti mund të jenë edhe të tilla si bashkërëndimi i meditimeve të shprehura në këtë 
punim pa qenë i vetëdijshëm se të tilla meditime vetëm se kanë ekzistuar edhe më përpara. 

Në të njëjtën linjë, limitetet e këtij teksti janë edhe për shkak të natyrës së burimeve. Kam një bindje 
sikur edhe literatura shkencore është esenciale në çfarëdo vepre, por në anën tjetër ajo bart më vete 
mjaft të pavërteta ose fakte të deformuara. Kjo pasiqë autori/a duke u munduar t’a rafinoj një vepër 
të vetën, injoron disa fakte jetike për shpërfaqjen e të vërtetës ashtu siç është. 
 Megjithatë, në kontekstin e këtij shkrimi dhe në kontekstin e pasqyrimit të kulturës së një 
kombi, kangët janë një burim i pakontestueshëm i trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore – dhe ato 
ruajn me fanatizëm mesazhet e fuqishme që tregojnë për rrethanat e kohës në të cilën janë krijuar. 
Dhe ne shpesh i tejkalojmë ato pa qenë të vetëdijshëm për mesazhet e tyre. 
 Muzika është një lojë matematikore e numrave dhe mishërim i frekuencave që nuk shihen me 
sy, por që përmes trupave të ndërtuar nga materia (instrumenteve) na lehtësohet të transformojmë 
frekuencën në një tingull që prek gjëndjen tonë (përjetimin). Muzika nuk ka fund. Është gjithmonë në 
proces të rikrijimit të vetvetës. Është perfeksion i krijimit dhe shprehjes hyjnore, promovues i paqës, i 
bashkimit, dhe është piedestali i harmonisë dhe të bukurës. Në muzikë, ngjashëm si në pikturë për 
shembull gjuha nuk ka rëndësi. Të gjithë kuptojnë dhe përjetojnë atë në formën e vet, sepse mbi të 
gjitha vet përjetimi është diçka personale. Por, natyrisht se ajo ka parimet e veta të funksionimit në 
kuptimin se kah cila gjendje e drejton dëgjuesin një muzikë që luhet.
 Dhe roli i artit është frymëzimi për të shkuar drejtë progresit, ka qëllim që ndarjen ta bashkoj, 
të kthej dëshpërimin në forcë për ngritje, të zbutë inatet, të na shpije në një gjendje të transit, të na 
bëjë të shohim përtejë botës fizike. Ose me pak fjalë, ky është përjetimi personal i imi mbi të. 
 Përmes muzikës dhe fjalëve të shkruara këtu jam munduar të nxjerr disa narrativa gjithëpërfshirëse 
– një përmbledhje e shkurtër e pikpamjeve të mia rreth çështjeve që na preokupojnë secilën ditë që 
hapim sytë në vendin tonë. Dhe titulli i gjithë projektit është i bazuar në këngën e syve. Hapim sytë për 
të kërkuar në të kaluarën tonë: të mësojmë edhe nga gabimet tona, edhe nga shembujt e mirë, dhe 
të reflektojmë mbi të vërtetën tonë, bile edhe brenda nesh. Të shohim shembuj që tregojnë se edhe 
vende me mungesë të prespektivës dikur janë ringjallur kulturalisht, ekonimikisht dhe politikisht si një 
feniks, dhe janë rindërtuar për t’u bërë sot shembuj që duhen ndjekur anipse nuk ka një krahasim që 
është valid në njëqind përqindshin e vet. 
 E vërteta është se kur nisa këtë projekt, dhe tash përderisa po e shkruaj këtë simbiozë të muzikës 
dhe shkencave sociale kam pasur dhe kam dyshimet e mia. 
Kjo është njëfarë ex-post analize. Përmban fakte të së kaluarës tonë, dhe këngëve që i kemi kënduar. 
Natyrisht, brenda është futur edhe poezia, që shërben si një urë për të realizuar këtë simbiozë të 
këtyre dy diciplinave: shkencës dhe artit. Arsyeja pse besoj që ky projekt ka vlera të patjetërsueshme 
për mua është sepse ka guximin që të hapë një rrugë të re të observimit të prespektivave të bashkëveprimit 
të artit në njërën anë dhe udhëheqjes politike, koncepteve filozofike, sociologjike dhe kuptimeve 
shkencore të fenomeneve shoqërore.
  Hapi sytë e zeza për të parë të bardhën - është pikëtakimi me eksperiencën e bukur. Për 
shembull, kur të dalim dhe të shohim zhvillimet infrastrukturore në perëndim, dhe pastaj të njëjtat i 
krahasojmë me vendin tonë që është më pak i zhvilluar, ne ballafaqohemi me dy realitete. Njëri është 
momenti kur ballafaqohemi me të bukurën dhe shohim se ka më bukur se aty ku jemi, dhe tjetri është 
kurajo për të bërë edhe tonën po aq të bukur sa tjetra. Edhe kur shohim se një vend tjetër ka një 

sistem të drejtësisë më të zhvilluar, prap bëjmë krahasim në këtë kontekst. Edhe kur vërejmë fuqinë 
që ka një shtet me efikasitet administrativ ndjejmë të njëjtën gjë.  
 Në fakt përfshirja e artit si një mënyrë për të studiuar shkencën jo vetëm që do t'i lejojë studiuesit 
të kuptojnë se thelbi i shkencës është krijimtaria, por gjithashtu do t'i lejojë ata të mësojnë më mirë 
konceptet dhe rregullat shkencore. Shpesh, aftësia për të vizualizuar dhe imagjinuar procese të caktuara 
është e rëndësishme për zgjidhjen e problemeve shkencore¹.

¹Anna Powers, why art is vital to the study of science. korrik 2020. www.forbes.com 
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Metodologjia e 
punës
 Për të realizuar këtë projekt i cili përbëhet 
nga dy komponente kryesore, këtë tekst dhe 
këngët, janë mbledhur të dhëna të ndryshme nga 
një varitet i burimeve shkencore dhe gazetave të 
arkivuara të Kosovës. Janë konsultuar dhe 
përdorur të dhëna zyrtare nga baza të të dhënave 
të konsultuara si brenda ashtu edhe jashtë vendit, 
siç janë Agjencia e Statistikave të Kosovës, Banka 
Botërore, baza e të dhënave të OECD-së, etj. Për 
më tepër, janë përdorur edhe raporte periodike 
nga organizata të ndryshme, përfshi këtu edhe një 
numër të vogël të dokumente të deklasifikuara nga 
baza e të dhënave të CIA-s Amerikane për të hedhur 
dritë mbi disa të vërteta që ndërlidhen me këtë 
projekt. 
 Thënë këtë, përgjatë kësaj periudhe dy 
vjeqare të hulumtimit, janë konsultuar rreth pesë 
gazeta të arkivuara në formatin digjital të 
gjendura në www.bibliotekaria.com, siç janë 
gazeta Rilindja, gazeta Bujku, Koha Ditore, Bota 
Sot, dhe gazeta Zëri. Gjithashtu, janë përdorur 
sistematikisht të dhënat e Bankës Botërore, të 
dhëna nga organizata e shteteve të zhvilluara 
ekonomike (OECD), Eurostat (Agjencia Europiane 
e Statistikave) si dhe të dhëna nga Agjencia e 
Statistikave të Kosovës (ASK). Janë konsultuar më 
shumë se dhjetra raporte shencore mbi fenomene 
të ndryshme mbi gjëndjen ekonomike, e politike, 
traktate ndërkombëtare, e ligje të ndryshme të 
Republikës së Kosovës. Është konsultuar edhe 
literaturë kryesisht e historisë si dhe janë analizuar 
mbi 1,230 faqe të gazetave të lartëpërmenduara.
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 Konsultimi me këto të dhëna ka qenë i nevojshëm për të kompletuar interpretimet e këngëve 
bazuar në temat e zgjedhura. Ka qenë mjaft sfiduese për mua ndërtimi dhe funksionalizimi i kësaj 
metodologjie dhe mbi të gjitha sintetizimi i këtij trupi të madh të të dhënave për të prodhuar 
disa rezultate/observime të qëndrueshme. 
 Secila këngë është e interpretuar duke u bazuar në gjashtë rrathë ku secili prej tij përqëndrohet 
në një fushë të caktuar. 
 Skema ka disa elemente siç janë: memoria historike, edukimi, kultura, politika, ekonomia dhe 
drejtësia. 
 Memoria kolektive: Ky është një rreth i kujtesës tonë kolektive. Në rastin konkret, qëllimi i 
memories kolektive në këtë tekst është që të mësojmë nga e kaluara për një fenomen të caktuar që 
është i trashëguar përmes këngës. I njëjti vë në lëvizje të gjithë strukturën për t’i dhënë temës kuptimin 
e të kaluarës, të tashmës dhe fijet për ndërtimin e vizioneve të së ardhmës – të ndërtimit tonë 
shoqëror dhe kulturor. Gjithsej janë shtatë këngë që interpretohen. Për shembull, kënga “O vendi im” 
dhe “Të falemi o dhe” flasin në të njëjtën gjuhë sepse kanë objektin e njëjtë, i cili në këtë rast lidhet me 
emigrimin dhe pasojat e tij tek individi dhe shoqëria. 
 Një test tjetër në këtë tekst janë edhe poezitë. Ato kanë për qëllim që ti japin kuptim shkrimeve 
në secilin kapitull dhe të dhënat numerike ti interpretoj përmes disa vargjeve poetike. Në këtë rast, 
poezitë e këtyre këngëve janë të vendosura si pararendëse të shpjegimeve të temës së caktuar, dhe 
shërbejnë për përmbledhjen artistike të të dhënave numerike dhe shkencore. Kjo ka qëllimin për të 
sintetizuar sa më artistikisht ato dhe për të pasqyruar rrethanat dhe kontekstet e shtet-ndërtimit dhe 
fenomenet që e karakterizojnë atë. 
 Këngët interpretohen duke u thirrë në këto elemente të cilat bashkëveprojnë me njëra tjetren. 
Lëvizja e sinkronizuar e të cilave krijon procesin, i cili pastaj është i aftë të krijoj shtyllat e ndërtimit të 
shtetësisë. 
 Ato janë të vendosura në cikël që lëvizë në kohë, dhe lëvizen nga vullneti. Koha na jep 
mundësinë që të bëjmë krahasime në mes të periudhave për të parë trendet e zhvillimit tonë në këto 
fusha, ndërkaq dëshira ose vullneti për të vepruar determinon avansimin dhe përmirësimin e këtyre 
shtyllave të rregullimit të shoqërisë tonë. 
 Është koncept shumë i thjeshtë: Sa më i fuqishëm që është vullneti i mirë drejt shtet-ndërtimit 
atëherë elementi kohë përshpejtohet dhe rruga drejt qëllimit zvogëlohet, dhe rezultatet drejt një shoqërie 
më të mirë bëhen reale dhe të prekshme. Në anën tjetër, mungesa e vullnetit bën që ky sistem sferik 
të ndalet, dhe proceset të shkatërrohen. 
 Mjafton që njëra nga këto hallka të prishet, atëherë prishja e rendit të tyre, vë në rrezik 
ekzistencën e plotë të saj. Për t’i vendosur këto hallka në lëvizje është e nevojshme dashuria, ose 
dëshira. Këto janë edhe shtylla të ndërtimit të një sistemi shtetror që mund të ngjallë lëvizje drejtë 
progresit dhe emancipimit. Prandaj, këto shtylla ose hallka janë zgjedhur si një metodë për të rishikuar 
kangët dhe për t’iu dhënë atyre një kontekst. Të gjithë elementet janë të ndërlidhur mjaft ngusht me 
njëri tjetrin anipse ka shumë interpretime se cila duhet të vie para tjetrës. 
Përse shtatë këngë dhe shtatë fusha të diskutimit? 
 Ka disa arsye që ndërlidhen me numrin shtatë dhe ka shumë të tilla, varësisht disiplinës së 

studimit. Por në këtë rast, po e marrim trupin e njëriut në gjuhën shqipe që quhet shtat’, dhe janë 
shtatë çakrat e njëriut, shtate drejtimet (lindje, perëndim, veri, jug si dhe tre të tjera: poshtë, lartë dhe 
përbrenda), shtatë nota (e teta përsëritet), etj. 

Një shpjegim i shkurtër i lidhjes së këngëve me narrativat në këtë shkrim: 

1. Hapi sytë
 Kjo është pjesa kryesore e këtij narrativi dhe në përmbajtje është gjithpërfshirëse. Këtu 
shpjegohen të gjitha kapitujt (këngët tjera). Është një grumbull informatash të nxjerrura nga e kaluara 
dhe e tashmja, me një kërkim të detajuar mbi të dhëna të ndryshme me qëllim të identifikimit të 
rrethanave ose momenteve kryesore të ndërtimit tonë kombëtar. Dhe pas shqyrtimit të këtyre informatave, 
me nxjerrjen e analizave dhe përfundimeve bazuar në këto informata është nxjerrë edhe një thirrje 
më shumë në formë të protestës për të gjithë bashkëkombasit e mi që titullohet “Hapi sytë”. 

2. O vendi im 
 Ky kapitull trajton pjesën e emigrimit të njerëzve nga vendi, dhe këtu shqyrtohen rrethanat se 
çfarë ka ndikuar në këto largime masive nga vendi përgjatë kohës. Janë ndoshta me qindra këngë që 
janë kënduar për këtë fenomen, dhe që të gjitha përcjellin një mesazh shumë të specifikuar. Për 
shembull, disa i këndojnë familjes, disa dashurisë së parealizuar, disa shoqërise, disa lagjës së fëmijërisë, 
etj. Arsyeja kryesore pse përzgjodha pikërisht këtë këngë është teksti i kësaj kënge dhe 
përshtatshmëria në kontektstin e këtij shkrimi. Ajo lidhet me termin “hapi sytë” sepse edhe mërgimtarët 
kur e këndojnë këtë këngë, në këtë rast e kërkojnë dritën kur thonë: “…A lind për mu dielli ma”. 

3. Të falemi o dhe
 Nga veprat më të rëndësishme dhe themelore në operën e Kosovës, është vepra e profesorit 
Rauf Dhomi. Me mjeshtri të pakrahasueshme, vepra “Të falemi o dhe”, pjesë e veprës “Dasma 
Arbreshe” tregon një histori shumë origjinale të historisë së imigrimit të Arbëreshëve nga viset shqiptare 
drejt Adriatikut për në Itali e gjetiu. Nëse tentoj ta përkthej këtë vepër në kontekstin aktual, atëherë do 
ta shkëpusja këtë fjali: 
“Shkojmë nga larg, ky detë na ndanë, nga gjiri jonë i zonjës mëmë, përulur të qëndrojmë o dhe, o e 
bukur More” 
 Simbolika në këtë fjali është shumë domethënëse dhe me vlerë edhe sot. Në kontekstin e 
orientimit tonë strategjik kombëtar, duket se është një det i madh që na ndan me perëndimin. Anipse 

ne e mendojmë vetën të jemi me sy drejtë perëndimit, ne prap duket se në parime nuk e kemi kuptuar 
mirë nocionin e të qenurit perëndimor. Dhe lufta jonë është të kuptojmë këtë nocion dhe ta përqafojmë 
atë si një rrugë e vetme drejtë dritës dhe prosperitetit. 

4. Po t’jemi bashkë ne të dy 
 Me këtë këngë tentoj të pasqyroj aspektin kombëtar shqiptar, si dhe të prek tërthorazi në 
nocionin e bashkimit kombëtar. Më është dukur një këngë interesante për t’i shërbyer këtij qëllimi për 
shkak të një copëze të tekstit që thotë: 
“Po t’jemi bashkë na të dy, do t’na shikojnë me zili, e do të na flasin ndër sy, sa duhemi unë e ti”. 
Ky debat kërkon një shtjellim shumë më të thellë sesa është paraqitur në këtë shkrim. Megjithatë, 
edhe në këtë pjesë mundohem të jap një prespektivë personale mbi këtë diskutim me sa më pak 
fjalë.  

5. Martesa e Lukës 
 Martesa e Lukës është histori Arvanitase e shpjeguar në një këngë shumë të vjetër. Është 
histori e një dashurie të parealizuar, e një martese të dështuar në momentet e fundit si pasojë e inter-
venimit të një force të jashtme e cila e pamundëson kurorzimin e dashurisë. Edhe kjo është një këngë 
që i shërben diskutimit të hapur të historisë tonë kombëtare të ndarjes së vazhdueshme të kombit 
tonë nëpër copëza dhe rolit të faktorit të jashtëm në formësimin e asaj që jemi sot: si shqiptarë, të 
ndarë në disa anë. Mesazhi kryesor është që dashuria kërkon jo vetëm dëshirën rreth qëllimit kryesor, 
por edhe angazhim serioz për t’a realizaur atë. Dhe bazuar në historinë e ndarjeve tona nëpër copëza, 
ne duhet të mësojmë se si ta shmangim këtë proces në të ardhmen. Të mësojmë të rreshtohemi si 
komb dhe të mbrojmë interesat tona kombëtare. Esenca është që të hapim sytë karshi projekteve të 
vendeve jo-miqësore dhe të obzervojmë me kohë objektivat e këtyre projekteve që kanë për qëllim 
copëzim e vendit dhe të parandalojmë në kohë reale projektet e tilla. 

6. Nusja jonë
 Nusja jonë është një këngë e vjetër folklorike shqiptare e cila flet për rendin kulturor të familjes 
shqiptare. Brenda vetës shpreh një mesazh sa të vjetër aq aktual të trajtimit të gruas në shoqërinë 
tonë. Flet për të drejtat dhe trajtimin e gruas dhe të drejtave të mohuara të saj në shoqëri. Dhe protesta 
e kësaj kënge është ftesa që dua të bëj për të rishikuar këtë aspekt dhe nevojës për të ndryshuar qasjen 
partriarkale të familjes shqiptare duke përqafuar vlerat njerëzore të të drejtave të barabarta në këtë 
aspekt. Për këtë kërkohet një transformim i mirëmenduar kulturor që nisë në familje dhe nisë pikërisht 
me nënën. Përveç ngritjes së vetëdijes së mashullit në trajtimin e gruas, ne kemi nevojë të ngritjes së 
vetëdijesës së gruas në atë se si e trajtomë gruan. 

7. Ti vasharelje 
 Edhe kjo këngë mund të interpretohet në shumë dimesione. Në tekstin e kësaj kënge të vjetër 
arbreshe ne gjejme elemete të dashurisë së pakushtëzuar. 

 “Edhe pa pajë e pa stoli, unë kam të t’marrë për ata sy, jotë ëme mëma, ka zembër si guri,  
 ajo se dinë që isht amuri”
 
 Mesazhin kryesor e shoh te dashuria pa kushte. Këtë e vendosi eksluzivisht tek aspekti i dashurisë 
ndaj vendit, shtetit dhe shoqërisë në atë që duhet të japim pa pritur të marrim diçka në këmbim. 

 I gjithë interpretimi i këtyre këngëve bëhet duke i shtjelluar ato në një trup të vetëm në fushat 
e fokusit siç janë memorja kolektive, edukimi, kultura, politika, drejtësia dhe ekonomia. Skema e para-
menduar e interpretimit të këtyre këngëve shihet në grafikën më poshtë dhe është pikpamje e 
zhvillimit zingjiror e sistematik të një shoqërie drejt emapncimit.

Figura 1. 
Rrathët e temave të analizimit të kangëve



Metodologjia e 
punës
 Për të realizuar këtë projekt i cili përbëhet 
nga dy komponente kryesore, këtë tekst dhe 
këngët, janë mbledhur të dhëna të ndryshme nga 
një varitet i burimeve shkencore dhe gazetave të 
arkivuara të Kosovës. Janë konsultuar dhe 
përdorur të dhëna zyrtare nga baza të të dhënave 
të konsultuara si brenda ashtu edhe jashtë vendit, 
siç janë Agjencia e Statistikave të Kosovës, Banka 
Botërore, baza e të dhënave të OECD-së, etj. Për 
më tepër, janë përdorur edhe raporte periodike 
nga organizata të ndryshme, përfshi këtu edhe një 
numër të vogël të dokumente të deklasifikuara nga 
baza e të dhënave të CIA-s Amerikane për të hedhur 
dritë mbi disa të vërteta që ndërlidhen me këtë 
projekt. 
 Thënë këtë, përgjatë kësaj periudhe dy 
vjeqare të hulumtimit, janë konsultuar rreth pesë 
gazeta të arkivuara në formatin digjital të 
gjendura në www.bibliotekaria.com, siç janë 
gazeta Rilindja, gazeta Bujku, Koha Ditore, Bota 
Sot, dhe gazeta Zëri. Gjithashtu, janë përdorur 
sistematikisht të dhënat e Bankës Botërore, të 
dhëna nga organizata e shteteve të zhvilluara 
ekonomike (OECD), Eurostat (Agjencia Europiane 
e Statistikave) si dhe të dhëna nga Agjencia e 
Statistikave të Kosovës (ASK). Janë konsultuar më 
shumë se dhjetra raporte shencore mbi fenomene 
të ndryshme mbi gjëndjen ekonomike, e politike, 
traktate ndërkombëtare, e ligje të ndryshme të 
Republikës së Kosovës. Është konsultuar edhe 
literaturë kryesisht e historisë si dhe janë analizuar 
mbi 1,230 faqe të gazetave të lartëpërmenduara.
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 Konsultimi me këto të dhëna ka qenë i nevojshëm për të kompletuar interpretimet e këngëve 
bazuar në temat e zgjedhura. Ka qenë mjaft sfiduese për mua ndërtimi dhe funksionalizimi i kësaj 
metodologjie dhe mbi të gjitha sintetizimi i këtij trupi të madh të të dhënave për të prodhuar 
disa rezultate/observime të qëndrueshme. 
 Secila këngë është e interpretuar duke u bazuar në gjashtë rrathë ku secili prej tij përqëndrohet 
në një fushë të caktuar. 
 Skema ka disa elemente siç janë: memoria historike, edukimi, kultura, politika, ekonomia dhe 
drejtësia. 
 Memoria kolektive: Ky është një rreth i kujtesës tonë kolektive. Në rastin konkret, qëllimi i 
memories kolektive në këtë tekst është që të mësojmë nga e kaluara për një fenomen të caktuar që 
është i trashëguar përmes këngës. I njëjti vë në lëvizje të gjithë strukturën për t’i dhënë temës kuptimin 
e të kaluarës, të tashmës dhe fijet për ndërtimin e vizioneve të së ardhmës – të ndërtimit tonë 
shoqëror dhe kulturor. Gjithsej janë shtatë këngë që interpretohen. Për shembull, kënga “O vendi im” 
dhe “Të falemi o dhe” flasin në të njëjtën gjuhë sepse kanë objektin e njëjtë, i cili në këtë rast lidhet me 
emigrimin dhe pasojat e tij tek individi dhe shoqëria. 
 Një test tjetër në këtë tekst janë edhe poezitë. Ato kanë për qëllim që ti japin kuptim shkrimeve 
në secilin kapitull dhe të dhënat numerike ti interpretoj përmes disa vargjeve poetike. Në këtë rast, 
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sintetizuar sa më artistikisht ato dhe për të pasqyruar rrethanat dhe kontekstet e shtet-ndërtimit dhe 
fenomenet që e karakterizojnë atë. 
 Këngët interpretohen duke u thirrë në këto elemente të cilat bashkëveprojnë me njëra tjetren. 
Lëvizja e sinkronizuar e të cilave krijon procesin, i cili pastaj është i aftë të krijoj shtyllat e ndërtimit të 
shtetësisë. 
 Ato janë të vendosura në cikël që lëvizë në kohë, dhe lëvizen nga vullneti. Koha na jep 
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shtyllave të rregullimit të shoqërisë tonë. 
 Është koncept shumë i thjeshtë: Sa më i fuqishëm që është vullneti i mirë drejt shtet-ndërtimit 
atëherë elementi kohë përshpejtohet dhe rruga drejt qëllimit zvogëlohet, dhe rezultatet drejt një shoqërie 
më të mirë bëhen reale dhe të prekshme. Në anën tjetër, mungesa e vullnetit bën që ky sistem sferik 
të ndalet, dhe proceset të shkatërrohen. 
 Mjafton që njëra nga këto hallka të prishet, atëherë prishja e rendit të tyre, vë në rrezik 
ekzistencën e plotë të saj. Për t’i vendosur këto hallka në lëvizje është e nevojshme dashuria, ose 
dëshira. Këto janë edhe shtylla të ndërtimit të një sistemi shtetror që mund të ngjallë lëvizje drejtë 
progresit dhe emancipimit. Prandaj, këto shtylla ose hallka janë zgjedhur si një metodë për të rishikuar 
kangët dhe për t’iu dhënë atyre një kontekst. Të gjithë elementet janë të ndërlidhur mjaft ngusht me 
njëri tjetrin anipse ka shumë interpretime se cila duhet të vie para tjetrës. 
Përse shtatë këngë dhe shtatë fusha të diskutimit? 
 Ka disa arsye që ndërlidhen me numrin shtatë dhe ka shumë të tilla, varësisht disiplinës së 

studimit. Por në këtë rast, po e marrim trupin e njëriut në gjuhën shqipe që quhet shtat’, dhe janë 
shtatë çakrat e njëriut, shtate drejtimet (lindje, perëndim, veri, jug si dhe tre të tjera: poshtë, lartë dhe 
përbrenda), shtatë nota (e teta përsëritet), etj. 

Një shpjegim i shkurtër i lidhjes së këngëve me narrativat në këtë shkrim: 

1. Hapi sytë
 Kjo është pjesa kryesore e këtij narrativi dhe në përmbajtje është gjithpërfshirëse. Këtu 
shpjegohen të gjitha kapitujt (këngët tjera). Është një grumbull informatash të nxjerrura nga e kaluara 
dhe e tashmja, me një kërkim të detajuar mbi të dhëna të ndryshme me qëllim të identifikimit të 
rrethanave ose momenteve kryesore të ndërtimit tonë kombëtar. Dhe pas shqyrtimit të këtyre informatave, 
me nxjerrjen e analizave dhe përfundimeve bazuar në këto informata është nxjerrë edhe një thirrje 
më shumë në formë të protestës për të gjithë bashkëkombasit e mi që titullohet “Hapi sytë”. 

2. O vendi im 
 Ky kapitull trajton pjesën e emigrimit të njerëzve nga vendi, dhe këtu shqyrtohen rrethanat se 
çfarë ka ndikuar në këto largime masive nga vendi përgjatë kohës. Janë ndoshta me qindra këngë që 
janë kënduar për këtë fenomen, dhe që të gjitha përcjellin një mesazh shumë të specifikuar. Për 
shembull, disa i këndojnë familjes, disa dashurisë së parealizuar, disa shoqërise, disa lagjës së fëmijërisë, 
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përshtatshmëria në kontektstin e këtij shkrimi. Ajo lidhet me termin “hapi sytë” sepse edhe mërgimtarët 
kur e këndojnë këtë këngë, në këtë rast e kërkojnë dritën kur thonë: “…A lind për mu dielli ma”. 

3. Të falemi o dhe
 Nga veprat më të rëndësishme dhe themelore në operën e Kosovës, është vepra e profesorit 
Rauf Dhomi. Me mjeshtri të pakrahasueshme, vepra “Të falemi o dhe”, pjesë e veprës “Dasma 
Arbreshe” tregon një histori shumë origjinale të historisë së imigrimit të Arbëreshëve nga viset shqiptare 
drejt Adriatikut për në Itali e gjetiu. Nëse tentoj ta përkthej këtë vepër në kontekstin aktual, atëherë do 
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ne e mendojmë vetën të jemi me sy drejtë perëndimit, ne prap duket se në parime nuk e kemi kuptuar 
mirë nocionin e të qenurit perëndimor. Dhe lufta jonë është të kuptojmë këtë nocion dhe ta përqafojmë 
atë si një rrugë e vetme drejtë dritës dhe prosperitetit. 
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edhe në këtë pjesë mundohem të jap një prespektivë personale mbi këtë diskutim me sa më pak 
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shoqëror dhe kulturor. Gjithsej janë shtatë këngë që interpretohen. Për shembull, kënga “O vendi im” 
dhe “Të falemi o dhe” flasin në të njëjtën gjuhë sepse kanë objektin e njëjtë, i cili në këtë rast lidhet me 
emigrimin dhe pasojat e tij tek individi dhe shoqëria. 
 Një test tjetër në këtë tekst janë edhe poezitë. Ato kanë për qëllim që ti japin kuptim shkrimeve 
në secilin kapitull dhe të dhënat numerike ti interpretoj përmes disa vargjeve poetike. Në këtë rast, 
poezitë e këtyre këngëve janë të vendosura si pararendëse të shpjegimeve të temës së caktuar, dhe 
shërbejnë për përmbledhjen artistike të të dhënave numerike dhe shkencore. Kjo ka qëllimin për të 
sintetizuar sa më artistikisht ato dhe për të pasqyruar rrethanat dhe kontekstet e shtet-ndërtimit dhe 
fenomenet që e karakterizojnë atë. 
 Këngët interpretohen duke u thirrë në këto elemente të cilat bashkëveprojnë me njëra tjetren. 
Lëvizja e sinkronizuar e të cilave krijon procesin, i cili pastaj është i aftë të krijoj shtyllat e ndërtimit të 
shtetësisë. 
 Ato janë të vendosura në cikël që lëvizë në kohë, dhe lëvizen nga vullneti. Koha na jep 
mundësinë që të bëjmë krahasime në mes të periudhave për të parë trendet e zhvillimit tonë në këto 
fusha, ndërkaq dëshira ose vullneti për të vepruar determinon avansimin dhe përmirësimin e këtyre 
shtyllave të rregullimit të shoqërisë tonë. 
 Është koncept shumë i thjeshtë: Sa më i fuqishëm që është vullneti i mirë drejt shtet-ndërtimit 
atëherë elementi kohë përshpejtohet dhe rruga drejt qëllimit zvogëlohet, dhe rezultatet drejt një shoqërie 
më të mirë bëhen reale dhe të prekshme. Në anën tjetër, mungesa e vullnetit bën që ky sistem sferik 
të ndalet, dhe proceset të shkatërrohen. 
 Mjafton që njëra nga këto hallka të prishet, atëherë prishja e rendit të tyre, vë në rrezik 
ekzistencën e plotë të saj. Për t’i vendosur këto hallka në lëvizje është e nevojshme dashuria, ose 
dëshira. Këto janë edhe shtylla të ndërtimit të një sistemi shtetror që mund të ngjallë lëvizje drejtë 
progresit dhe emancipimit. Prandaj, këto shtylla ose hallka janë zgjedhur si një metodë për të rishikuar 
kangët dhe për t’iu dhënë atyre një kontekst. Të gjithë elementet janë të ndërlidhur mjaft ngusht me 
njëri tjetrin anipse ka shumë interpretime se cila duhet të vie para tjetrës. 
Përse shtatë këngë dhe shtatë fusha të diskutimit? 
 Ka disa arsye që ndërlidhen me numrin shtatë dhe ka shumë të tilla, varësisht disiplinës së 

studimit. Por në këtë rast, po e marrim trupin e njëriut në gjuhën shqipe që quhet shtat’, dhe janë 
shtatë çakrat e njëriut, shtate drejtimet (lindje, perëndim, veri, jug si dhe tre të tjera: poshtë, lartë dhe 
përbrenda), shtatë nota (e teta përsëritet), etj. 

Një shpjegim i shkurtër i lidhjes së këngëve me narrativat në këtë shkrim: 

1. Hapi sytë
 Kjo është pjesa kryesore e këtij narrativi dhe në përmbajtje është gjithpërfshirëse. Këtu 
shpjegohen të gjitha kapitujt (këngët tjera). Është një grumbull informatash të nxjerrura nga e kaluara 
dhe e tashmja, me një kërkim të detajuar mbi të dhëna të ndryshme me qëllim të identifikimit të 
rrethanave ose momenteve kryesore të ndërtimit tonë kombëtar. Dhe pas shqyrtimit të këtyre informatave, 
me nxjerrjen e analizave dhe përfundimeve bazuar në këto informata është nxjerrë edhe një thirrje 
më shumë në formë të protestës për të gjithë bashkëkombasit e mi që titullohet “Hapi sytë”. 

2. O vendi im 
 Ky kapitull trajton pjesën e emigrimit të njerëzve nga vendi, dhe këtu shqyrtohen rrethanat se 
çfarë ka ndikuar në këto largime masive nga vendi përgjatë kohës. Janë ndoshta me qindra këngë që 
janë kënduar për këtë fenomen, dhe që të gjitha përcjellin një mesazh shumë të specifikuar. Për 
shembull, disa i këndojnë familjes, disa dashurisë së parealizuar, disa shoqërise, disa lagjës së fëmijërisë, 
etj. Arsyeja kryesore pse përzgjodha pikërisht këtë këngë është teksti i kësaj kënge dhe 
përshtatshmëria në kontektstin e këtij shkrimi. Ajo lidhet me termin “hapi sytë” sepse edhe mërgimtarët 
kur e këndojnë këtë këngë, në këtë rast e kërkojnë dritën kur thonë: “…A lind për mu dielli ma”. 

3. Të falemi o dhe
 Nga veprat më të rëndësishme dhe themelore në operën e Kosovës, është vepra e profesorit 
Rauf Dhomi. Me mjeshtri të pakrahasueshme, vepra “Të falemi o dhe”, pjesë e veprës “Dasma 
Arbreshe” tregon një histori shumë origjinale të historisë së imigrimit të Arbëreshëve nga viset shqiptare 
drejt Adriatikut për në Itali e gjetiu. Nëse tentoj ta përkthej këtë vepër në kontekstin aktual, atëherë do 
ta shkëpusja këtë fjali: 
“Shkojmë nga larg, ky detë na ndanë, nga gjiri jonë i zonjës mëmë, përulur të qëndrojmë o dhe, o e 
bukur More” 
 Simbolika në këtë fjali është shumë domethënëse dhe me vlerë edhe sot. Në kontekstin e 
orientimit tonë strategjik kombëtar, duket se është një det i madh që na ndan me perëndimin. Anipse 

ne e mendojmë vetën të jemi me sy drejtë perëndimit, ne prap duket se në parime nuk e kemi kuptuar 
mirë nocionin e të qenurit perëndimor. Dhe lufta jonë është të kuptojmë këtë nocion dhe ta përqafojmë 
atë si një rrugë e vetme drejtë dritës dhe prosperitetit. 

4. Po t’jemi bashkë ne të dy 
 Me këtë këngë tentoj të pasqyroj aspektin kombëtar shqiptar, si dhe të prek tërthorazi në 
nocionin e bashkimit kombëtar. Më është dukur një këngë interesante për t’i shërbyer këtij qëllimi për 
shkak të një copëze të tekstit që thotë: 
“Po t’jemi bashkë na të dy, do t’na shikojnë me zili, e do të na flasin ndër sy, sa duhemi unë e ti”. 
Ky debat kërkon një shtjellim shumë më të thellë sesa është paraqitur në këtë shkrim. Megjithatë, 
edhe në këtë pjesë mundohem të jap një prespektivë personale mbi këtë diskutim me sa më pak 
fjalë.  

5. Martesa e Lukës 
 Martesa e Lukës është histori Arvanitase e shpjeguar në një këngë shumë të vjetër. Është 
histori e një dashurie të parealizuar, e një martese të dështuar në momentet e fundit si pasojë e inter-
venimit të një force të jashtme e cila e pamundëson kurorzimin e dashurisë. Edhe kjo është një këngë 
që i shërben diskutimit të hapur të historisë tonë kombëtare të ndarjes së vazhdueshme të kombit 
tonë nëpër copëza dhe rolit të faktorit të jashtëm në formësimin e asaj që jemi sot: si shqiptarë, të 
ndarë në disa anë. Mesazhi kryesor është që dashuria kërkon jo vetëm dëshirën rreth qëllimit kryesor, 
por edhe angazhim serioz për t’a realizaur atë. Dhe bazuar në historinë e ndarjeve tona nëpër copëza, 
ne duhet të mësojmë se si ta shmangim këtë proces në të ardhmen. Të mësojmë të rreshtohemi si 
komb dhe të mbrojmë interesat tona kombëtare. Esenca është që të hapim sytë karshi projekteve të 
vendeve jo-miqësore dhe të obzervojmë me kohë objektivat e këtyre projekteve që kanë për qëllim 
copëzim e vendit dhe të parandalojmë në kohë reale projektet e tilla. 

6. Nusja jonë
 Nusja jonë është një këngë e vjetër folklorike shqiptare e cila flet për rendin kulturor të familjes 
shqiptare. Brenda vetës shpreh një mesazh sa të vjetër aq aktual të trajtimit të gruas në shoqërinë 
tonë. Flet për të drejtat dhe trajtimin e gruas dhe të drejtave të mohuara të saj në shoqëri. Dhe protesta 
e kësaj kënge është ftesa që dua të bëj për të rishikuar këtë aspekt dhe nevojës për të ndryshuar qasjen 
partriarkale të familjes shqiptare duke përqafuar vlerat njerëzore të të drejtave të barabarta në këtë 
aspekt. Për këtë kërkohet një transformim i mirëmenduar kulturor që nisë në familje dhe nisë pikërisht 
me nënën. Përveç ngritjes së vetëdijes së mashullit në trajtimin e gruas, ne kemi nevojë të ngritjes së 
vetëdijesës së gruas në atë se si e trajtomë gruan. 

7. Ti vasharelje 
 Edhe kjo këngë mund të interpretohet në shumë dimesione. Në tekstin e kësaj kënge të vjetër 
arbreshe ne gjejme elemete të dashurisë së pakushtëzuar. 

 “Edhe pa pajë e pa stoli, unë kam të t’marrë për ata sy, jotë ëme mëma, ka zembër si guri,  
 ajo se dinë që isht amuri”
 
 Mesazhin kryesor e shoh te dashuria pa kushte. Këtë e vendosi eksluzivisht tek aspekti i dashurisë 
ndaj vendit, shtetit dhe shoqërisë në atë që duhet të japim pa pritur të marrim diçka në këmbim. 

 I gjithë interpretimi i këtyre këngëve bëhet duke i shtjelluar ato në një trup të vetëm në fushat 
e fokusit siç janë memorja kolektive, edukimi, kultura, politika, drejtësia dhe ekonomia. Skema e para-
menduar e interpretimit të këtyre këngëve shihet në grafikën më poshtë dhe është pikpamje e 
zhvillimit zingjiror e sistematik të një shoqërie drejt emapncimit.



Metodologjia e 
punës
 Për të realizuar këtë projekt i cili përbëhet 
nga dy komponente kryesore, këtë tekst dhe 
këngët, janë mbledhur të dhëna të ndryshme nga 
një varitet i burimeve shkencore dhe gazetave të 
arkivuara të Kosovës. Janë konsultuar dhe 
përdorur të dhëna zyrtare nga baza të të dhënave 
të konsultuara si brenda ashtu edhe jashtë vendit, 
siç janë Agjencia e Statistikave të Kosovës, Banka 
Botërore, baza e të dhënave të OECD-së, etj. Për 
më tepër, janë përdorur edhe raporte periodike 
nga organizata të ndryshme, përfshi këtu edhe një 
numër të vogël të dokumente të deklasifikuara nga 
baza e të dhënave të CIA-s Amerikane për të hedhur 
dritë mbi disa të vërteta që ndërlidhen me këtë 
projekt. 
 Thënë këtë, përgjatë kësaj periudhe dy 
vjeqare të hulumtimit, janë konsultuar rreth pesë 
gazeta të arkivuara në formatin digjital të 
gjendura në www.bibliotekaria.com, siç janë 
gazeta Rilindja, gazeta Bujku, Koha Ditore, Bota 
Sot, dhe gazeta Zëri. Gjithashtu, janë përdorur 
sistematikisht të dhënat e Bankës Botërore, të 
dhëna nga organizata e shteteve të zhvilluara 
ekonomike (OECD), Eurostat (Agjencia Europiane 
e Statistikave) si dhe të dhëna nga Agjencia e 
Statistikave të Kosovës (ASK). Janë konsultuar më 
shumë se dhjetra raporte shencore mbi fenomene 
të ndryshme mbi gjëndjen ekonomike, e politike, 
traktate ndërkombëtare, e ligje të ndryshme të 
Republikës së Kosovës. Është konsultuar edhe 
literaturë kryesisht e historisë si dhe janë analizuar 
mbi 1,230 faqe të gazetave të lartëpërmenduara.
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 Konsultimi me këto të dhëna ka qenë i nevojshëm për të kompletuar interpretimet e këngëve 
bazuar në temat e zgjedhura. Ka qenë mjaft sfiduese për mua ndërtimi dhe funksionalizimi i kësaj 
metodologjie dhe mbi të gjitha sintetizimi i këtij trupi të madh të të dhënave për të prodhuar 
disa rezultate/observime të qëndrueshme. 
 Secila këngë është e interpretuar duke u bazuar në gjashtë rrathë ku secili prej tij përqëndrohet 
në një fushë të caktuar. 
 Skema ka disa elemente siç janë: memoria historike, edukimi, kultura, politika, ekonomia dhe 
drejtësia. 
 Memoria kolektive: Ky është një rreth i kujtesës tonë kolektive. Në rastin konkret, qëllimi i 
memories kolektive në këtë tekst është që të mësojmë nga e kaluara për një fenomen të caktuar që 
është i trashëguar përmes këngës. I njëjti vë në lëvizje të gjithë strukturën për t’i dhënë temës kuptimin 
e të kaluarës, të tashmës dhe fijet për ndërtimin e vizioneve të së ardhmës – të ndërtimit tonë 
shoqëror dhe kulturor. Gjithsej janë shtatë këngë që interpretohen. Për shembull, kënga “O vendi im” 
dhe “Të falemi o dhe” flasin në të njëjtën gjuhë sepse kanë objektin e njëjtë, i cili në këtë rast lidhet me 
emigrimin dhe pasojat e tij tek individi dhe shoqëria. 
 Një test tjetër në këtë tekst janë edhe poezitë. Ato kanë për qëllim që ti japin kuptim shkrimeve 
në secilin kapitull dhe të dhënat numerike ti interpretoj përmes disa vargjeve poetike. Në këtë rast, 
poezitë e këtyre këngëve janë të vendosura si pararendëse të shpjegimeve të temës së caktuar, dhe 
shërbejnë për përmbledhjen artistike të të dhënave numerike dhe shkencore. Kjo ka qëllimin për të 
sintetizuar sa më artistikisht ato dhe për të pasqyruar rrethanat dhe kontekstet e shtet-ndërtimit dhe 
fenomenet që e karakterizojnë atë. 
 Këngët interpretohen duke u thirrë në këto elemente të cilat bashkëveprojnë me njëra tjetren. 
Lëvizja e sinkronizuar e të cilave krijon procesin, i cili pastaj është i aftë të krijoj shtyllat e ndërtimit të 
shtetësisë. 
 Ato janë të vendosura në cikël që lëvizë në kohë, dhe lëvizen nga vullneti. Koha na jep 
mundësinë që të bëjmë krahasime në mes të periudhave për të parë trendet e zhvillimit tonë në këto 
fusha, ndërkaq dëshira ose vullneti për të vepruar determinon avansimin dhe përmirësimin e këtyre 
shtyllave të rregullimit të shoqërisë tonë. 
 Është koncept shumë i thjeshtë: Sa më i fuqishëm që është vullneti i mirë drejt shtet-ndërtimit 
atëherë elementi kohë përshpejtohet dhe rruga drejt qëllimit zvogëlohet, dhe rezultatet drejt një shoqërie 
më të mirë bëhen reale dhe të prekshme. Në anën tjetër, mungesa e vullnetit bën që ky sistem sferik 
të ndalet, dhe proceset të shkatërrohen. 
 Mjafton që njëra nga këto hallka të prishet, atëherë prishja e rendit të tyre, vë në rrezik 
ekzistencën e plotë të saj. Për t’i vendosur këto hallka në lëvizje është e nevojshme dashuria, ose 
dëshira. Këto janë edhe shtylla të ndërtimit të një sistemi shtetror që mund të ngjallë lëvizje drejtë 
progresit dhe emancipimit. Prandaj, këto shtylla ose hallka janë zgjedhur si një metodë për të rishikuar 
kangët dhe për t’iu dhënë atyre një kontekst. Të gjithë elementet janë të ndërlidhur mjaft ngusht me 
njëri tjetrin anipse ka shumë interpretime se cila duhet të vie para tjetrës. 
Përse shtatë këngë dhe shtatë fusha të diskutimit? 
 Ka disa arsye që ndërlidhen me numrin shtatë dhe ka shumë të tilla, varësisht disiplinës së 

studimit. Por në këtë rast, po e marrim trupin e njëriut në gjuhën shqipe që quhet shtat’, dhe janë 
shtatë çakrat e njëriut, shtate drejtimet (lindje, perëndim, veri, jug si dhe tre të tjera: poshtë, lartë dhe 
përbrenda), shtatë nota (e teta përsëritet), etj. 

Një shpjegim i shkurtër i lidhjes së këngëve me narrativat në këtë shkrim: 

1. Hapi sytë
 Kjo është pjesa kryesore e këtij narrativi dhe në përmbajtje është gjithpërfshirëse. Këtu 
shpjegohen të gjitha kapitujt (këngët tjera). Është një grumbull informatash të nxjerrura nga e kaluara 
dhe e tashmja, me një kërkim të detajuar mbi të dhëna të ndryshme me qëllim të identifikimit të 
rrethanave ose momenteve kryesore të ndërtimit tonë kombëtar. Dhe pas shqyrtimit të këtyre informatave, 
me nxjerrjen e analizave dhe përfundimeve bazuar në këto informata është nxjerrë edhe një thirrje 
më shumë në formë të protestës për të gjithë bashkëkombasit e mi që titullohet “Hapi sytë”. 

2. O vendi im 
 Ky kapitull trajton pjesën e emigrimit të njerëzve nga vendi, dhe këtu shqyrtohen rrethanat se 
çfarë ka ndikuar në këto largime masive nga vendi përgjatë kohës. Janë ndoshta me qindra këngë që 
janë kënduar për këtë fenomen, dhe që të gjitha përcjellin një mesazh shumë të specifikuar. Për 
shembull, disa i këndojnë familjes, disa dashurisë së parealizuar, disa shoqërise, disa lagjës së fëmijërisë, 
etj. Arsyeja kryesore pse përzgjodha pikërisht këtë këngë është teksti i kësaj kënge dhe 
përshtatshmëria në kontektstin e këtij shkrimi. Ajo lidhet me termin “hapi sytë” sepse edhe mërgimtarët 
kur e këndojnë këtë këngë, në këtë rast e kërkojnë dritën kur thonë: “…A lind për mu dielli ma”. 

3. Të falemi o dhe
 Nga veprat më të rëndësishme dhe themelore në operën e Kosovës, është vepra e profesorit 
Rauf Dhomi. Me mjeshtri të pakrahasueshme, vepra “Të falemi o dhe”, pjesë e veprës “Dasma 
Arbreshe” tregon një histori shumë origjinale të historisë së imigrimit të Arbëreshëve nga viset shqiptare 
drejt Adriatikut për në Itali e gjetiu. Nëse tentoj ta përkthej këtë vepër në kontekstin aktual, atëherë do 
ta shkëpusja këtë fjali: 
“Shkojmë nga larg, ky detë na ndanë, nga gjiri jonë i zonjës mëmë, përulur të qëndrojmë o dhe, o e 
bukur More” 
 Simbolika në këtë fjali është shumë domethënëse dhe me vlerë edhe sot. Në kontekstin e 
orientimit tonë strategjik kombëtar, duket se është një det i madh që na ndan me perëndimin. Anipse 

ne e mendojmë vetën të jemi me sy drejtë perëndimit, ne prap duket se në parime nuk e kemi kuptuar 
mirë nocionin e të qenurit perëndimor. Dhe lufta jonë është të kuptojmë këtë nocion dhe ta përqafojmë 
atë si një rrugë e vetme drejtë dritës dhe prosperitetit. 

4. Po t’jemi bashkë ne të dy 
 Me këtë këngë tentoj të pasqyroj aspektin kombëtar shqiptar, si dhe të prek tërthorazi në 
nocionin e bashkimit kombëtar. Më është dukur një këngë interesante për t’i shërbyer këtij qëllimi për 
shkak të një copëze të tekstit që thotë: 
“Po t’jemi bashkë na të dy, do t’na shikojnë me zili, e do të na flasin ndër sy, sa duhemi unë e ti”. 
Ky debat kërkon një shtjellim shumë më të thellë sesa është paraqitur në këtë shkrim. Megjithatë, 
edhe në këtë pjesë mundohem të jap një prespektivë personale mbi këtë diskutim me sa më pak 
fjalë.  

5. Martesa e Lukës 
 Martesa e Lukës është histori Arvanitase e shpjeguar në një këngë shumë të vjetër. Është 
histori e një dashurie të parealizuar, e një martese të dështuar në momentet e fundit si pasojë e inter-
venimit të një force të jashtme e cila e pamundëson kurorzimin e dashurisë. Edhe kjo është një këngë 
që i shërben diskutimit të hapur të historisë tonë kombëtare të ndarjes së vazhdueshme të kombit 
tonë nëpër copëza dhe rolit të faktorit të jashtëm në formësimin e asaj që jemi sot: si shqiptarë, të 
ndarë në disa anë. Mesazhi kryesor është që dashuria kërkon jo vetëm dëshirën rreth qëllimit kryesor, 
por edhe angazhim serioz për t’a realizaur atë. Dhe bazuar në historinë e ndarjeve tona nëpër copëza, 
ne duhet të mësojmë se si ta shmangim këtë proces në të ardhmen. Të mësojmë të rreshtohemi si 
komb dhe të mbrojmë interesat tona kombëtare. Esenca është që të hapim sytë karshi projekteve të 
vendeve jo-miqësore dhe të obzervojmë me kohë objektivat e këtyre projekteve që kanë për qëllim 
copëzim e vendit dhe të parandalojmë në kohë reale projektet e tilla. 

6. Nusja jonë
 Nusja jonë është një këngë e vjetër folklorike shqiptare e cila flet për rendin kulturor të familjes 
shqiptare. Brenda vetës shpreh një mesazh sa të vjetër aq aktual të trajtimit të gruas në shoqërinë 
tonë. Flet për të drejtat dhe trajtimin e gruas dhe të drejtave të mohuara të saj në shoqëri. Dhe protesta 
e kësaj kënge është ftesa që dua të bëj për të rishikuar këtë aspekt dhe nevojës për të ndryshuar qasjen 
partriarkale të familjes shqiptare duke përqafuar vlerat njerëzore të të drejtave të barabarta në këtë 
aspekt. Për këtë kërkohet një transformim i mirëmenduar kulturor që nisë në familje dhe nisë pikërisht 
me nënën. Përveç ngritjes së vetëdijes së mashullit në trajtimin e gruas, ne kemi nevojë të ngritjes së 
vetëdijesës së gruas në atë se si e trajtomë gruan. 

7. Ti vasharelje 
 Edhe kjo këngë mund të interpretohet në shumë dimesione. Në tekstin e kësaj kënge të vjetër 
arbreshe ne gjejme elemete të dashurisë së pakushtëzuar. 

 “Edhe pa pajë e pa stoli, unë kam të t’marrë për ata sy, jotë ëme mëma, ka zembër si guri,  
 ajo se dinë që isht amuri”
 
 Mesazhin kryesor e shoh te dashuria pa kushte. Këtë e vendosi eksluzivisht tek aspekti i dashurisë 
ndaj vendit, shtetit dhe shoqërisë në atë që duhet të japim pa pritur të marrim diçka në këmbim. 

 I gjithë interpretimi i këtyre këngëve bëhet duke i shtjelluar ato në një trup të vetëm në fushat 
e fokusit siç janë memorja kolektive, edukimi, kultura, politika, drejtësia dhe ekonomia. Skema e para-
menduar e interpretimit të këtyre këngëve shihet në grafikën më poshtë dhe është pikpamje e 
zhvillimit zingjiror e sistematik të një shoqërie drejt emapncimit.



Metodologjia e 
punës
 Për të realizuar këtë projekt i cili përbëhet 
nga dy komponente kryesore, këtë tekst dhe 
këngët, janë mbledhur të dhëna të ndryshme nga 
një varitet i burimeve shkencore dhe gazetave të 
arkivuara të Kosovës. Janë konsultuar dhe 
përdorur të dhëna zyrtare nga baza të të dhënave 
të konsultuara si brenda ashtu edhe jashtë vendit, 
siç janë Agjencia e Statistikave të Kosovës, Banka 
Botërore, baza e të dhënave të OECD-së, etj. Për 
më tepër, janë përdorur edhe raporte periodike 
nga organizata të ndryshme, përfshi këtu edhe një 
numër të vogël të dokumente të deklasifikuara nga 
baza e të dhënave të CIA-s Amerikane për të hedhur 
dritë mbi disa të vërteta që ndërlidhen me këtë 
projekt. 
 Thënë këtë, përgjatë kësaj periudhe dy 
vjeqare të hulumtimit, janë konsultuar rreth pesë 
gazeta të arkivuara në formatin digjital të 
gjendura në www.bibliotekaria.com, siç janë 
gazeta Rilindja, gazeta Bujku, Koha Ditore, Bota 
Sot, dhe gazeta Zëri. Gjithashtu, janë përdorur 
sistematikisht të dhënat e Bankës Botërore, të 
dhëna nga organizata e shteteve të zhvilluara 
ekonomike (OECD), Eurostat (Agjencia Europiane 
e Statistikave) si dhe të dhëna nga Agjencia e 
Statistikave të Kosovës (ASK). Janë konsultuar më 
shumë se dhjetra raporte shencore mbi fenomene 
të ndryshme mbi gjëndjen ekonomike, e politike, 
traktate ndërkombëtare, e ligje të ndryshme të 
Republikës së Kosovës. Është konsultuar edhe 
literaturë kryesisht e historisë si dhe janë analizuar 
mbi 1,230 faqe të gazetave të lartëpërmenduara.
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 Konsultimi me këto të dhëna ka qenë i nevojshëm për të kompletuar interpretimet e këngëve 
bazuar në temat e zgjedhura. Ka qenë mjaft sfiduese për mua ndërtimi dhe funksionalizimi i kësaj 
metodologjie dhe mbi të gjitha sintetizimi i këtij trupi të madh të të dhënave për të prodhuar 
disa rezultate/observime të qëndrueshme. 
 Secila këngë është e interpretuar duke u bazuar në gjashtë rrathë ku secili prej tij përqëndrohet 
në një fushë të caktuar. 
 Skema ka disa elemente siç janë: memoria historike, edukimi, kultura, politika, ekonomia dhe 
drejtësia. 
 Memoria kolektive: Ky është një rreth i kujtesës tonë kolektive. Në rastin konkret, qëllimi i 
memories kolektive në këtë tekst është që të mësojmë nga e kaluara për një fenomen të caktuar që 
është i trashëguar përmes këngës. I njëjti vë në lëvizje të gjithë strukturën për t’i dhënë temës kuptimin 
e të kaluarës, të tashmës dhe fijet për ndërtimin e vizioneve të së ardhmës – të ndërtimit tonë 
shoqëror dhe kulturor. Gjithsej janë shtatë këngë që interpretohen. Për shembull, kënga “O vendi im” 
dhe “Të falemi o dhe” flasin në të njëjtën gjuhë sepse kanë objektin e njëjtë, i cili në këtë rast lidhet me 
emigrimin dhe pasojat e tij tek individi dhe shoqëria. 
 Një test tjetër në këtë tekst janë edhe poezitë. Ato kanë për qëllim që ti japin kuptim shkrimeve 
në secilin kapitull dhe të dhënat numerike ti interpretoj përmes disa vargjeve poetike. Në këtë rast, 
poezitë e këtyre këngëve janë të vendosura si pararendëse të shpjegimeve të temës së caktuar, dhe 
shërbejnë për përmbledhjen artistike të të dhënave numerike dhe shkencore. Kjo ka qëllimin për të 
sintetizuar sa më artistikisht ato dhe për të pasqyruar rrethanat dhe kontekstet e shtet-ndërtimit dhe 
fenomenet që e karakterizojnë atë. 
 Këngët interpretohen duke u thirrë në këto elemente të cilat bashkëveprojnë me njëra tjetren. 
Lëvizja e sinkronizuar e të cilave krijon procesin, i cili pastaj është i aftë të krijoj shtyllat e ndërtimit të 
shtetësisë. 
 Ato janë të vendosura në cikël që lëvizë në kohë, dhe lëvizen nga vullneti. Koha na jep 
mundësinë që të bëjmë krahasime në mes të periudhave për të parë trendet e zhvillimit tonë në këto 
fusha, ndërkaq dëshira ose vullneti për të vepruar determinon avansimin dhe përmirësimin e këtyre 
shtyllave të rregullimit të shoqërisë tonë. 
 Është koncept shumë i thjeshtë: Sa më i fuqishëm që është vullneti i mirë drejt shtet-ndërtimit 
atëherë elementi kohë përshpejtohet dhe rruga drejt qëllimit zvogëlohet, dhe rezultatet drejt një shoqërie 
më të mirë bëhen reale dhe të prekshme. Në anën tjetër, mungesa e vullnetit bën që ky sistem sferik 
të ndalet, dhe proceset të shkatërrohen. 
 Mjafton që njëra nga këto hallka të prishet, atëherë prishja e rendit të tyre, vë në rrezik 
ekzistencën e plotë të saj. Për t’i vendosur këto hallka në lëvizje është e nevojshme dashuria, ose 
dëshira. Këto janë edhe shtylla të ndërtimit të një sistemi shtetror që mund të ngjallë lëvizje drejtë 
progresit dhe emancipimit. Prandaj, këto shtylla ose hallka janë zgjedhur si një metodë për të rishikuar 
kangët dhe për t’iu dhënë atyre një kontekst. Të gjithë elementet janë të ndërlidhur mjaft ngusht me 
njëri tjetrin anipse ka shumë interpretime se cila duhet të vie para tjetrës. 
Përse shtatë këngë dhe shtatë fusha të diskutimit? 
 Ka disa arsye që ndërlidhen me numrin shtatë dhe ka shumë të tilla, varësisht disiplinës së 

studimit. Por në këtë rast, po e marrim trupin e njëriut në gjuhën shqipe që quhet shtat’, dhe janë 
shtatë çakrat e njëriut, shtate drejtimet (lindje, perëndim, veri, jug si dhe tre të tjera: poshtë, lartë dhe 
përbrenda), shtatë nota (e teta përsëritet), etj. 

Një shpjegim i shkurtër i lidhjes së këngëve me narrativat në këtë shkrim: 

1. Hapi sytë
 Kjo është pjesa kryesore e këtij narrativi dhe në përmbajtje është gjithpërfshirëse. Këtu 
shpjegohen të gjitha kapitujt (këngët tjera). Është një grumbull informatash të nxjerrura nga e kaluara 
dhe e tashmja, me një kërkim të detajuar mbi të dhëna të ndryshme me qëllim të identifikimit të 
rrethanave ose momenteve kryesore të ndërtimit tonë kombëtar. Dhe pas shqyrtimit të këtyre informatave, 
me nxjerrjen e analizave dhe përfundimeve bazuar në këto informata është nxjerrë edhe një thirrje 
më shumë në formë të protestës për të gjithë bashkëkombasit e mi që titullohet “Hapi sytë”. 

2. O vendi im 
 Ky kapitull trajton pjesën e emigrimit të njerëzve nga vendi, dhe këtu shqyrtohen rrethanat se 
çfarë ka ndikuar në këto largime masive nga vendi përgjatë kohës. Janë ndoshta me qindra këngë që 
janë kënduar për këtë fenomen, dhe që të gjitha përcjellin një mesazh shumë të specifikuar. Për 
shembull, disa i këndojnë familjes, disa dashurisë së parealizuar, disa shoqërise, disa lagjës së fëmijërisë, 
etj. Arsyeja kryesore pse përzgjodha pikërisht këtë këngë është teksti i kësaj kënge dhe 
përshtatshmëria në kontektstin e këtij shkrimi. Ajo lidhet me termin “hapi sytë” sepse edhe mërgimtarët 
kur e këndojnë këtë këngë, në këtë rast e kërkojnë dritën kur thonë: “…A lind për mu dielli ma”. 

3. Të falemi o dhe
 Nga veprat më të rëndësishme dhe themelore në operën e Kosovës, është vepra e profesorit 
Rauf Dhomi. Me mjeshtri të pakrahasueshme, vepra “Të falemi o dhe”, pjesë e veprës “Dasma 
Arbreshe” tregon një histori shumë origjinale të historisë së imigrimit të Arbëreshëve nga viset shqiptare 
drejt Adriatikut për në Itali e gjetiu. Nëse tentoj ta përkthej këtë vepër në kontekstin aktual, atëherë do 
ta shkëpusja këtë fjali: 
“Shkojmë nga larg, ky detë na ndanë, nga gjiri jonë i zonjës mëmë, përulur të qëndrojmë o dhe, o e 
bukur More” 
 Simbolika në këtë fjali është shumë domethënëse dhe me vlerë edhe sot. Në kontekstin e 
orientimit tonë strategjik kombëtar, duket se është një det i madh që na ndan me perëndimin. Anipse 

ne e mendojmë vetën të jemi me sy drejtë perëndimit, ne prap duket se në parime nuk e kemi kuptuar 
mirë nocionin e të qenurit perëndimor. Dhe lufta jonë është të kuptojmë këtë nocion dhe ta përqafojmë 
atë si një rrugë e vetme drejtë dritës dhe prosperitetit. 

4. Po t’jemi bashkë ne të dy 
 Me këtë këngë tentoj të pasqyroj aspektin kombëtar shqiptar, si dhe të prek tërthorazi në 
nocionin e bashkimit kombëtar. Më është dukur një këngë interesante për t’i shërbyer këtij qëllimi për 
shkak të një copëze të tekstit që thotë: 
“Po t’jemi bashkë na të dy, do t’na shikojnë me zili, e do të na flasin ndër sy, sa duhemi unë e ti”. 
Ky debat kërkon një shtjellim shumë më të thellë sesa është paraqitur në këtë shkrim. Megjithatë, 
edhe në këtë pjesë mundohem të jap një prespektivë personale mbi këtë diskutim me sa më pak 
fjalë.  

5. Martesa e Lukës 
 Martesa e Lukës është histori Arvanitase e shpjeguar në një këngë shumë të vjetër. Është 
histori e një dashurie të parealizuar, e një martese të dështuar në momentet e fundit si pasojë e inter-
venimit të një force të jashtme e cila e pamundëson kurorzimin e dashurisë. Edhe kjo është një këngë 
që i shërben diskutimit të hapur të historisë tonë kombëtare të ndarjes së vazhdueshme të kombit 
tonë nëpër copëza dhe rolit të faktorit të jashtëm në formësimin e asaj që jemi sot: si shqiptarë, të 
ndarë në disa anë. Mesazhi kryesor është që dashuria kërkon jo vetëm dëshirën rreth qëllimit kryesor, 
por edhe angazhim serioz për t’a realizaur atë. Dhe bazuar në historinë e ndarjeve tona nëpër copëza, 
ne duhet të mësojmë se si ta shmangim këtë proces në të ardhmen. Të mësojmë të rreshtohemi si 
komb dhe të mbrojmë interesat tona kombëtare. Esenca është që të hapim sytë karshi projekteve të 
vendeve jo-miqësore dhe të obzervojmë me kohë objektivat e këtyre projekteve që kanë për qëllim 
copëzim e vendit dhe të parandalojmë në kohë reale projektet e tilla. 

6. Nusja jonë
 Nusja jonë është një këngë e vjetër folklorike shqiptare e cila flet për rendin kulturor të familjes 
shqiptare. Brenda vetës shpreh një mesazh sa të vjetër aq aktual të trajtimit të gruas në shoqërinë 
tonë. Flet për të drejtat dhe trajtimin e gruas dhe të drejtave të mohuara të saj në shoqëri. Dhe protesta 
e kësaj kënge është ftesa që dua të bëj për të rishikuar këtë aspekt dhe nevojës për të ndryshuar qasjen 
partriarkale të familjes shqiptare duke përqafuar vlerat njerëzore të të drejtave të barabarta në këtë 
aspekt. Për këtë kërkohet një transformim i mirëmenduar kulturor që nisë në familje dhe nisë pikërisht 
me nënën. Përveç ngritjes së vetëdijes së mashullit në trajtimin e gruas, ne kemi nevojë të ngritjes së 
vetëdijesës së gruas në atë se si e trajtomë gruan. 

7. Ti vasharelje 
 Edhe kjo këngë mund të interpretohet në shumë dimesione. Në tekstin e kësaj kënge të vjetër 
arbreshe ne gjejme elemete të dashurisë së pakushtëzuar. 

 “Edhe pa pajë e pa stoli, unë kam të t’marrë për ata sy, jotë ëme mëma, ka zembër si guri,  
 ajo se dinë që isht amuri”
 
 Mesazhin kryesor e shoh te dashuria pa kushte. Këtë e vendosi eksluzivisht tek aspekti i dashurisë 
ndaj vendit, shtetit dhe shoqërisë në atë që duhet të japim pa pritur të marrim diçka në këmbim. 

 I gjithë interpretimi i këtyre këngëve bëhet duke i shtjelluar ato në një trup të vetëm në fushat 
e fokusit siç janë memorja kolektive, edukimi, kultura, politika, drejtësia dhe ekonomia. Skema e para-
menduar e interpretimit të këtyre këngëve shihet në grafikën më poshtë dhe është pikpamje e 
zhvillimit zingjiror e sistematik të një shoqërie drejt emapncimit.

Memorja kolektive

Edukimi

Kultura

Politika

Drejtësia

Ekonomia

Emancipimi
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 Në parim, memorja kolektive e një grupi të caktuar me tipare të ngjashme identitare, në këtë 
rast, kalohet nga një gjeneratë tek tjetra. Esenca është të shohim tek trendet e zhvillimit bazuar në të 
dhënat që gjejmë brenda memorjes kolektive – pra historisë së grupit sepse ato janë si një kod 
gjenetik që përcjellë informata edhe në gjeneratat e ardhshme. Dhe duke kërkuar në memorje ne 
duhet të ndërtojmë edukimin i cili është mjaftueshëm i sofistikuar për të sjellur deri te ndërtimi i një 
kulture sa më qëndrueshme dhe progresiste. Kjo kulturë e cila në formë konstante duhet të mirëmbajë 
komunikimin dhe ndërlidhjen e palëve në grup, dhe mbi bazën e kulturës së avansuar të ndërtohet 
politika e cila në bazë të përmbajtjes së kulturës prodhon parime të cilat garantojnë bazat për një 
sistem të së drejtës. Të gjithë këto faktorë na shpiejn drejtë një ekonomie e cila prodhon resurset e 
duhura që qojnë përpara qytetrimit të avansuar - Emancipimit. 
 Ecja për ndërtimin e shtetit është sikur një ngjitje në një mal të vështirë. Sa më afër që i afrohesh 
majës së malit, secili hap bëhet më i vështirë dhe në secilin hap lind një dyshim sa a ja vlen të 
vazhdohet rrugëtimi, apo është më i lehtë kthimi teposhtë. Por, pas shumë hapave të kaluar me 
vështirësi afrohet maja e malit, dhe nga aty mund të shihet i gjithë shtegu, dhe mund të shijohet 
pamja mbresëlënëse dhe rezultatet e punës tonë. Prandaj, është shumë jetike që të motivohemi 
gjatë gjithë kohës duke pasur në mendje qëllimin final dhe kurrë të mos dorëzohemi sepse dikur do 
të ngjitemi në maje.



Hapi sytë
Poezia e këngës

Hapi sytë e zeza,
E shiko të bardhën,

Se pa e pa të bardhën, nuk e njeh të zezën.
Veçse e humb vetën,
E në terr tjetërsohesh,

Aty s’mundesh e as s’ke më kujt t’i ankohesh,
të mbështetesh e të shpëtohesh,

mallkimi mbi ty rëndohet,
dhe prap e ndjen peshën që po të shtohet.

Sepse, nuk mund të shohësh…

Hapi sytë e zeza,
e shiqo të bardhën,

se pa e pa të bardhën nuk e sheh të zezën.
Se syri sa hapet nuk sheh me të parën,

ka nevojë të lahet, qepallat t’i pastrohen, e drita t’i ofrohet.
Në të bukurën të adoptohet, përndryshe nuk transformohet,

por ashtu në mjegulli vizioni i sakatohet,
dhe s’ka si të shoh, kur drita i mohohet!

Veprimi mëkatohet.

Nga balli syri s’mund të shkoqet,
se ashtu verbohet, nuk shërohet,

trurit mesazhi nuk i qohet,
e pastaj nuk dihet se si t’ veprohet!

Zgjohuni ju o sy, e shihni se ku ishim dje, e ku jemi sot.
E kah duhemi me shiku, drita juaj ka me e determinu,

se në terr shkuam poshtë, kështu vetëm po mbushemi me lot,
e në ato vërshime do të mbytemi kot.

Të tjerët panë kur ne dritë nuk patem nën sytë e tanë,
na vunë shami e s’na lanë me pa,

e gojën na lanë, veç për pak bukë në një sahan!
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Dy sy të ndarë në qindra anë.
Të dy dritaret ja mbyllem shtëpisë së babës,

Ja nxumë frymën edhe shpresës
së hanës që i jepte atyre dritë gjatë natës.

Nga një flakë e zbehtë, e huaj,
 sytë na u morën, 

shpresën për një dritë jetëgjatë na mohuan,
mbi mprehtësinë e zjarrit që djegë,

shumë gjenerata u flijuan.

Nën ankth sytë mbyllur i kemi mbajtë,
në andra t’kqija kemi qajtë,

deri sa një e tillë trupin e qoi peshë,
sytë na detyroi me i qelë,

me pa se nën robri kemi ngelë.

Me kohë, një sy u zgjua, por tjetri mbeti i shuar!
Na u krijua një vizion që në mes coptohej,

e s’dinte vetën ku ta qoj që t’ shpëtoj,
nga errësira që gjatë përjetoj.

I hapuri shihte se tjetri ishte mbyllur,
e i mbylluri mendonte se tjetri s’ishte i hapur,

kush ka rol në këtë teatër?

I hapuri sheh më largë, e i mbylluri vazhdon nën ankth të androj,
dritën t’mos e pranoj, ashtu në terr të qëndroj,
të mohoj se diçka përtej andrës do të ekzistoj.

I hapuri e sheh të bardhën, e mundohet këtij tjetrit t’ja boj qaren,
që edhe ai të hapet dhe të sheh dritarën e daljes nga ankthi i kukatjes.

Kur të dy sytë janë hapë, bashkë një vizion nuk e panë
drita u thy u bë shumë ngjyrëshe, tash sytë duhet të gjejnë mënyrën,

për të parë nën të njëjtat arsye…

Si një fëmijë me anomali që lindë me shumë koka,
secila në luftë me vendos se e kujt është toka,

dhe për trupin e saj të coptuar nuk dihet,
nga ky ankth si mund të dilet?

Pas shumë topash e granatash,
erdh drita e madhe - lindi Kosova,

pas përpjekjeve të pafundme dyndjesh,
të përgjakta prej shumë gjeneratash.

Kush është nëna e Kosovës?
Ajo përbëhet nga gjaku i martirëve,

nga zemra e vizionarëve, dhe truri nga perëndimi,
që paracakton vlerat e gjykimit, i’a mësojnë hapat e shtegtimit, 

i tregojnë për destinimin – rritjen dhe zhvillimin.

Ajo tash ushqehet nga gjidhënja e mërgimtarit,
rritet nga shpresa dhe bekimi,

se ka lule e pisha të reja që i japin frymë qëllimit,
ja bëjnë gati kopshtin e bukur të andrës së farës së re.

Por ajo edhe pickohet nga insekte e krimba të vegjël,
të verbuar që në brishtësinë e saj të lindjës, 

duan të gjejnë folenë për t’ mbijetuar, 
duan atë në një gjallesë si vetën ta tjetërsojnë,

por une e ti, këtë nuk e lejojmë, dhe nuk do të dorëzohemi
në kauzën e lirisë që do të kërkojmë,

ata nuk guxojnë…ne peshore një ditë duhet t’i qojmë.

Hapat e parë ja mësojnë pasardhësit e mbretërisë së ullirit,
 bijtë e tokës së lirë përtej atlantikut,

Etërit tanë i dalin zot ta mbajnë t’mos rrëzohet,
kur ajo ecjen e bënë më së vështiri,
se nuk tjetërsohet kurrë gjeni ilirit.

Po tash une e ti dorën duhet t’ja mbajmë, 
t’a ledhatojmë kur ajo qanë, dhe me të bashkë të rritemi,

dhe kur plakemi e të vdesim, ta plehërojmë tokën për farën e re, 
të kopshtit të bukur mëmëdhe.

Por edhe nëse me trup nga ajo largohemi, 
sytë e mendjen në të të ngulitur duhet t’i kemi, 

të bëjmë atë kopsht të bukur a një fole ku një ditë do të kthehemi.
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

Memoria
kolektive
 

Në vazhdim paraqitet një kronologji e ngjarjeve më të rëndësishme 
të kombit shqiptar të shkëputura nga një seri materialesh, përfshi 
këtu kronika të ngjarjes, fjalorin historik të Robert Elsie (pjesa më e 
madhe e kronologjisë), Kosova, histori e shkurtër nga Jusuf Buxhovi, 
gazetat të kohës (arkivat e gazetës Bujku dhe Rilindja) dhe raporte 
të tjera shkencore. Qëllimi është të krijojmë një ide fillestare për 
kombin tonë për të gjitha sfidat mbi të cilat ka kaluar.

2 qershor 1994 – Gazeta Bujku – Në një vizitë të 
partive shqiptare në ambasadat e Austrisë, 
Zvicrës dhe Gjermanisë. 
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 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 



Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

…

850   Perandoria e parë Bullgare ia merr Kosovën Perandorisë Bizantine.

1014–1018 Rivendoset sundimi bizantin.

1184–1196  Zgjerimi serb nga Rashkë në Kosovën lindore nën Stefan Nemanja I.
 
1208   Stefan Nemanja II i Rashkës pushton pjesën më të madhe të Kosovës perëndimore.
 
1216   Me pushtimin përfundimtar të Prizrenit, e gjithë Kosova vihet nën sundimin serb.

1219   Sava Nemanja (Shën Sava), vëllai i Stefan Nemanja II, themelon një kishë ortodokse  
  autoqefale serbe dhe dëbon peshkopët grekë nga Kosova.

1252   Në Pejë (Pejë) themelohet Patriarkana e Kishës Ortodokse Serbe.

1330   Themelohet Manastiri i Deçanit.

1346   Kryepeshkopi ortodoks i Pejës merr titullin patriark.

1389   15 qershor (28 qershor stili i vjetër): Beteja e Kosovës i jep fund gradual sundimit serb  
  në Kosovë.

1396   Në disa pjesë të Kosovës ngrihen garnizone turke dhe elementë të administratës  
  osmane.

1405   Lindja e Skënderbeut.

1409   Lufta në Kosovë midis Stefan Lazareviqit dhe vëllait të tij, ky i fundit i mbështetur nga  
  Sulltan Sulejmani.

1423   Prania e një gjykate osmane në Prishtinë.

1427   Djuradj Brankovici pason xhaxhain e tij Stefan Lazarević si sundimtar të Kosovës si  
  pjesë e një territori më të madhe serb nën vasalitetin osman.

1443–1468  Kryengritja e Skënderbeut në Shqipëri.

1448   Beteja e dytë e Kosovës që vuri përballë ushtrinë e komandantit hungarez János  
  Huniadi kundër një force më të madhe osmane. Pas tre ditë luftimesh, Huniadi dhe  
  ushtria e tij hungareze u detyruan të iknin.
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1455   E gjithë Kosova vihet nën kontrollin Osman.

1461   Ndërtohet Xhamia Fatih në Prishtinë.

1468   Vdekja e Skënderbeut.

1557   Restaurimi i Patriarkanës Ortodokse Serbe në Pejë nga veziri Osman Mehmed Pasha  
  Sokoloviq.

1593–1606  Luftë midis Habsburgëve dhe Perandorisë Osmane.

1683–1699  Luftë midis Habsburgëve dhe Perandorisë Osmane.

1689   Një ushtri e vogël Habsburge nën kontin Eneo Piccolomini pushton Kosovën dhe  
  themelon kontrollin austriak mbi të gjithë zonën.

1690   Forcat austriake mposhten nga turqit në Kaçanik dhe gradualisht detyrohen të largohen  
  nga Kosova. 

1737   Në fillim të gushtit: Forcat Habsburge nën Marshallin e Fushës Friedrich Heinrich von  
  Seckendorf rimarrin Prishtinën, vetëm për ta braktisur Kosovën disa javë më vonë. Më  
  shumë refugjatë, duke përfshirë disa nga shqiptarët e fisit Kelmendi, u vendosën 
  në territorin e Habsburgëve më vonë në vitin 1737 në të ashtuquajturin Migrim i Dytë.

1766   Shpërbërja e Patriarkanës Ortodokse Serbe të Pejës, e dominuar nga grekët.

1785   Kara Mahmud Pashë Bushatlliu (1749–1796) i Shkodrës pushton pjesën më të madhe të  
  Kosovës.

1822   Në një marshim të pazakontë proteste, 3,000 njerëz përpiqen të ecin nga Kosova në  
  Stamboll për të kërkuar largimin nga pushteti të tiranit Maliq Pashë Gjinolli i Prishtinës.

1826   Shtypja e jeniçerëve në të gjithë Perandorinë Osmane.

1830   Në Kosovë futet një sistem i ri i shkollave shtetërore në gjuhën turke.

1831   Udhëheqësi rebel boshnjak Husein i Gradaâcit mposht forcat osmane nën Vezirin e  
  Madh në Betejën e Lipjanit, por më pas, i blerë me koncesione dhe premtime, tërhiqet  
  në Bosnje.

1836   Hapja e dy shkollave fillore serbe në Prizren.

1839   Kryengritja e madhe në Prizren për të protestuar kundër rekrutimit osman.

1844   Kryengritje në Prishtinë dhe Shkup për të protestuar kundër rekrutimit të reformuar  
  osman dhe sistemi tatimor.

1845   Kryengritje në Gjakovë dhe në Kosovën perëndimore.

1855   Kryengritje në Pejë kundër rekrutimit dhe taksave.

1860   Periudha e stabilitetit dhe harmonisë relative politike në Kosovë.

1866   Kryengritje në Kosovën perëndimore për rekrutimin dhe taksat. Revolta është shtypur  
  rëndë nga Forcat osmane në dimrin 1866–1867.

1869   Një ligj i ri osman për shkollat lejon mësimin në gjuhët vendase, edhe pse jo shqipe.

1874   Hapja për publikun e linjës së re hekurudhore nëpër Kosovë, nga Mitrovica në Shkup  
  dhe Selanik.

1876   Serbia dhe Mali i Zi i shpallin luftë Turqisë.

1877–1878  Myslimanët dhe shqiptarët e sanxhakut të Nishit, rreth 50,000 individë, dëbohen në  
  Kosova.

1878   Traktati i Shën Stefanit.

1878   Organizohet lidhja e Prizrenit si kundërshtim i traktatit të Shën Stefanit dhe 
  paralajmërim për traktatin e Berlinit².

1880   Forcat osmane mobilizohen në Shkup dhe pushtojnë Kosovën. 

1899   Haxhi Zeka mbledhë 500 udhëheqës kryesisht nga Kosova për të formuar Lidhjen e  
  Pejës.

1913   24 janar: Në një raport drejtuar Romës, Lazër Mjeda, Kryepeshkop i Shkupit, vlerëson se  
  25.000 Shqiptarët u masakruan nga forcat serbe gjatë dhe pas pushtimit serb.

1913   Konferenca e Londrës: Perandoria Osmane lëshonte territoret e Ballkanit (përfshi  
  Kretën), përveç Shqipërisë statusi dhe kufijtë e të cilës do të përcaktohen nga fuqitë³. 

1915   Trupat bullgare pushtojnë Kosovën juglindore dhe të nesërmen marrin Shkupin. Në  
  nëntor forcat austro-hungareze arrijnë në Kosovë dhe pushtojnë gjysmën veriore të  
  territorit të saj dhe gjysma jugore mbetet e pushtuar nga Bullgaria.

1919   Janar-shkurt: Sipas statistikave të publikuara në Itali, 6,040 njerëz u vranë dhe  
  3,873 shtëpi janë shkatërruar nga trupat serbe në Kosovë.

1920   Shtator: Qeveria jugosllave lëshon "dekret mbi kolonizimin e tokave të reja jugore":  
  lehtëson marrjen nga kolonistët serbë të pronave të mëdha osmane dhe të tokave të  
  sekuestruara nga shqiptarët rebel;

1928   Sipas zyrtarit serb, Djordje Krstiq, programi i kolonizimit qeveritar, i cili kishte solli rreth  
  70,000 kolonistë në Kosovë, ekuivalente me rreth 10 % të popullatës së përgjithshme.  
  Përqindja e serbëve atje nga 24% në 38% në vitin 1919.

1933   Qeveria jugosllave fillon negociatat me qeverinë turke për dëbimin e popullsisë shqiptare  
  myslimane drejt Turqisë. 14 gusht: Hasan Prishtinës i bëhet atentat në Selanik.

1937   Vasa Çubriloviqi paraqet memorandumin e tij për dëbimin e shqiptarëve nga Kosova4.

1941   Trupat gjermane pushtojnë Jugosllavinë dhe Greqinë. E gjithë Kosova ishte e pushtuar  
  nga italianët, gjermanët, dhe forcat bullgare brenda një jave. 17 Prill: Jugosllavia  
  dorëzohet pa kushte para forcave të Boshtit. 21 Prill: Ministrat e Jashtëm italian dhe  
  gjerman, në takimin në Vjenë, bien dakord që pjesa më e madhe e pjesëve të banuara  
  me shqiptarë të Kosovës të vihen nën kontrollin italian dhe të bashkohen me Shqipërinë.  
  29 qershor: Benito Musolini shpall Shqipërinë e Madhe. Korrik: Pjesa më e madhe e  
  Kosovës, nën pushtim italian, është bashkuar me Shqipërinë.

1943   Zhvillohet Konferenca e Bujanit, gjatë së cilës Komiteti Krahinor i Kosovës i Partisë  
  Komuniste të Jugosllavisë kërkon të drejtën e vetëvendosjes dhe të ribashkimit të  
  Kosovës me Shqipërinë pas luftës.

1953   Jugosllavia nënshkruan marrëveshje me Turqinë dhe Greqinë, duke lehtësuar   
  imigrimin në shkallë të gjerë të “Turqve” jugosllavë, të cilët në realitet ishin kryesisht  
  shqiptarë myslimanë të Kosovës drejtë Turqisë. Një valë fillestare 13,000 “Turq” largohen  
  nga Kosova për në Turqi.

1969   Themelohet Universiteti i Prishtinës.

1974   Kosova kishte fituar statusin e Krahinës Socialiste Autonome brenda Serbisë dhe iu  

  dhanë të drejta të gjera autonomie. Kosova, sipas dispozitave të kushtetutës së vitit  
  1974, u  përkufizua si njësi politike territoriale autonome dhe si element konstituiv i  
  federalizmit; kishte kushtetutën dhe organizimin e saj të brendshëm dhe ishte partner  
  i barabartë me njësitë e tjera federale në procedurën e nxjerrjes së kushtetutës federale,  
  duke përfshirë të drejtën e votës5.

1981   Shpërthyen demostratat e studentëve shqiptarë nga Universiteti i Prishtinës. 

1983   Greva e parë e minatorëve.

1989   Greva e dytë e minatorëve6.

1991   Referendumi për pavarësi – mbi 99% e qytetarëve në Kosovë votuan pro shkëputjes7.

1997   Fillimi i luftës së armatosur – qëndresa e familjes Jashari; 

1998   Masakra e Reçakut. Gjenocidi ndaj Shqiptarëve në kohën modern. 

1998   Dalja hapur e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

1999   (Mos)marrëveshja e Rambujesë në Francë. 

1999   Ndërhyrja e NATO-s për të ndalur gjenocidin.

2008   Shpallja e pavarësisë së Republikës së Kosovës.

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 



Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

…

850   Perandoria e parë Bullgare ia merr Kosovën Perandorisë Bizantine.

1014–1018 Rivendoset sundimi bizantin.

1184–1196  Zgjerimi serb nga Rashkë në Kosovën lindore nën Stefan Nemanja I.
 
1208   Stefan Nemanja II i Rashkës pushton pjesën më të madhe të Kosovës perëndimore.
 
1216   Me pushtimin përfundimtar të Prizrenit, e gjithë Kosova vihet nën sundimin serb.

1219   Sava Nemanja (Shën Sava), vëllai i Stefan Nemanja II, themelon një kishë ortodokse  
  autoqefale serbe dhe dëbon peshkopët grekë nga Kosova.

1252   Në Pejë (Pejë) themelohet Patriarkana e Kishës Ortodokse Serbe.

1330   Themelohet Manastiri i Deçanit.

1346   Kryepeshkopi ortodoks i Pejës merr titullin patriark.

1389   15 qershor (28 qershor stili i vjetër): Beteja e Kosovës i jep fund gradual sundimit serb  
  në Kosovë.

1396   Në disa pjesë të Kosovës ngrihen garnizone turke dhe elementë të administratës  
  osmane.

1405   Lindja e Skënderbeut.

1409   Lufta në Kosovë midis Stefan Lazareviqit dhe vëllait të tij, ky i fundit i mbështetur nga  
  Sulltan Sulejmani.

1423   Prania e një gjykate osmane në Prishtinë.

1427   Djuradj Brankovici pason xhaxhain e tij Stefan Lazarević si sundimtar të Kosovës si  
  pjesë e një territori më të madhe serb nën vasalitetin osman.

1443–1468  Kryengritja e Skënderbeut në Shqipëri.

1448   Beteja e dytë e Kosovës që vuri përballë ushtrinë e komandantit hungarez János  
  Huniadi kundër një force më të madhe osmane. Pas tre ditë luftimesh, Huniadi dhe  
  ushtria e tij hungareze u detyruan të iknin.
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1455   E gjithë Kosova vihet nën kontrollin Osman.

1461   Ndërtohet Xhamia Fatih në Prishtinë.

1468   Vdekja e Skënderbeut.

1557   Restaurimi i Patriarkanës Ortodokse Serbe në Pejë nga veziri Osman Mehmed Pasha  
  Sokoloviq.

1593–1606  Luftë midis Habsburgëve dhe Perandorisë Osmane.

1683–1699  Luftë midis Habsburgëve dhe Perandorisë Osmane.

1689   Një ushtri e vogël Habsburge nën kontin Eneo Piccolomini pushton Kosovën dhe  
  themelon kontrollin austriak mbi të gjithë zonën.

1690   Forcat austriake mposhten nga turqit në Kaçanik dhe gradualisht detyrohen të largohen  
  nga Kosova. 

1737   Në fillim të gushtit: Forcat Habsburge nën Marshallin e Fushës Friedrich Heinrich von  
  Seckendorf rimarrin Prishtinën, vetëm për ta braktisur Kosovën disa javë më vonë. Më  
  shumë refugjatë, duke përfshirë disa nga shqiptarët e fisit Kelmendi, u vendosën 
  në territorin e Habsburgëve më vonë në vitin 1737 në të ashtuquajturin Migrim i Dytë.

1766   Shpërbërja e Patriarkanës Ortodokse Serbe të Pejës, e dominuar nga grekët.

1785   Kara Mahmud Pashë Bushatlliu (1749–1796) i Shkodrës pushton pjesën më të madhe të  
  Kosovës.

1822   Në një marshim të pazakontë proteste, 3,000 njerëz përpiqen të ecin nga Kosova në  
  Stamboll për të kërkuar largimin nga pushteti të tiranit Maliq Pashë Gjinolli i Prishtinës.

1826   Shtypja e jeniçerëve në të gjithë Perandorinë Osmane.

1830   Në Kosovë futet një sistem i ri i shkollave shtetërore në gjuhën turke.

1831   Udhëheqësi rebel boshnjak Husein i Gradaâcit mposht forcat osmane nën Vezirin e  
  Madh në Betejën e Lipjanit, por më pas, i blerë me koncesione dhe premtime, tërhiqet  
  në Bosnje.

1836   Hapja e dy shkollave fillore serbe në Prizren.

1839   Kryengritja e madhe në Prizren për të protestuar kundër rekrutimit osman.

1844   Kryengritje në Prishtinë dhe Shkup për të protestuar kundër rekrutimit të reformuar  
  osman dhe sistemi tatimor.

1845   Kryengritje në Gjakovë dhe në Kosovën perëndimore.

1855   Kryengritje në Pejë kundër rekrutimit dhe taksave.

1860   Periudha e stabilitetit dhe harmonisë relative politike në Kosovë.

1866   Kryengritje në Kosovën perëndimore për rekrutimin dhe taksat. Revolta është shtypur  
  rëndë nga Forcat osmane në dimrin 1866–1867.

1869   Një ligj i ri osman për shkollat lejon mësimin në gjuhët vendase, edhe pse jo shqipe.

1874   Hapja për publikun e linjës së re hekurudhore nëpër Kosovë, nga Mitrovica në Shkup  
  dhe Selanik.

1876   Serbia dhe Mali i Zi i shpallin luftë Turqisë.

1877–1878  Myslimanët dhe shqiptarët e sanxhakut të Nishit, rreth 50,000 individë, dëbohen në  
  Kosova.

1878   Traktati i Shën Stefanit.

1878   Organizohet lidhja e Prizrenit si kundërshtim i traktatit të Shën Stefanit dhe 
  paralajmërim për traktatin e Berlinit².

1880   Forcat osmane mobilizohen në Shkup dhe pushtojnë Kosovën. 

1899   Haxhi Zeka mbledhë 500 udhëheqës kryesisht nga Kosova për të formuar Lidhjen e  
  Pejës.

1913   24 janar: Në një raport drejtuar Romës, Lazër Mjeda, Kryepeshkop i Shkupit, vlerëson se  
  25.000 Shqiptarët u masakruan nga forcat serbe gjatë dhe pas pushtimit serb.

1913   Konferenca e Londrës: Perandoria Osmane lëshonte territoret e Ballkanit (përfshi  
  Kretën), përveç Shqipërisë statusi dhe kufijtë e të cilës do të përcaktohen nga fuqitë³. 

1915   Trupat bullgare pushtojnë Kosovën juglindore dhe të nesërmen marrin Shkupin. Në  
  nëntor forcat austro-hungareze arrijnë në Kosovë dhe pushtojnë gjysmën veriore të  
  territorit të saj dhe gjysma jugore mbetet e pushtuar nga Bullgaria.

1919   Janar-shkurt: Sipas statistikave të publikuara në Itali, 6,040 njerëz u vranë dhe  
  3,873 shtëpi janë shkatërruar nga trupat serbe në Kosovë.

1920   Shtator: Qeveria jugosllave lëshon "dekret mbi kolonizimin e tokave të reja jugore":  
  lehtëson marrjen nga kolonistët serbë të pronave të mëdha osmane dhe të tokave të  
  sekuestruara nga shqiptarët rebel;

1928   Sipas zyrtarit serb, Djordje Krstiq, programi i kolonizimit qeveritar, i cili kishte solli rreth  
  70,000 kolonistë në Kosovë, ekuivalente me rreth 10 % të popullatës së përgjithshme.  
  Përqindja e serbëve atje nga 24% në 38% në vitin 1919.

1933   Qeveria jugosllave fillon negociatat me qeverinë turke për dëbimin e popullsisë shqiptare  
  myslimane drejt Turqisë. 14 gusht: Hasan Prishtinës i bëhet atentat në Selanik.

1937   Vasa Çubriloviqi paraqet memorandumin e tij për dëbimin e shqiptarëve nga Kosova4.

1941   Trupat gjermane pushtojnë Jugosllavinë dhe Greqinë. E gjithë Kosova ishte e pushtuar  
  nga italianët, gjermanët, dhe forcat bullgare brenda një jave. 17 Prill: Jugosllavia  
  dorëzohet pa kushte para forcave të Boshtit. 21 Prill: Ministrat e Jashtëm italian dhe  
  gjerman, në takimin në Vjenë, bien dakord që pjesa më e madhe e pjesëve të banuara  
  me shqiptarë të Kosovës të vihen nën kontrollin italian dhe të bashkohen me Shqipërinë.  
  29 qershor: Benito Musolini shpall Shqipërinë e Madhe. Korrik: Pjesa më e madhe e  
  Kosovës, nën pushtim italian, është bashkuar me Shqipërinë.

1943   Zhvillohet Konferenca e Bujanit, gjatë së cilës Komiteti Krahinor i Kosovës i Partisë  
  Komuniste të Jugosllavisë kërkon të drejtën e vetëvendosjes dhe të ribashkimit të  
  Kosovës me Shqipërinë pas luftës.

1953   Jugosllavia nënshkruan marrëveshje me Turqinë dhe Greqinë, duke lehtësuar   
  imigrimin në shkallë të gjerë të “Turqve” jugosllavë, të cilët në realitet ishin kryesisht  
  shqiptarë myslimanë të Kosovës drejtë Turqisë. Një valë fillestare 13,000 “Turq” largohen  
  nga Kosova për në Turqi.

1969   Themelohet Universiteti i Prishtinës.

1974   Kosova kishte fituar statusin e Krahinës Socialiste Autonome brenda Serbisë dhe iu  

  dhanë të drejta të gjera autonomie. Kosova, sipas dispozitave të kushtetutës së vitit  
  1974, u  përkufizua si njësi politike territoriale autonome dhe si element konstituiv i  
  federalizmit; kishte kushtetutën dhe organizimin e saj të brendshëm dhe ishte partner  
  i barabartë me njësitë e tjera federale në procedurën e nxjerrjes së kushtetutës federale,  
  duke përfshirë të drejtën e votës5.

1981   Shpërthyen demostratat e studentëve shqiptarë nga Universiteti i Prishtinës. 

1983   Greva e parë e minatorëve.

1989   Greva e dytë e minatorëve6.

1991   Referendumi për pavarësi – mbi 99% e qytetarëve në Kosovë votuan pro shkëputjes7.

1997   Fillimi i luftës së armatosur – qëndresa e familjes Jashari; 

1998   Masakra e Reçakut. Gjenocidi ndaj Shqiptarëve në kohën modern. 

1998   Dalja hapur e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

1999   (Mos)marrëveshja e Rambujesë në Francë. 

1999   Ndërhyrja e NATO-s për të ndalur gjenocidin.

2008   Shpallja e pavarësisë së Republikës së Kosovës.

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 



Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

…

850   Perandoria e parë Bullgare ia merr Kosovën Perandorisë Bizantine.

1014–1018 Rivendoset sundimi bizantin.

1184–1196  Zgjerimi serb nga Rashkë në Kosovën lindore nën Stefan Nemanja I.
 
1208   Stefan Nemanja II i Rashkës pushton pjesën më të madhe të Kosovës perëndimore.
 
1216   Me pushtimin përfundimtar të Prizrenit, e gjithë Kosova vihet nën sundimin serb.

1219   Sava Nemanja (Shën Sava), vëllai i Stefan Nemanja II, themelon një kishë ortodokse  
  autoqefale serbe dhe dëbon peshkopët grekë nga Kosova.

1252   Në Pejë (Pejë) themelohet Patriarkana e Kishës Ortodokse Serbe.

1330   Themelohet Manastiri i Deçanit.

1346   Kryepeshkopi ortodoks i Pejës merr titullin patriark.

1389   15 qershor (28 qershor stili i vjetër): Beteja e Kosovës i jep fund gradual sundimit serb  
  në Kosovë.

1396   Në disa pjesë të Kosovës ngrihen garnizone turke dhe elementë të administratës  
  osmane.

1405   Lindja e Skënderbeut.

1409   Lufta në Kosovë midis Stefan Lazareviqit dhe vëllait të tij, ky i fundit i mbështetur nga  
  Sulltan Sulejmani.

1423   Prania e një gjykate osmane në Prishtinë.

1427   Djuradj Brankovici pason xhaxhain e tij Stefan Lazarević si sundimtar të Kosovës si  
  pjesë e një territori më të madhe serb nën vasalitetin osman.

1443–1468  Kryengritja e Skënderbeut në Shqipëri.

1448   Beteja e dytë e Kosovës që vuri përballë ushtrinë e komandantit hungarez János  
  Huniadi kundër një force më të madhe osmane. Pas tre ditë luftimesh, Huniadi dhe  
  ushtria e tij hungareze u detyruan të iknin. ² Jusuf Buxhovi, Kosova, Histori e shkurtër, fq. 227-228. Faik Konica Prishtinë, Jalifat Publishing – Huston 2021  

³ Shih Traktatin e Londrës, neni 4, e qasshme në https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/boshtml/bos145.htm  
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1455   E gjithë Kosova vihet nën kontrollin Osman.

1461   Ndërtohet Xhamia Fatih në Prishtinë.

1468   Vdekja e Skënderbeut.

1557   Restaurimi i Patriarkanës Ortodokse Serbe në Pejë nga veziri Osman Mehmed Pasha  
  Sokoloviq.

1593–1606  Luftë midis Habsburgëve dhe Perandorisë Osmane.

1683–1699  Luftë midis Habsburgëve dhe Perandorisë Osmane.

1689   Një ushtri e vogël Habsburge nën kontin Eneo Piccolomini pushton Kosovën dhe  
  themelon kontrollin austriak mbi të gjithë zonën.

1690   Forcat austriake mposhten nga turqit në Kaçanik dhe gradualisht detyrohen të largohen  
  nga Kosova. 

1737   Në fillim të gushtit: Forcat Habsburge nën Marshallin e Fushës Friedrich Heinrich von  
  Seckendorf rimarrin Prishtinën, vetëm për ta braktisur Kosovën disa javë më vonë. Më  
  shumë refugjatë, duke përfshirë disa nga shqiptarët e fisit Kelmendi, u vendosën 
  në territorin e Habsburgëve më vonë në vitin 1737 në të ashtuquajturin Migrim i Dytë.

1766   Shpërbërja e Patriarkanës Ortodokse Serbe të Pejës, e dominuar nga grekët.

1785   Kara Mahmud Pashë Bushatlliu (1749–1796) i Shkodrës pushton pjesën më të madhe të  
  Kosovës.

1822   Në një marshim të pazakontë proteste, 3,000 njerëz përpiqen të ecin nga Kosova në  
  Stamboll për të kërkuar largimin nga pushteti të tiranit Maliq Pashë Gjinolli i Prishtinës.

1826   Shtypja e jeniçerëve në të gjithë Perandorinë Osmane.

1830   Në Kosovë futet një sistem i ri i shkollave shtetërore në gjuhën turke.

1831   Udhëheqësi rebel boshnjak Husein i Gradaâcit mposht forcat osmane nën Vezirin e  
  Madh në Betejën e Lipjanit, por më pas, i blerë me koncesione dhe premtime, tërhiqet  
  në Bosnje.

1836   Hapja e dy shkollave fillore serbe në Prizren.

1839   Kryengritja e madhe në Prizren për të protestuar kundër rekrutimit osman.

1844   Kryengritje në Prishtinë dhe Shkup për të protestuar kundër rekrutimit të reformuar  
  osman dhe sistemi tatimor.

1845   Kryengritje në Gjakovë dhe në Kosovën perëndimore.

1855   Kryengritje në Pejë kundër rekrutimit dhe taksave.

1860   Periudha e stabilitetit dhe harmonisë relative politike në Kosovë.

1866   Kryengritje në Kosovën perëndimore për rekrutimin dhe taksat. Revolta është shtypur  
  rëndë nga Forcat osmane në dimrin 1866–1867.

1869   Një ligj i ri osman për shkollat lejon mësimin në gjuhët vendase, edhe pse jo shqipe.

1874   Hapja për publikun e linjës së re hekurudhore nëpër Kosovë, nga Mitrovica në Shkup  
  dhe Selanik.

1876   Serbia dhe Mali i Zi i shpallin luftë Turqisë.

1877–1878  Myslimanët dhe shqiptarët e sanxhakut të Nishit, rreth 50,000 individë, dëbohen në  
  Kosova.

1878   Traktati i Shën Stefanit.

1878   Organizohet lidhja e Prizrenit si kundërshtim i traktatit të Shën Stefanit dhe 
  paralajmërim për traktatin e Berlinit².

1880   Forcat osmane mobilizohen në Shkup dhe pushtojnë Kosovën. 

1899   Haxhi Zeka mbledhë 500 udhëheqës kryesisht nga Kosova për të formuar Lidhjen e  
  Pejës.

1913   24 janar: Në një raport drejtuar Romës, Lazër Mjeda, Kryepeshkop i Shkupit, vlerëson se  
  25.000 Shqiptarët u masakruan nga forcat serbe gjatë dhe pas pushtimit serb.

1913   Konferenca e Londrës: Perandoria Osmane lëshonte territoret e Ballkanit (përfshi  
  Kretën), përveç Shqipërisë statusi dhe kufijtë e të cilës do të përcaktohen nga fuqitë³. 

1915   Trupat bullgare pushtojnë Kosovën juglindore dhe të nesërmen marrin Shkupin. Në  
  nëntor forcat austro-hungareze arrijnë në Kosovë dhe pushtojnë gjysmën veriore të  
  territorit të saj dhe gjysma jugore mbetet e pushtuar nga Bullgaria.

1919   Janar-shkurt: Sipas statistikave të publikuara në Itali, 6,040 njerëz u vranë dhe  
  3,873 shtëpi janë shkatërruar nga trupat serbe në Kosovë.

1920   Shtator: Qeveria jugosllave lëshon "dekret mbi kolonizimin e tokave të reja jugore":  
  lehtëson marrjen nga kolonistët serbë të pronave të mëdha osmane dhe të tokave të  
  sekuestruara nga shqiptarët rebel;

1928   Sipas zyrtarit serb, Djordje Krstiq, programi i kolonizimit qeveritar, i cili kishte solli rreth  
  70,000 kolonistë në Kosovë, ekuivalente me rreth 10 % të popullatës së përgjithshme.  
  Përqindja e serbëve atje nga 24% në 38% në vitin 1919.

1933   Qeveria jugosllave fillon negociatat me qeverinë turke për dëbimin e popullsisë shqiptare  
  myslimane drejt Turqisë. 14 gusht: Hasan Prishtinës i bëhet atentat në Selanik.

1937   Vasa Çubriloviqi paraqet memorandumin e tij për dëbimin e shqiptarëve nga Kosova4.

1941   Trupat gjermane pushtojnë Jugosllavinë dhe Greqinë. E gjithë Kosova ishte e pushtuar  
  nga italianët, gjermanët, dhe forcat bullgare brenda një jave. 17 Prill: Jugosllavia  
  dorëzohet pa kushte para forcave të Boshtit. 21 Prill: Ministrat e Jashtëm italian dhe  
  gjerman, në takimin në Vjenë, bien dakord që pjesa më e madhe e pjesëve të banuara  
  me shqiptarë të Kosovës të vihen nën kontrollin italian dhe të bashkohen me Shqipërinë.  
  29 qershor: Benito Musolini shpall Shqipërinë e Madhe. Korrik: Pjesa më e madhe e  
  Kosovës, nën pushtim italian, është bashkuar me Shqipërinë.

1943   Zhvillohet Konferenca e Bujanit, gjatë së cilës Komiteti Krahinor i Kosovës i Partisë  
  Komuniste të Jugosllavisë kërkon të drejtën e vetëvendosjes dhe të ribashkimit të  
  Kosovës me Shqipërinë pas luftës.

1953   Jugosllavia nënshkruan marrëveshje me Turqinë dhe Greqinë, duke lehtësuar   
  imigrimin në shkallë të gjerë të “Turqve” jugosllavë, të cilët në realitet ishin kryesisht  
  shqiptarë myslimanë të Kosovës drejtë Turqisë. Një valë fillestare 13,000 “Turq” largohen  
  nga Kosova për në Turqi.

1969   Themelohet Universiteti i Prishtinës.

1974   Kosova kishte fituar statusin e Krahinës Socialiste Autonome brenda Serbisë dhe iu  

  dhanë të drejta të gjera autonomie. Kosova, sipas dispozitave të kushtetutës së vitit  
  1974, u  përkufizua si njësi politike territoriale autonome dhe si element konstituiv i  
  federalizmit; kishte kushtetutën dhe organizimin e saj të brendshëm dhe ishte partner  
  i barabartë me njësitë e tjera federale në procedurën e nxjerrjes së kushtetutës federale,  
  duke përfshirë të drejtën e votës5.

1981   Shpërthyen demostratat e studentëve shqiptarë nga Universiteti i Prishtinës. 

1983   Greva e parë e minatorëve.

1989   Greva e dytë e minatorëve6.

1991   Referendumi për pavarësi – mbi 99% e qytetarëve në Kosovë votuan pro shkëputjes7.

1997   Fillimi i luftës së armatosur – qëndresa e familjes Jashari; 

1998   Masakra e Reçakut. Gjenocidi ndaj Shqiptarëve në kohën modern. 

1998   Dalja hapur e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

1999   (Mos)marrëveshja e Rambujesë në Francë. 

1999   Ndërhyrja e NATO-s për të ndalur gjenocidin.

2008   Shpallja e pavarësisë së Republikës së Kosovës.

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 



Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

…

850   Perandoria e parë Bullgare ia merr Kosovën Perandorisë Bizantine.

1014–1018 Rivendoset sundimi bizantin.

1184–1196  Zgjerimi serb nga Rashkë në Kosovën lindore nën Stefan Nemanja I.
 
1208   Stefan Nemanja II i Rashkës pushton pjesën më të madhe të Kosovës perëndimore.
 
1216   Me pushtimin përfundimtar të Prizrenit, e gjithë Kosova vihet nën sundimin serb.

1219   Sava Nemanja (Shën Sava), vëllai i Stefan Nemanja II, themelon një kishë ortodokse  
  autoqefale serbe dhe dëbon peshkopët grekë nga Kosova.

1252   Në Pejë (Pejë) themelohet Patriarkana e Kishës Ortodokse Serbe.

1330   Themelohet Manastiri i Deçanit.

1346   Kryepeshkopi ortodoks i Pejës merr titullin patriark.

1389   15 qershor (28 qershor stili i vjetër): Beteja e Kosovës i jep fund gradual sundimit serb  
  në Kosovë.

1396   Në disa pjesë të Kosovës ngrihen garnizone turke dhe elementë të administratës  
  osmane.

1405   Lindja e Skënderbeut.

1409   Lufta në Kosovë midis Stefan Lazareviqit dhe vëllait të tij, ky i fundit i mbështetur nga  
  Sulltan Sulejmani.

1423   Prania e një gjykate osmane në Prishtinë.

1427   Djuradj Brankovici pason xhaxhain e tij Stefan Lazarević si sundimtar të Kosovës si  
  pjesë e një territori më të madhe serb nën vasalitetin osman.

1443–1468  Kryengritja e Skënderbeut në Shqipëri.

1448   Beteja e dytë e Kosovës që vuri përballë ushtrinë e komandantit hungarez János  
  Huniadi kundër një force më të madhe osmane. Pas tre ditë luftimesh, Huniadi dhe  
  ushtria e tij hungareze u detyruan të iknin.

4 Ky memorandum është një ndër projektet e para publike të serbëve për spastrimin etnik të shqiptarëve i hartuar nga Cubrillovic – anëtar i Akademisë 
  së Shkencave dhe Arteve në Serbi. 
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1455   E gjithë Kosova vihet nën kontrollin Osman.

1461   Ndërtohet Xhamia Fatih në Prishtinë.

1468   Vdekja e Skënderbeut.

1557   Restaurimi i Patriarkanës Ortodokse Serbe në Pejë nga veziri Osman Mehmed Pasha  
  Sokoloviq.

1593–1606  Luftë midis Habsburgëve dhe Perandorisë Osmane.

1683–1699  Luftë midis Habsburgëve dhe Perandorisë Osmane.

1689   Një ushtri e vogël Habsburge nën kontin Eneo Piccolomini pushton Kosovën dhe  
  themelon kontrollin austriak mbi të gjithë zonën.

1690   Forcat austriake mposhten nga turqit në Kaçanik dhe gradualisht detyrohen të largohen  
  nga Kosova. 

1737   Në fillim të gushtit: Forcat Habsburge nën Marshallin e Fushës Friedrich Heinrich von  
  Seckendorf rimarrin Prishtinën, vetëm për ta braktisur Kosovën disa javë më vonë. Më  
  shumë refugjatë, duke përfshirë disa nga shqiptarët e fisit Kelmendi, u vendosën 
  në territorin e Habsburgëve më vonë në vitin 1737 në të ashtuquajturin Migrim i Dytë.

1766   Shpërbërja e Patriarkanës Ortodokse Serbe të Pejës, e dominuar nga grekët.

1785   Kara Mahmud Pashë Bushatlliu (1749–1796) i Shkodrës pushton pjesën më të madhe të  
  Kosovës.

1822   Në një marshim të pazakontë proteste, 3,000 njerëz përpiqen të ecin nga Kosova në  
  Stamboll për të kërkuar largimin nga pushteti të tiranit Maliq Pashë Gjinolli i Prishtinës.

1826   Shtypja e jeniçerëve në të gjithë Perandorinë Osmane.

1830   Në Kosovë futet një sistem i ri i shkollave shtetërore në gjuhën turke.

1831   Udhëheqësi rebel boshnjak Husein i Gradaâcit mposht forcat osmane nën Vezirin e  
  Madh në Betejën e Lipjanit, por më pas, i blerë me koncesione dhe premtime, tërhiqet  
  në Bosnje.

1836   Hapja e dy shkollave fillore serbe në Prizren.

1839   Kryengritja e madhe në Prizren për të protestuar kundër rekrutimit osman.

1844   Kryengritje në Prishtinë dhe Shkup për të protestuar kundër rekrutimit të reformuar  
  osman dhe sistemi tatimor.

1845   Kryengritje në Gjakovë dhe në Kosovën perëndimore.

1855   Kryengritje në Pejë kundër rekrutimit dhe taksave.

1860   Periudha e stabilitetit dhe harmonisë relative politike në Kosovë.

1866   Kryengritje në Kosovën perëndimore për rekrutimin dhe taksat. Revolta është shtypur  
  rëndë nga Forcat osmane në dimrin 1866–1867.

1869   Një ligj i ri osman për shkollat lejon mësimin në gjuhët vendase, edhe pse jo shqipe.

1874   Hapja për publikun e linjës së re hekurudhore nëpër Kosovë, nga Mitrovica në Shkup  
  dhe Selanik.

1876   Serbia dhe Mali i Zi i shpallin luftë Turqisë.

1877–1878  Myslimanët dhe shqiptarët e sanxhakut të Nishit, rreth 50,000 individë, dëbohen në  
  Kosova.

1878   Traktati i Shën Stefanit.

1878   Organizohet lidhja e Prizrenit si kundërshtim i traktatit të Shën Stefanit dhe 
  paralajmërim për traktatin e Berlinit².

1880   Forcat osmane mobilizohen në Shkup dhe pushtojnë Kosovën. 

1899   Haxhi Zeka mbledhë 500 udhëheqës kryesisht nga Kosova për të formuar Lidhjen e  
  Pejës.

1913   24 janar: Në një raport drejtuar Romës, Lazër Mjeda, Kryepeshkop i Shkupit, vlerëson se  
  25.000 Shqiptarët u masakruan nga forcat serbe gjatë dhe pas pushtimit serb.

1913   Konferenca e Londrës: Perandoria Osmane lëshonte territoret e Ballkanit (përfshi  
  Kretën), përveç Shqipërisë statusi dhe kufijtë e të cilës do të përcaktohen nga fuqitë³. 

1915   Trupat bullgare pushtojnë Kosovën juglindore dhe të nesërmen marrin Shkupin. Në  
  nëntor forcat austro-hungareze arrijnë në Kosovë dhe pushtojnë gjysmën veriore të  
  territorit të saj dhe gjysma jugore mbetet e pushtuar nga Bullgaria.

1919   Janar-shkurt: Sipas statistikave të publikuara në Itali, 6,040 njerëz u vranë dhe  
  3,873 shtëpi janë shkatërruar nga trupat serbe në Kosovë.

1920   Shtator: Qeveria jugosllave lëshon "dekret mbi kolonizimin e tokave të reja jugore":  
  lehtëson marrjen nga kolonistët serbë të pronave të mëdha osmane dhe të tokave të  
  sekuestruara nga shqiptarët rebel;

1928   Sipas zyrtarit serb, Djordje Krstiq, programi i kolonizimit qeveritar, i cili kishte solli rreth  
  70,000 kolonistë në Kosovë, ekuivalente me rreth 10 % të popullatës së përgjithshme.  
  Përqindja e serbëve atje nga 24% në 38% në vitin 1919.

1933   Qeveria jugosllave fillon negociatat me qeverinë turke për dëbimin e popullsisë shqiptare  
  myslimane drejt Turqisë. 14 gusht: Hasan Prishtinës i bëhet atentat në Selanik.

1937   Vasa Çubriloviqi paraqet memorandumin e tij për dëbimin e shqiptarëve nga Kosova4.

1941   Trupat gjermane pushtojnë Jugosllavinë dhe Greqinë. E gjithë Kosova ishte e pushtuar  
  nga italianët, gjermanët, dhe forcat bullgare brenda një jave. 17 Prill: Jugosllavia  
  dorëzohet pa kushte para forcave të Boshtit. 21 Prill: Ministrat e Jashtëm italian dhe  
  gjerman, në takimin në Vjenë, bien dakord që pjesa më e madhe e pjesëve të banuara  
  me shqiptarë të Kosovës të vihen nën kontrollin italian dhe të bashkohen me Shqipërinë.  
  29 qershor: Benito Musolini shpall Shqipërinë e Madhe. Korrik: Pjesa më e madhe e  
  Kosovës, nën pushtim italian, është bashkuar me Shqipërinë.

1943   Zhvillohet Konferenca e Bujanit, gjatë së cilës Komiteti Krahinor i Kosovës i Partisë  
  Komuniste të Jugosllavisë kërkon të drejtën e vetëvendosjes dhe të ribashkimit të  
  Kosovës me Shqipërinë pas luftës.

1953   Jugosllavia nënshkruan marrëveshje me Turqinë dhe Greqinë, duke lehtësuar   
  imigrimin në shkallë të gjerë të “Turqve” jugosllavë, të cilët në realitet ishin kryesisht  
  shqiptarë myslimanë të Kosovës drejtë Turqisë. Një valë fillestare 13,000 “Turq” largohen  
  nga Kosova për në Turqi.

1969   Themelohet Universiteti i Prishtinës.

1974   Kosova kishte fituar statusin e Krahinës Socialiste Autonome brenda Serbisë dhe iu  

  dhanë të drejta të gjera autonomie. Kosova, sipas dispozitave të kushtetutës së vitit  
  1974, u  përkufizua si njësi politike territoriale autonome dhe si element konstituiv i  
  federalizmit; kishte kushtetutën dhe organizimin e saj të brendshëm dhe ishte partner  
  i barabartë me njësitë e tjera federale në procedurën e nxjerrjes së kushtetutës federale,  
  duke përfshirë të drejtën e votës5.

1981   Shpërthyen demostratat e studentëve shqiptarë nga Universiteti i Prishtinës. 

1983   Greva e parë e minatorëve.

1989   Greva e dytë e minatorëve6.

1991   Referendumi për pavarësi – mbi 99% e qytetarëve në Kosovë votuan pro shkëputjes7.

1997   Fillimi i luftës së armatosur – qëndresa e familjes Jashari; 

1998   Masakra e Reçakut. Gjenocidi ndaj Shqiptarëve në kohën modern. 

1998   Dalja hapur e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

1999   (Mos)marrëveshja e Rambujesë në Francë. 

1999   Ndërhyrja e NATO-s për të ndalur gjenocidin.

2008   Shpallja e pavarësisë së Republikës së Kosovës.

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 



Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

…

850   Perandoria e parë Bullgare ia merr Kosovën Perandorisë Bizantine.

1014–1018 Rivendoset sundimi bizantin.

1184–1196  Zgjerimi serb nga Rashkë në Kosovën lindore nën Stefan Nemanja I.
 
1208   Stefan Nemanja II i Rashkës pushton pjesën më të madhe të Kosovës perëndimore.
 
1216   Me pushtimin përfundimtar të Prizrenit, e gjithë Kosova vihet nën sundimin serb.

1219   Sava Nemanja (Shën Sava), vëllai i Stefan Nemanja II, themelon një kishë ortodokse  
  autoqefale serbe dhe dëbon peshkopët grekë nga Kosova.

1252   Në Pejë (Pejë) themelohet Patriarkana e Kishës Ortodokse Serbe.

1330   Themelohet Manastiri i Deçanit.

1346   Kryepeshkopi ortodoks i Pejës merr titullin patriark.

1389   15 qershor (28 qershor stili i vjetër): Beteja e Kosovës i jep fund gradual sundimit serb  
  në Kosovë.

1396   Në disa pjesë të Kosovës ngrihen garnizone turke dhe elementë të administratës  
  osmane.

1405   Lindja e Skënderbeut.

1409   Lufta në Kosovë midis Stefan Lazareviqit dhe vëllait të tij, ky i fundit i mbështetur nga  
  Sulltan Sulejmani.

1423   Prania e një gjykate osmane në Prishtinë.

1427   Djuradj Brankovici pason xhaxhain e tij Stefan Lazarević si sundimtar të Kosovës si  
  pjesë e një territori më të madhe serb nën vasalitetin osman.

1443–1468  Kryengritja e Skënderbeut në Shqipëri.

1448   Beteja e dytë e Kosovës që vuri përballë ushtrinë e komandantit hungarez János  
  Huniadi kundër një force më të madhe osmane. Pas tre ditë luftimesh, Huniadi dhe  
  ushtria e tij hungareze u detyruan të iknin. 5 Robert Pichler, Hannes Grandits and Ruža Fotiadis, Kosovo in the 1980s – Yugoslav Perspectives and Interpretations. 2021, e qasshme në: 

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/soeu-2021-0059/html?lang=en 
6 Shih: Oral history of Kosovo, e qasshme në: https://oralhistorykosovo.org/sq/hulumtime/miners-strike-1989-2/ 
7 Shih artikullin nga Bujku: 27 shtator 1991. 
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1455   E gjithë Kosova vihet nën kontrollin Osman.

1461   Ndërtohet Xhamia Fatih në Prishtinë.

1468   Vdekja e Skënderbeut.

1557   Restaurimi i Patriarkanës Ortodokse Serbe në Pejë nga veziri Osman Mehmed Pasha  
  Sokoloviq.

1593–1606  Luftë midis Habsburgëve dhe Perandorisë Osmane.

1683–1699  Luftë midis Habsburgëve dhe Perandorisë Osmane.

1689   Një ushtri e vogël Habsburge nën kontin Eneo Piccolomini pushton Kosovën dhe  
  themelon kontrollin austriak mbi të gjithë zonën.

1690   Forcat austriake mposhten nga turqit në Kaçanik dhe gradualisht detyrohen të largohen  
  nga Kosova. 

1737   Në fillim të gushtit: Forcat Habsburge nën Marshallin e Fushës Friedrich Heinrich von  
  Seckendorf rimarrin Prishtinën, vetëm për ta braktisur Kosovën disa javë më vonë. Më  
  shumë refugjatë, duke përfshirë disa nga shqiptarët e fisit Kelmendi, u vendosën 
  në territorin e Habsburgëve më vonë në vitin 1737 në të ashtuquajturin Migrim i Dytë.

1766   Shpërbërja e Patriarkanës Ortodokse Serbe të Pejës, e dominuar nga grekët.

1785   Kara Mahmud Pashë Bushatlliu (1749–1796) i Shkodrës pushton pjesën më të madhe të  
  Kosovës.

1822   Në një marshim të pazakontë proteste, 3,000 njerëz përpiqen të ecin nga Kosova në  
  Stamboll për të kërkuar largimin nga pushteti të tiranit Maliq Pashë Gjinolli i Prishtinës.

1826   Shtypja e jeniçerëve në të gjithë Perandorinë Osmane.

1830   Në Kosovë futet një sistem i ri i shkollave shtetërore në gjuhën turke.

1831   Udhëheqësi rebel boshnjak Husein i Gradaâcit mposht forcat osmane nën Vezirin e  
  Madh në Betejën e Lipjanit, por më pas, i blerë me koncesione dhe premtime, tërhiqet  
  në Bosnje.

1836   Hapja e dy shkollave fillore serbe në Prizren.

1839   Kryengritja e madhe në Prizren për të protestuar kundër rekrutimit osman.

1844   Kryengritje në Prishtinë dhe Shkup për të protestuar kundër rekrutimit të reformuar  
  osman dhe sistemi tatimor.

1845   Kryengritje në Gjakovë dhe në Kosovën perëndimore.

1855   Kryengritje në Pejë kundër rekrutimit dhe taksave.

1860   Periudha e stabilitetit dhe harmonisë relative politike në Kosovë.

1866   Kryengritje në Kosovën perëndimore për rekrutimin dhe taksat. Revolta është shtypur  
  rëndë nga Forcat osmane në dimrin 1866–1867.

1869   Një ligj i ri osman për shkollat lejon mësimin në gjuhët vendase, edhe pse jo shqipe.

1874   Hapja për publikun e linjës së re hekurudhore nëpër Kosovë, nga Mitrovica në Shkup  
  dhe Selanik.

1876   Serbia dhe Mali i Zi i shpallin luftë Turqisë.

1877–1878  Myslimanët dhe shqiptarët e sanxhakut të Nishit, rreth 50,000 individë, dëbohen në  
  Kosova.

1878   Traktati i Shën Stefanit.

1878   Organizohet lidhja e Prizrenit si kundërshtim i traktatit të Shën Stefanit dhe 
  paralajmërim për traktatin e Berlinit².

1880   Forcat osmane mobilizohen në Shkup dhe pushtojnë Kosovën. 

1899   Haxhi Zeka mbledhë 500 udhëheqës kryesisht nga Kosova për të formuar Lidhjen e  
  Pejës.

1913   24 janar: Në një raport drejtuar Romës, Lazër Mjeda, Kryepeshkop i Shkupit, vlerëson se  
  25.000 Shqiptarët u masakruan nga forcat serbe gjatë dhe pas pushtimit serb.

1913   Konferenca e Londrës: Perandoria Osmane lëshonte territoret e Ballkanit (përfshi  
  Kretën), përveç Shqipërisë statusi dhe kufijtë e të cilës do të përcaktohen nga fuqitë³. 

1915   Trupat bullgare pushtojnë Kosovën juglindore dhe të nesërmen marrin Shkupin. Në  
  nëntor forcat austro-hungareze arrijnë në Kosovë dhe pushtojnë gjysmën veriore të  
  territorit të saj dhe gjysma jugore mbetet e pushtuar nga Bullgaria.

1919   Janar-shkurt: Sipas statistikave të publikuara në Itali, 6,040 njerëz u vranë dhe  
  3,873 shtëpi janë shkatërruar nga trupat serbe në Kosovë.

1920   Shtator: Qeveria jugosllave lëshon "dekret mbi kolonizimin e tokave të reja jugore":  
  lehtëson marrjen nga kolonistët serbë të pronave të mëdha osmane dhe të tokave të  
  sekuestruara nga shqiptarët rebel;

1928   Sipas zyrtarit serb, Djordje Krstiq, programi i kolonizimit qeveritar, i cili kishte solli rreth  
  70,000 kolonistë në Kosovë, ekuivalente me rreth 10 % të popullatës së përgjithshme.  
  Përqindja e serbëve atje nga 24% në 38% në vitin 1919.

1933   Qeveria jugosllave fillon negociatat me qeverinë turke për dëbimin e popullsisë shqiptare  
  myslimane drejt Turqisë. 14 gusht: Hasan Prishtinës i bëhet atentat në Selanik.

1937   Vasa Çubriloviqi paraqet memorandumin e tij për dëbimin e shqiptarëve nga Kosova4.

1941   Trupat gjermane pushtojnë Jugosllavinë dhe Greqinë. E gjithë Kosova ishte e pushtuar  
  nga italianët, gjermanët, dhe forcat bullgare brenda një jave. 17 Prill: Jugosllavia  
  dorëzohet pa kushte para forcave të Boshtit. 21 Prill: Ministrat e Jashtëm italian dhe  
  gjerman, në takimin në Vjenë, bien dakord që pjesa më e madhe e pjesëve të banuara  
  me shqiptarë të Kosovës të vihen nën kontrollin italian dhe të bashkohen me Shqipërinë.  
  29 qershor: Benito Musolini shpall Shqipërinë e Madhe. Korrik: Pjesa më e madhe e  
  Kosovës, nën pushtim italian, është bashkuar me Shqipërinë.

1943   Zhvillohet Konferenca e Bujanit, gjatë së cilës Komiteti Krahinor i Kosovës i Partisë  
  Komuniste të Jugosllavisë kërkon të drejtën e vetëvendosjes dhe të ribashkimit të  
  Kosovës me Shqipërinë pas luftës.

1953   Jugosllavia nënshkruan marrëveshje me Turqinë dhe Greqinë, duke lehtësuar   
  imigrimin në shkallë të gjerë të “Turqve” jugosllavë, të cilët në realitet ishin kryesisht  
  shqiptarë myslimanë të Kosovës drejtë Turqisë. Një valë fillestare 13,000 “Turq” largohen  
  nga Kosova për në Turqi.

1969   Themelohet Universiteti i Prishtinës.

1974   Kosova kishte fituar statusin e Krahinës Socialiste Autonome brenda Serbisë dhe iu  

  dhanë të drejta të gjera autonomie. Kosova, sipas dispozitave të kushtetutës së vitit  
  1974, u  përkufizua si njësi politike territoriale autonome dhe si element konstituiv i  
  federalizmit; kishte kushtetutën dhe organizimin e saj të brendshëm dhe ishte partner  
  i barabartë me njësitë e tjera federale në procedurën e nxjerrjes së kushtetutës federale,  
  duke përfshirë të drejtën e votës5.

1981   Shpërthyen demostratat e studentëve shqiptarë nga Universiteti i Prishtinës. 

1983   Greva e parë e minatorëve.

1989   Greva e dytë e minatorëve6.

1991   Referendumi për pavarësi – mbi 99% e qytetarëve në Kosovë votuan pro shkëputjes7.

1997   Fillimi i luftës së armatosur – qëndresa e familjes Jashari; 

1998   Masakra e Reçakut. Gjenocidi ndaj Shqiptarëve në kohën modern. 

1998   Dalja hapur e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

1999   (Mos)marrëveshja e Rambujesë në Francë. 

1999   Ndërhyrja e NATO-s për të ndalur gjenocidin.

2008   Shpallja e pavarësisë së Republikës së Kosovës.
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Gazeta Bujku

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 



Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Në pak fjali, historia jonë ka shumë tregime për të thënë. Se sa sfiduese ka qenë që ne të jemi 
sot një shtet, një territor, që ka një udhëheqje të vetën, dhe që njerëzit të ndjehen të lirë të ushtrojnë të 
drejtat e tyre – kjo është arritje historike. Megjithatë, ne duhet të punojmë më shumë për të përmirsuar 
disa veti që e ngadalsojnë procesin e shtet ndërtimit. Ekzistojnë mënyra për ta mbajtur, dhe zhvillimi 
i shtetit të së drejtës dhe lirive të individit e mundëson këtë. Zhvillimi i demokracisë është pararendës 
për të gjitha zhvillimet e tjera, por për të zhvilluar demokracinë fillimisht duhet ta kuptojmë dhe të 
njohim atë. Nuk mund të zhvillohet një sistem pa e njohur dhe pa e kuptuar. Ky sistem që sot e kemi, 
nuk ka në qendër një fuqi apsolute që kontrollon gjithçka, por është sistem i decentralizuar ku fuqia 
buron nga njerëzit. Nuk është më, ose të paktën nuk duhet të jetë sistem i sundimit të klaneve të vogla 
për interesa po aq të vogla dhe banale, por duhet të jetë i sundimit të rendit dhe për këtë duhet të 
ketë institucionet që janë garantues për këtë. 
 Dhe njerëzit duhet që gradualisht të kuptojnë dhe mësojnë mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre 
në sistemin demokratik. Por për të ushtruar të drejtat e veta, ata duhet të jenë të vetëdijshëm për 
fuqinë e tyre. Përndryshe nuk e njohin forcën e vet për të bërë ndryshimin dhe për të fuqizuar të drejtat 
e veta. Të drejtat janë akte që kërkohen dhe për të cilat luftohet. Nuk janë akte që janë të 
vetkuptueshme. Prandaj, sa më shumë të drejta për qytetarët, aq më e mirë dhe progresiste është 
një shoqëri. 

 Kur kthehem në kohë, më duket sikur gjej se një pjesë e poezisë “hapi sytë” gjindej edhe në 
fjalët e mjeshtrit shqiptar të shkronjave Ismail Kadare, i cili e përshkruante këtë në një intervistë të 
dhënë të premtën e 31 dhjetorit të vitit 1993 në gazetën Bujku të cilën e gjeni më poshtë:

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 

22



Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 A është e mundur? – ishte titulli 
i gazetës Koha Ditore gjashtë vite më 
vonë, me 16 dhjetor të vitit 1999, ku 
administratori i Kosovës në atë kohë 
uli në tryezë dy polet e kundërta të 
udhëheqësisë në Kosovë.

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Kanë kaluar gati tre dekada 
prej kësaj deklarate të Kadaresë 
dhe mendësia e politik-bërjes ndër 
shqiptarë ka mbetur e njëjtë. Partitë 
politike sot, ashtu sikurse dje, përcjellin 
të njëjtat parime të udhëheqjes – 
shpesh duke goditur vend e 
pa-vend njëra tjetrën dhe ku dhimbjen 
e keq-funksionimit të tyre e vuan 
populli. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Në një botë të kontrastit, e bardha është e mirë, dhe e zeza është e keqe. Ka në përjetësi duele 
në mes të së bardhës dhe të zezës dhe në shumë raste kjo pasqyrohet në jetën reale, në filma, në 
dramë, në romane dhe ku gjithmonë triumfon e mira ose kauza e drejtë, dhe ku humbet kauza e 
gabuar.  
 Sepse e bardha është e qëndrueshme, dhe gjithçka e mirë, është edhe e qëndrueshme.  
 Gjithçka e keqe është e paqëndrueshme sepse shkon kundër ligjeve hyjnore. Pra, e zeza është 
thjeshtë e papranueshme. 
 E bardha është e përjetshme, kurse e keqja jo. E fundit mund të kaloj gjithnjë nëpër procese të 
tranformimit, dhe gjithmonë synim e ka të bardhën. E bardha është e vërtetë dhe e vërteta është 
gjithnjë e qëndrueshme.
 Hapi sytë e zeza, e shiko të bardhën, se pa e pa të bardhën nuk e sheh, dhe nuk e njeh të zezën, 
kthehesh në të dyja anët dhe prap gjen kuptim të njëjtë. Mbylli sytë e bardha, shiko të zezën, se pa e 
pa të zezën, nuk e sheh dhe njeh të bardhën. E bardha është alegori e një mësimi të ri, eksperience të 
re, dhe rruga drejtë të bukurës, të drejtës dhe vërtetës. Për këtë të fundit, edhe në diskutimet tona të 
përditshme, ne përdorim shprehjen “zbardhja” e të vërtetës. E zeza në këtë rast lidhet me të kundërtën 
e këtyre tipareve: injorancën, refuzimin e avanturave të reja, të pahijshmen, të padrejtën, të pavërteten, 
etj. Vlen dhe aplikohet jo vetëm tek aspekti individual, por edhe në atë kolektiv. Me një fjalë, këto të 
dyja janë një dualizëm që përfshin dy pole ekstreme për t’i bërë krahasimet më të lehta. Anipse 
krahasimet bazike janë të qarta dhe të kuptueshme, dhe bëhen duke tërhequr paralele mes gjërave 
krejtësisht të kundërta (p.sh. krahasimi i të bardhës dhe të zezës) për të kuptuar më thellë këto tema 
duhet edhe krahasim i nuancave të përafërta: një krahasim duke u detajuar në më shumë detaje. 
Për shembull, ne mund të shohim të zezën vetëm kur na ofrohet një dritë për të parë, dhe kështu 
përmes saj ne kuptojmë se ku bëjmë pjesë. Kjo dritë është fillimi i përceptimit të realitetit se ku jetojmë. 
Bie fjala, kur takohemi me eksperienca të mira në jetë, dhe kur shohim dhe përjetojmë gjëra, atëherë 
ato na mësojnë të shohim pak më tepër, dhe të rimendojmë pozicionimin tonë si në familje, shoqëri, 
shtet dhe përtej. Në një rast më bazik të aplikimit të këtij koncepti sa të thjeshtë, aq domethënës, 
është edhe udhëtimi ndër kulturorë ose udhëtimi nëpër vende me ritme të ndryshme të zhvillimit. Për 
shembull, të marrim një rast më të prekshëm për shumicën e shqiptarëve. Kur jemi në shtetet tona, 
ne ballafaqohemi me shumë probleme dhe shqetësime të natyrave të ndryshme. Mirëpo, kur jetojmë 
për një kohë me këto probleme dhe shqetësime, ne krijojmë njëfarë lloj imuniteti karshi këtyre rrethanave 
dhe ne adoptohemi me atë realitet, duke filluar të besojmë se nuk ekziston dicka më mirë. Kjo është 
kur nuk e njohim të zezën. Por kur marrim një udhëtim diku në perëndim (pra, në vende me ritëm të 
ndryshme të zhvillimit krahasuar me ne) atëherë ne bëjmë dallimin – dhe kjo i bie që të shohim të 
bardhën. 
 Vrojtimi aktiv është një komponent tepër i rëndësishëm në këtë aspekt. Është aftësia për të 
parë me kujdes se si ndodhin fenomenet dhe si zhvillohen ngjarjet përballë syve tanë. Vrojtimi natyrisht 
se është një proces që ushtrohet, dhe ata që e ushtrojnë mirë këtë aftësi, kanë mundësi të mira për 
të ndërtuar vizione të cilat janë më largpamëse dhe rrjedhimisht, më të mira dhe më të qëndrueshme. 
Vrojtimi për të bërë dallimin mes të bardhës dhe të zezës duhet të ketë aftësinë të shoh brenda vetës, 
dhe me ato sy, të shoh rrethin e tij. Të shoh prapa, për të parë udhën se nga ka ardhur, të shoh pikën 
se ku gjindet, si dhe të shoh kah e ardhmja. Pra përmes këtyre dy të parave të ndërtoj një vizion për të 
ardhmen. 

 Në aspektin politik, sa më shumë politikanë që kanë vizion të pastër, e jo të turbulluar nga 
lakmia për fuqi apsolute, aq më i fuqishëm dhe i shëndetshëm mund të jetë plani për ndërtimin e një 
shteti të qëndrueshëm dhe shoqërie përparimtare.
Ne kemi kaluar nëpër shumë sisteme të ndryshme politike me frytet dhe pasojat e të cilave ne edhe 
sot përballemi. Sa në robëri, sa në diktaturë, sa nëpër grushtin e perandorëve, e sa nën injorancën e 
një grushti huliganësh. Dhe secila ka ndikuar në krijmin e formave të të sjelljes tonë kolektive.
 Dhe natyrisht, kjo na ka dhënë edhe të mira (sepse mësojmë se si nuk duhet të bëhen gjërat), 
por na ka lënë pasoja të rënda afat-gjate, por këto janë dëshmi për gjeneratat e reja se si të ndërtohemi 
mbi to, dhe prej mësimeve të tyre. E kemi parë që nuk ka një sistem përfekt politik – dhe këtë e kemi 
kuptuar nga përjetimi. Por ka në fakt, sisteme si demokracia – që duhet të punohet vazhdimisht për 
t’a përmirësuar atë. Sistemet e dështuara politike ose krijojnë një anarki të plotë ose krijojnë një set të 
rregullave dhe hierarkive sociale, diskriminim, ndarje klasore dhe për pasojë kanë qenë në gjendje të 
krijojnë bindje të forta dogmatike dhe sisteme të dështuara të ndërveprimit si në rrafshin social – 
klasë me klasë dhe institucional – individ dhe institucion.
 Një komb i vogël dhe shumë i ndarë ka qenë preh e lehtë e të huajve, por na ka mësuar për 
secilin sistem nëpër të cilin kemi kaluar (pra të atyre që na janë imponuar) sepse të gjitha i kemi 
përjetuar dhe për këtë ka shumë tregime. Qëllimi ynë është t’i kthehemi kuptimit të emrit tonë të parë 
Ilir-ë. Dhe liria (i-lirë) kërkon përkushtim dhe mos-dorëzim. Kjo është sikur të ritakojmë një nga vlerat 
themeluese të demokracisë – të qënit të lirë.
 Pra, secili pushtues që ka kaluar nga këto anë, dhe është ndalur në tokën në të cilën kanë 
jetuar të parët tanë, dhe natyrisht, secili pushtim qëllim ka detyrimin e popullatës lokale në zbatimin 
e formave të sjelljes dhe rregullave të veta. Prandaj, duhet të udhëtojmë në memorien tonë që të 
shohim se kush e ka mohuar lirinë tonë, për cilat arsye dhe se si të mësohemi të ballafaqohemi me 
ngjarje të tjera të ngjashme që mund të na dalin para syve. Historia përsëritet vetëm kur e harron atë. 
 Çfarë (ç’farë) është pushtimi më i rëndë? Pushtimi më i rëndë është ai që arrin të tjetërsoj 
farën, dhe bëhet tragjik kur shoqëria nuk e kupton se është e pushtuar. 
 Pushtimi Romak, pushtimi i Bizantit, pushtimi Osman, pushtimi Jugosllav, dhe të tjera, që të 
gjitha kanë lënë gjurmë të thella në kombin tonë. 
 Nëse klasifikojmë ato për nga pesha, atëherë pushtimi Osman dhe Jugosllav ka lënë gjurmë 
të pashlyeshme në qenësinë tonë, por megjithatë, anipse farën nuk e kanë tjetërsuar krejtësisht, ato 
e kanë “coptuar”. Pushtimet e rënda të tilla si këto dy që përmendëm, në shumë vende të botës kanë 
arritur të ndajnë përgjysmë kombe të tëra – bile edhe shumë më të mëdha se sa kombi shqiptar.  
 Edhe kur të përfundon pushtimi, çështja është se duhet të jemi syhapur për të vrojtuar dhe 
eliminuar ndikimet e jashtme që kanë për synim shkatërrimin e kombit/shtetit përmes formave të 
ndryshme që shpesh-herë kamoflohen nëpër ngjarje ose individ të caktuar.   
 Në taktikën e pushtimit, shumica e perandorive e kanë përdorur fenë si një mjet të ndikimit 
dhe të përqarjes dhe mbi to kanë bërë të mundur diferencimin e popullit dhe kanë nxitur urrejtjen. Për 
shembull, shumë popuj, mu për shkak të kësaj ndarje janë ndarë në dy pjesë të cilat edhe sot jo 
vetëm që janë të ndarë, por edhe janë në konflikt me njëra tjetrën. 
 Farët e coptuara sot vërehen në ndarjen e shqiptarëve në shumë territore në ballkanin 

perëndimor, e tjetërsimi i pjesshëm është ai ortodoksëve shqiptarë në Greqi e Maqedoni të Veriut, ose 
i myslimanëve shqiptarë në Sanxhak. Ndarja e kombit pra në mënyrë gjeografike ka ndikim edhe në 
ndarje të kombit me ide po edhe anasjelltas. Për shembull, ndarja në ide është ajo e tipit të Kores së 
Jugut, dhe Koresë së Veriut – ku e para ka mishëruar idenë e zhvillimit demokratik, ndërsa e dyta ka 
gjetur vetën nën kthetrat e diktaturës dhe këto të dyja janë në konflikt të vazhdueshëm me njëra 
tjetrën, anipse me etni të njëjt. Ndarja tjetër (sa për ilustrim) është e Indisë dhe Pakistanit, dhe kjo në 
bazë të religjionit ku njëra është hindu, dhe tjetra muslimane. Ndarja gjeografike për shembull është 
ndarja e një etnie në dy apo më shumë shtete siç është rasti i Rumanisë dhe Moldavisë. Ndarja në ide 
megjithatë është ndarja më e rrezikshme për shkak të polaritetit të madh brenda një kombi, dhe kjo 
duhet të shmanget me çdo çmim në rastin e kombit tonë. Natyrisht, ka ndarje të tjera të kombit si për 
shembull në aspektin e klasave por që nuk krahasohet me ndarje gjeografike ku vendosen kufinjët 
mes një populli. 
 Prandaj, është tepër e rëndësishme të mësojmë nga këto shembuj se si ka kaluar ndarja e 
kombit dhe cilat kanë qenë pasojat e një ndarje të tillë në sferat e zhvillimit socio-ekonomik. Është 
jetike që kombi të zhvillojë një bërthamë të fortë që mundëson zbutjen e polariteteve brenda një shoqërie 
dhe përcaktimin e qëllimeve madhore. Sepse janë pikërisht ndarjet e thella të brendshme që e 
destabilizojnë një vend dhe për këtë ka shumë prova. Ndër të tjera janë investimet e vendeve armike 
për të ndërhyrë në strukturën e brendshme të shtetit dhe duke targetuar grupe të caktuara për të 
nxitur këtë ndarje. Bërthama në këtë rast është ajo që duhet të sigurohet që të ndërtojë dhe mbajë 
parimet kryesore të kombit siç janë ruajtja  dhe zhvillimi i gjuhës, promovimi i identitetit kombëtar 
duke investuar në projekte të mirfillta kulturoro-shkencore, investimi në platforma të edukimit, dhe 
investimi në strukturat politike dhe akademinë.  Bërthama e vendit, është ajo strukturë që e determinon 
edhe orientimin strategjik kombëtar. 
 Atdhedashuria si një përkufizim:  Kur ne i referohemi vendit me terma si “dashuria për 
mëmëdheun” ose “atdheun” dhe raportit që ne duam të krijojmë me shtetin tonë, atëherë ne gabojmë 
pak me këtë qasje në aspektin kohor. 
 Të marrim një shembull: Shteti ynë është një shtet i ri, anipse burojmë nga një komb që është 
shumë i vjeter. Gjermanët, Francezët, Anglezët, Amerikanët, etj. përdorin shprehjet “faterland” – 
“fatherland” (atdhe), “muterland” – “motherland” (mëmëdhe), e kështu bëjnë edhe kombet e vjetra 
që nga monarkia. Shteti, ashtu siç ndodhë me individin kalon në disa cikle të zhvillimit: Ai lind, jeton, 
plaket, dhe transformohet (në disa raste edhe vdes). Perdorimi i fjalës “Faterland” ose “Muterland” tek 
Gjermanët dhe nga shumë kombe të tjera ka kuptim, ndërkaq ne gjuhën tonë, kur ne i referohemi 
Shqipërisë ose Kosovës me fjalët “atëdhe” ose “mëmëdhe” flasim pa e kuptuar se çfarë po themi. Nuk 
e kuptojme sepse nëse vërtet do e kuptonim, ne do i realizonim fjalët që themi ose veprimet që bëjmë 
pas këtyre fjalëve. Me fjalë të tjera, trajtimi që i bëhet vendit duhet të jetë i njejti si ai ndaj një fëmije.  
 Një gjë e tillë nënkupton qe ne duhet t’i japim atij të gjithë energjinë tonë për rritje dhe zhvillim 
pa pritur asgjë në këmbim sepse kështu ndodhë me prindërit tanë. Ata japin çdo gjë nga vetja, pa 
pritur asgjë në kthim. Dhe vetëm kur arrijmë të trajtojmë vendin tonë në këtë formë, ne do të fillojmë 
të shohim rezultatet e vërteta. Dhe natyrisht që, kur vendi të fuqizohet, do të shëndrohet në një prind 
për ne që ka aftësinë të kujdeset për ne. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Në një botë të kontrastit, e bardha është e mirë, dhe e zeza është e keqe. Ka në përjetësi duele 
në mes të së bardhës dhe të zezës dhe në shumë raste kjo pasqyrohet në jetën reale, në filma, në 
dramë, në romane dhe ku gjithmonë triumfon e mira ose kauza e drejtë, dhe ku humbet kauza e 
gabuar.  
 Sepse e bardha është e qëndrueshme, dhe gjithçka e mirë, është edhe e qëndrueshme.  
 Gjithçka e keqe është e paqëndrueshme sepse shkon kundër ligjeve hyjnore. Pra, e zeza është 
thjeshtë e papranueshme. 
 E bardha është e përjetshme, kurse e keqja jo. E fundit mund të kaloj gjithnjë nëpër procese të 
tranformimit, dhe gjithmonë synim e ka të bardhën. E bardha është e vërtetë dhe e vërteta është 
gjithnjë e qëndrueshme.
 Hapi sytë e zeza, e shiko të bardhën, se pa e pa të bardhën nuk e sheh, dhe nuk e njeh të zezën, 
kthehesh në të dyja anët dhe prap gjen kuptim të njëjtë. Mbylli sytë e bardha, shiko të zezën, se pa e 
pa të zezën, nuk e sheh dhe njeh të bardhën. E bardha është alegori e një mësimi të ri, eksperience të 
re, dhe rruga drejtë të bukurës, të drejtës dhe vërtetës. Për këtë të fundit, edhe në diskutimet tona të 
përditshme, ne përdorim shprehjen “zbardhja” e të vërtetës. E zeza në këtë rast lidhet me të kundërtën 
e këtyre tipareve: injorancën, refuzimin e avanturave të reja, të pahijshmen, të padrejtën, të pavërteten, 
etj. Vlen dhe aplikohet jo vetëm tek aspekti individual, por edhe në atë kolektiv. Me një fjalë, këto të 
dyja janë një dualizëm që përfshin dy pole ekstreme për t’i bërë krahasimet më të lehta. Anipse 
krahasimet bazike janë të qarta dhe të kuptueshme, dhe bëhen duke tërhequr paralele mes gjërave 
krejtësisht të kundërta (p.sh. krahasimi i të bardhës dhe të zezës) për të kuptuar më thellë këto tema 
duhet edhe krahasim i nuancave të përafërta: një krahasim duke u detajuar në më shumë detaje. 
Për shembull, ne mund të shohim të zezën vetëm kur na ofrohet një dritë për të parë, dhe kështu 
përmes saj ne kuptojmë se ku bëjmë pjesë. Kjo dritë është fillimi i përceptimit të realitetit se ku jetojmë. 
Bie fjala, kur takohemi me eksperienca të mira në jetë, dhe kur shohim dhe përjetojmë gjëra, atëherë 
ato na mësojnë të shohim pak më tepër, dhe të rimendojmë pozicionimin tonë si në familje, shoqëri, 
shtet dhe përtej. Në një rast më bazik të aplikimit të këtij koncepti sa të thjeshtë, aq domethënës, 
është edhe udhëtimi ndër kulturorë ose udhëtimi nëpër vende me ritme të ndryshme të zhvillimit. Për 
shembull, të marrim një rast më të prekshëm për shumicën e shqiptarëve. Kur jemi në shtetet tona, 
ne ballafaqohemi me shumë probleme dhe shqetësime të natyrave të ndryshme. Mirëpo, kur jetojmë 
për një kohë me këto probleme dhe shqetësime, ne krijojmë njëfarë lloj imuniteti karshi këtyre rrethanave 
dhe ne adoptohemi me atë realitet, duke filluar të besojmë se nuk ekziston dicka më mirë. Kjo është 
kur nuk e njohim të zezën. Por kur marrim një udhëtim diku në perëndim (pra, në vende me ritëm të 
ndryshme të zhvillimit krahasuar me ne) atëherë ne bëjmë dallimin – dhe kjo i bie që të shohim të 
bardhën. 
 Vrojtimi aktiv është një komponent tepër i rëndësishëm në këtë aspekt. Është aftësia për të 
parë me kujdes se si ndodhin fenomenet dhe si zhvillohen ngjarjet përballë syve tanë. Vrojtimi natyrisht 
se është një proces që ushtrohet, dhe ata që e ushtrojnë mirë këtë aftësi, kanë mundësi të mira për 
të ndërtuar vizione të cilat janë më largpamëse dhe rrjedhimisht, më të mira dhe më të qëndrueshme. 
Vrojtimi për të bërë dallimin mes të bardhës dhe të zezës duhet të ketë aftësinë të shoh brenda vetës, 
dhe me ato sy, të shoh rrethin e tij. Të shoh prapa, për të parë udhën se nga ka ardhur, të shoh pikën 
se ku gjindet, si dhe të shoh kah e ardhmja. Pra përmes këtyre dy të parave të ndërtoj një vizion për të 
ardhmen. 

 Në aspektin politik, sa më shumë politikanë që kanë vizion të pastër, e jo të turbulluar nga 
lakmia për fuqi apsolute, aq më i fuqishëm dhe i shëndetshëm mund të jetë plani për ndërtimin e një 
shteti të qëndrueshëm dhe shoqërie përparimtare.
Ne kemi kaluar nëpër shumë sisteme të ndryshme politike me frytet dhe pasojat e të cilave ne edhe 
sot përballemi. Sa në robëri, sa në diktaturë, sa nëpër grushtin e perandorëve, e sa nën injorancën e 
një grushti huliganësh. Dhe secila ka ndikuar në krijmin e formave të të sjelljes tonë kolektive.
 Dhe natyrisht, kjo na ka dhënë edhe të mira (sepse mësojmë se si nuk duhet të bëhen gjërat), 
por na ka lënë pasoja të rënda afat-gjate, por këto janë dëshmi për gjeneratat e reja se si të ndërtohemi 
mbi to, dhe prej mësimeve të tyre. E kemi parë që nuk ka një sistem përfekt politik – dhe këtë e kemi 
kuptuar nga përjetimi. Por ka në fakt, sisteme si demokracia – që duhet të punohet vazhdimisht për 
t’a përmirësuar atë. Sistemet e dështuara politike ose krijojnë një anarki të plotë ose krijojnë një set të 
rregullave dhe hierarkive sociale, diskriminim, ndarje klasore dhe për pasojë kanë qenë në gjendje të 
krijojnë bindje të forta dogmatike dhe sisteme të dështuara të ndërveprimit si në rrafshin social – 
klasë me klasë dhe institucional – individ dhe institucion.
 Një komb i vogël dhe shumë i ndarë ka qenë preh e lehtë e të huajve, por na ka mësuar për 
secilin sistem nëpër të cilin kemi kaluar (pra të atyre që na janë imponuar) sepse të gjitha i kemi 
përjetuar dhe për këtë ka shumë tregime. Qëllimi ynë është t’i kthehemi kuptimit të emrit tonë të parë 
Ilir-ë. Dhe liria (i-lirë) kërkon përkushtim dhe mos-dorëzim. Kjo është sikur të ritakojmë një nga vlerat 
themeluese të demokracisë – të qënit të lirë.
 Pra, secili pushtues që ka kaluar nga këto anë, dhe është ndalur në tokën në të cilën kanë 
jetuar të parët tanë, dhe natyrisht, secili pushtim qëllim ka detyrimin e popullatës lokale në zbatimin 
e formave të sjelljes dhe rregullave të veta. Prandaj, duhet të udhëtojmë në memorien tonë që të 
shohim se kush e ka mohuar lirinë tonë, për cilat arsye dhe se si të mësohemi të ballafaqohemi me 
ngjarje të tjera të ngjashme që mund të na dalin para syve. Historia përsëritet vetëm kur e harron atë. 
 Çfarë (ç’farë) është pushtimi më i rëndë? Pushtimi më i rëndë është ai që arrin të tjetërsoj 
farën, dhe bëhet tragjik kur shoqëria nuk e kupton se është e pushtuar. 
 Pushtimi Romak, pushtimi i Bizantit, pushtimi Osman, pushtimi Jugosllav, dhe të tjera, që të 
gjitha kanë lënë gjurmë të thella në kombin tonë. 
 Nëse klasifikojmë ato për nga pesha, atëherë pushtimi Osman dhe Jugosllav ka lënë gjurmë 
të pashlyeshme në qenësinë tonë, por megjithatë, anipse farën nuk e kanë tjetërsuar krejtësisht, ato 
e kanë “coptuar”. Pushtimet e rënda të tilla si këto dy që përmendëm, në shumë vende të botës kanë 
arritur të ndajnë përgjysmë kombe të tëra – bile edhe shumë më të mëdha se sa kombi shqiptar.  
 Edhe kur të përfundon pushtimi, çështja është se duhet të jemi syhapur për të vrojtuar dhe 
eliminuar ndikimet e jashtme që kanë për synim shkatërrimin e kombit/shtetit përmes formave të 
ndryshme që shpesh-herë kamoflohen nëpër ngjarje ose individ të caktuar.   
 Në taktikën e pushtimit, shumica e perandorive e kanë përdorur fenë si një mjet të ndikimit 
dhe të përqarjes dhe mbi to kanë bërë të mundur diferencimin e popullit dhe kanë nxitur urrejtjen. Për 
shembull, shumë popuj, mu për shkak të kësaj ndarje janë ndarë në dy pjesë të cilat edhe sot jo 
vetëm që janë të ndarë, por edhe janë në konflikt me njëra tjetrën. 
 Farët e coptuara sot vërehen në ndarjen e shqiptarëve në shumë territore në ballkanin 

perëndimor, e tjetërsimi i pjesshëm është ai ortodoksëve shqiptarë në Greqi e Maqedoni të Veriut, ose 
i myslimanëve shqiptarë në Sanxhak. Ndarja e kombit pra në mënyrë gjeografike ka ndikim edhe në 
ndarje të kombit me ide po edhe anasjelltas. Për shembull, ndarja në ide është ajo e tipit të Kores së 
Jugut, dhe Koresë së Veriut – ku e para ka mishëruar idenë e zhvillimit demokratik, ndërsa e dyta ka 
gjetur vetën nën kthetrat e diktaturës dhe këto të dyja janë në konflikt të vazhdueshëm me njëra 
tjetrën, anipse me etni të njëjt. Ndarja tjetër (sa për ilustrim) është e Indisë dhe Pakistanit, dhe kjo në 
bazë të religjionit ku njëra është hindu, dhe tjetra muslimane. Ndarja gjeografike për shembull është 
ndarja e një etnie në dy apo më shumë shtete siç është rasti i Rumanisë dhe Moldavisë. Ndarja në ide 
megjithatë është ndarja më e rrezikshme për shkak të polaritetit të madh brenda një kombi, dhe kjo 
duhet të shmanget me çdo çmim në rastin e kombit tonë. Natyrisht, ka ndarje të tjera të kombit si për 
shembull në aspektin e klasave por që nuk krahasohet me ndarje gjeografike ku vendosen kufinjët 
mes një populli. 
 Prandaj, është tepër e rëndësishme të mësojmë nga këto shembuj se si ka kaluar ndarja e 
kombit dhe cilat kanë qenë pasojat e një ndarje të tillë në sferat e zhvillimit socio-ekonomik. Është 
jetike që kombi të zhvillojë një bërthamë të fortë që mundëson zbutjen e polariteteve brenda një shoqërie 
dhe përcaktimin e qëllimeve madhore. Sepse janë pikërisht ndarjet e thella të brendshme që e 
destabilizojnë një vend dhe për këtë ka shumë prova. Ndër të tjera janë investimet e vendeve armike 
për të ndërhyrë në strukturën e brendshme të shtetit dhe duke targetuar grupe të caktuara për të 
nxitur këtë ndarje. Bërthama në këtë rast është ajo që duhet të sigurohet që të ndërtojë dhe mbajë 
parimet kryesore të kombit siç janë ruajtja  dhe zhvillimi i gjuhës, promovimi i identitetit kombëtar 
duke investuar në projekte të mirfillta kulturoro-shkencore, investimi në platforma të edukimit, dhe 
investimi në strukturat politike dhe akademinë.  Bërthama e vendit, është ajo strukturë që e determinon 
edhe orientimin strategjik kombëtar. 
 Atdhedashuria si një përkufizim:  Kur ne i referohemi vendit me terma si “dashuria për 
mëmëdheun” ose “atdheun” dhe raportit që ne duam të krijojmë me shtetin tonë, atëherë ne gabojmë 
pak me këtë qasje në aspektin kohor. 
 Të marrim një shembull: Shteti ynë është një shtet i ri, anipse burojmë nga një komb që është 
shumë i vjeter. Gjermanët, Francezët, Anglezët, Amerikanët, etj. përdorin shprehjet “faterland” – 
“fatherland” (atdhe), “muterland” – “motherland” (mëmëdhe), e kështu bëjnë edhe kombet e vjetra 
që nga monarkia. Shteti, ashtu siç ndodhë me individin kalon në disa cikle të zhvillimit: Ai lind, jeton, 
plaket, dhe transformohet (në disa raste edhe vdes). Perdorimi i fjalës “Faterland” ose “Muterland” tek 
Gjermanët dhe nga shumë kombe të tjera ka kuptim, ndërkaq ne gjuhën tonë, kur ne i referohemi 
Shqipërisë ose Kosovës me fjalët “atëdhe” ose “mëmëdhe” flasim pa e kuptuar se çfarë po themi. Nuk 
e kuptojme sepse nëse vërtet do e kuptonim, ne do i realizonim fjalët që themi ose veprimet që bëjmë 
pas këtyre fjalëve. Me fjalë të tjera, trajtimi që i bëhet vendit duhet të jetë i njejti si ai ndaj një fëmije.  
 Një gjë e tillë nënkupton qe ne duhet t’i japim atij të gjithë energjinë tonë për rritje dhe zhvillim 
pa pritur asgjë në këmbim sepse kështu ndodhë me prindërit tanë. Ata japin çdo gjë nga vetja, pa 
pritur asgjë në kthim. Dhe vetëm kur arrijmë të trajtojmë vendin tonë në këtë formë, ne do të fillojmë 
të shohim rezultatet e vërteta. Dhe natyrisht që, kur vendi të fuqizohet, do të shëndrohet në një prind 
për ne që ka aftësinë të kujdeset për ne. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Në një botë të kontrastit, e bardha është e mirë, dhe e zeza është e keqe. Ka në përjetësi duele 
në mes të së bardhës dhe të zezës dhe në shumë raste kjo pasqyrohet në jetën reale, në filma, në 
dramë, në romane dhe ku gjithmonë triumfon e mira ose kauza e drejtë, dhe ku humbet kauza e 
gabuar.  
 Sepse e bardha është e qëndrueshme, dhe gjithçka e mirë, është edhe e qëndrueshme.  
 Gjithçka e keqe është e paqëndrueshme sepse shkon kundër ligjeve hyjnore. Pra, e zeza është 
thjeshtë e papranueshme. 
 E bardha është e përjetshme, kurse e keqja jo. E fundit mund të kaloj gjithnjë nëpër procese të 
tranformimit, dhe gjithmonë synim e ka të bardhën. E bardha është e vërtetë dhe e vërteta është 
gjithnjë e qëndrueshme.
 Hapi sytë e zeza, e shiko të bardhën, se pa e pa të bardhën nuk e sheh, dhe nuk e njeh të zezën, 
kthehesh në të dyja anët dhe prap gjen kuptim të njëjtë. Mbylli sytë e bardha, shiko të zezën, se pa e 
pa të zezën, nuk e sheh dhe njeh të bardhën. E bardha është alegori e një mësimi të ri, eksperience të 
re, dhe rruga drejtë të bukurës, të drejtës dhe vërtetës. Për këtë të fundit, edhe në diskutimet tona të 
përditshme, ne përdorim shprehjen “zbardhja” e të vërtetës. E zeza në këtë rast lidhet me të kundërtën 
e këtyre tipareve: injorancën, refuzimin e avanturave të reja, të pahijshmen, të padrejtën, të pavërteten, 
etj. Vlen dhe aplikohet jo vetëm tek aspekti individual, por edhe në atë kolektiv. Me një fjalë, këto të 
dyja janë një dualizëm që përfshin dy pole ekstreme për t’i bërë krahasimet më të lehta. Anipse 
krahasimet bazike janë të qarta dhe të kuptueshme, dhe bëhen duke tërhequr paralele mes gjërave 
krejtësisht të kundërta (p.sh. krahasimi i të bardhës dhe të zezës) për të kuptuar më thellë këto tema 
duhet edhe krahasim i nuancave të përafërta: një krahasim duke u detajuar në më shumë detaje. 
Për shembull, ne mund të shohim të zezën vetëm kur na ofrohet një dritë për të parë, dhe kështu 
përmes saj ne kuptojmë se ku bëjmë pjesë. Kjo dritë është fillimi i përceptimit të realitetit se ku jetojmë. 
Bie fjala, kur takohemi me eksperienca të mira në jetë, dhe kur shohim dhe përjetojmë gjëra, atëherë 
ato na mësojnë të shohim pak më tepër, dhe të rimendojmë pozicionimin tonë si në familje, shoqëri, 
shtet dhe përtej. Në një rast më bazik të aplikimit të këtij koncepti sa të thjeshtë, aq domethënës, 
është edhe udhëtimi ndër kulturorë ose udhëtimi nëpër vende me ritme të ndryshme të zhvillimit. Për 
shembull, të marrim një rast më të prekshëm për shumicën e shqiptarëve. Kur jemi në shtetet tona, 
ne ballafaqohemi me shumë probleme dhe shqetësime të natyrave të ndryshme. Mirëpo, kur jetojmë 
për një kohë me këto probleme dhe shqetësime, ne krijojmë njëfarë lloj imuniteti karshi këtyre rrethanave 
dhe ne adoptohemi me atë realitet, duke filluar të besojmë se nuk ekziston dicka më mirë. Kjo është 
kur nuk e njohim të zezën. Por kur marrim një udhëtim diku në perëndim (pra, në vende me ritëm të 
ndryshme të zhvillimit krahasuar me ne) atëherë ne bëjmë dallimin – dhe kjo i bie që të shohim të 
bardhën. 
 Vrojtimi aktiv është një komponent tepër i rëndësishëm në këtë aspekt. Është aftësia për të 
parë me kujdes se si ndodhin fenomenet dhe si zhvillohen ngjarjet përballë syve tanë. Vrojtimi natyrisht 
se është një proces që ushtrohet, dhe ata që e ushtrojnë mirë këtë aftësi, kanë mundësi të mira për 
të ndërtuar vizione të cilat janë më largpamëse dhe rrjedhimisht, më të mira dhe më të qëndrueshme. 
Vrojtimi për të bërë dallimin mes të bardhës dhe të zezës duhet të ketë aftësinë të shoh brenda vetës, 
dhe me ato sy, të shoh rrethin e tij. Të shoh prapa, për të parë udhën se nga ka ardhur, të shoh pikën 
se ku gjindet, si dhe të shoh kah e ardhmja. Pra përmes këtyre dy të parave të ndërtoj një vizion për të 
ardhmen. 

 Në aspektin politik, sa më shumë politikanë që kanë vizion të pastër, e jo të turbulluar nga 
lakmia për fuqi apsolute, aq më i fuqishëm dhe i shëndetshëm mund të jetë plani për ndërtimin e një 
shteti të qëndrueshëm dhe shoqërie përparimtare.
Ne kemi kaluar nëpër shumë sisteme të ndryshme politike me frytet dhe pasojat e të cilave ne edhe 
sot përballemi. Sa në robëri, sa në diktaturë, sa nëpër grushtin e perandorëve, e sa nën injorancën e 
një grushti huliganësh. Dhe secila ka ndikuar në krijmin e formave të të sjelljes tonë kolektive.
 Dhe natyrisht, kjo na ka dhënë edhe të mira (sepse mësojmë se si nuk duhet të bëhen gjërat), 
por na ka lënë pasoja të rënda afat-gjate, por këto janë dëshmi për gjeneratat e reja se si të ndërtohemi 
mbi to, dhe prej mësimeve të tyre. E kemi parë që nuk ka një sistem përfekt politik – dhe këtë e kemi 
kuptuar nga përjetimi. Por ka në fakt, sisteme si demokracia – që duhet të punohet vazhdimisht për 
t’a përmirësuar atë. Sistemet e dështuara politike ose krijojnë një anarki të plotë ose krijojnë një set të 
rregullave dhe hierarkive sociale, diskriminim, ndarje klasore dhe për pasojë kanë qenë në gjendje të 
krijojnë bindje të forta dogmatike dhe sisteme të dështuara të ndërveprimit si në rrafshin social – 
klasë me klasë dhe institucional – individ dhe institucion.
 Një komb i vogël dhe shumë i ndarë ka qenë preh e lehtë e të huajve, por na ka mësuar për 
secilin sistem nëpër të cilin kemi kaluar (pra të atyre që na janë imponuar) sepse të gjitha i kemi 
përjetuar dhe për këtë ka shumë tregime. Qëllimi ynë është t’i kthehemi kuptimit të emrit tonë të parë 
Ilir-ë. Dhe liria (i-lirë) kërkon përkushtim dhe mos-dorëzim. Kjo është sikur të ritakojmë një nga vlerat 
themeluese të demokracisë – të qënit të lirë.
 Pra, secili pushtues që ka kaluar nga këto anë, dhe është ndalur në tokën në të cilën kanë 
jetuar të parët tanë, dhe natyrisht, secili pushtim qëllim ka detyrimin e popullatës lokale në zbatimin 
e formave të sjelljes dhe rregullave të veta. Prandaj, duhet të udhëtojmë në memorien tonë që të 
shohim se kush e ka mohuar lirinë tonë, për cilat arsye dhe se si të mësohemi të ballafaqohemi me 
ngjarje të tjera të ngjashme që mund të na dalin para syve. Historia përsëritet vetëm kur e harron atë. 
 Çfarë (ç’farë) është pushtimi më i rëndë? Pushtimi më i rëndë është ai që arrin të tjetërsoj 
farën, dhe bëhet tragjik kur shoqëria nuk e kupton se është e pushtuar. 
 Pushtimi Romak, pushtimi i Bizantit, pushtimi Osman, pushtimi Jugosllav, dhe të tjera, që të 
gjitha kanë lënë gjurmë të thella në kombin tonë. 
 Nëse klasifikojmë ato për nga pesha, atëherë pushtimi Osman dhe Jugosllav ka lënë gjurmë 
të pashlyeshme në qenësinë tonë, por megjithatë, anipse farën nuk e kanë tjetërsuar krejtësisht, ato 
e kanë “coptuar”. Pushtimet e rënda të tilla si këto dy që përmendëm, në shumë vende të botës kanë 
arritur të ndajnë përgjysmë kombe të tëra – bile edhe shumë më të mëdha se sa kombi shqiptar.  
 Edhe kur të përfundon pushtimi, çështja është se duhet të jemi syhapur për të vrojtuar dhe 
eliminuar ndikimet e jashtme që kanë për synim shkatërrimin e kombit/shtetit përmes formave të 
ndryshme që shpesh-herë kamoflohen nëpër ngjarje ose individ të caktuar.   
 Në taktikën e pushtimit, shumica e perandorive e kanë përdorur fenë si një mjet të ndikimit 
dhe të përqarjes dhe mbi to kanë bërë të mundur diferencimin e popullit dhe kanë nxitur urrejtjen. Për 
shembull, shumë popuj, mu për shkak të kësaj ndarje janë ndarë në dy pjesë të cilat edhe sot jo 
vetëm që janë të ndarë, por edhe janë në konflikt me njëra tjetrën. 
 Farët e coptuara sot vërehen në ndarjen e shqiptarëve në shumë territore në ballkanin 

perëndimor, e tjetërsimi i pjesshëm është ai ortodoksëve shqiptarë në Greqi e Maqedoni të Veriut, ose 
i myslimanëve shqiptarë në Sanxhak. Ndarja e kombit pra në mënyrë gjeografike ka ndikim edhe në 
ndarje të kombit me ide po edhe anasjelltas. Për shembull, ndarja në ide është ajo e tipit të Kores së 
Jugut, dhe Koresë së Veriut – ku e para ka mishëruar idenë e zhvillimit demokratik, ndërsa e dyta ka 
gjetur vetën nën kthetrat e diktaturës dhe këto të dyja janë në konflikt të vazhdueshëm me njëra 
tjetrën, anipse me etni të njëjt. Ndarja tjetër (sa për ilustrim) është e Indisë dhe Pakistanit, dhe kjo në 
bazë të religjionit ku njëra është hindu, dhe tjetra muslimane. Ndarja gjeografike për shembull është 
ndarja e një etnie në dy apo më shumë shtete siç është rasti i Rumanisë dhe Moldavisë. Ndarja në ide 
megjithatë është ndarja më e rrezikshme për shkak të polaritetit të madh brenda një kombi, dhe kjo 
duhet të shmanget me çdo çmim në rastin e kombit tonë. Natyrisht, ka ndarje të tjera të kombit si për 
shembull në aspektin e klasave por që nuk krahasohet me ndarje gjeografike ku vendosen kufinjët 
mes një populli. 
 Prandaj, është tepër e rëndësishme të mësojmë nga këto shembuj se si ka kaluar ndarja e 
kombit dhe cilat kanë qenë pasojat e një ndarje të tillë në sferat e zhvillimit socio-ekonomik. Është 
jetike që kombi të zhvillojë një bërthamë të fortë që mundëson zbutjen e polariteteve brenda një shoqërie 
dhe përcaktimin e qëllimeve madhore. Sepse janë pikërisht ndarjet e thella të brendshme që e 
destabilizojnë një vend dhe për këtë ka shumë prova. Ndër të tjera janë investimet e vendeve armike 
për të ndërhyrë në strukturën e brendshme të shtetit dhe duke targetuar grupe të caktuara për të 
nxitur këtë ndarje. Bërthama në këtë rast është ajo që duhet të sigurohet që të ndërtojë dhe mbajë 
parimet kryesore të kombit siç janë ruajtja  dhe zhvillimi i gjuhës, promovimi i identitetit kombëtar 
duke investuar në projekte të mirfillta kulturoro-shkencore, investimi në platforma të edukimit, dhe 
investimi në strukturat politike dhe akademinë.  Bërthama e vendit, është ajo strukturë që e determinon 
edhe orientimin strategjik kombëtar. 
 Atdhedashuria si një përkufizim:  Kur ne i referohemi vendit me terma si “dashuria për 
mëmëdheun” ose “atdheun” dhe raportit që ne duam të krijojmë me shtetin tonë, atëherë ne gabojmë 
pak me këtë qasje në aspektin kohor. 
 Të marrim një shembull: Shteti ynë është një shtet i ri, anipse burojmë nga një komb që është 
shumë i vjeter. Gjermanët, Francezët, Anglezët, Amerikanët, etj. përdorin shprehjet “faterland” – 
“fatherland” (atdhe), “muterland” – “motherland” (mëmëdhe), e kështu bëjnë edhe kombet e vjetra 
që nga monarkia. Shteti, ashtu siç ndodhë me individin kalon në disa cikle të zhvillimit: Ai lind, jeton, 
plaket, dhe transformohet (në disa raste edhe vdes). Perdorimi i fjalës “Faterland” ose “Muterland” tek 
Gjermanët dhe nga shumë kombe të tjera ka kuptim, ndërkaq ne gjuhën tonë, kur ne i referohemi 
Shqipërisë ose Kosovës me fjalët “atëdhe” ose “mëmëdhe” flasim pa e kuptuar se çfarë po themi. Nuk 
e kuptojme sepse nëse vërtet do e kuptonim, ne do i realizonim fjalët që themi ose veprimet që bëjmë 
pas këtyre fjalëve. Me fjalë të tjera, trajtimi që i bëhet vendit duhet të jetë i njejti si ai ndaj një fëmije.  
 Një gjë e tillë nënkupton qe ne duhet t’i japim atij të gjithë energjinë tonë për rritje dhe zhvillim 
pa pritur asgjë në këmbim sepse kështu ndodhë me prindërit tanë. Ata japin çdo gjë nga vetja, pa 
pritur asgjë në kthim. Dhe vetëm kur arrijmë të trajtojmë vendin tonë në këtë formë, ne do të fillojmë 
të shohim rezultatet e vërteta. Dhe natyrisht që, kur vendi të fuqizohet, do të shëndrohet në një prind 
për ne që ka aftësinë të kujdeset për ne. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Në një botë të kontrastit, e bardha është e mirë, dhe e zeza është e keqe. Ka në përjetësi duele 
në mes të së bardhës dhe të zezës dhe në shumë raste kjo pasqyrohet në jetën reale, në filma, në 
dramë, në romane dhe ku gjithmonë triumfon e mira ose kauza e drejtë, dhe ku humbet kauza e 
gabuar.  
 Sepse e bardha është e qëndrueshme, dhe gjithçka e mirë, është edhe e qëndrueshme.  
 Gjithçka e keqe është e paqëndrueshme sepse shkon kundër ligjeve hyjnore. Pra, e zeza është 
thjeshtë e papranueshme. 
 E bardha është e përjetshme, kurse e keqja jo. E fundit mund të kaloj gjithnjë nëpër procese të 
tranformimit, dhe gjithmonë synim e ka të bardhën. E bardha është e vërtetë dhe e vërteta është 
gjithnjë e qëndrueshme.
 Hapi sytë e zeza, e shiko të bardhën, se pa e pa të bardhën nuk e sheh, dhe nuk e njeh të zezën, 
kthehesh në të dyja anët dhe prap gjen kuptim të njëjtë. Mbylli sytë e bardha, shiko të zezën, se pa e 
pa të zezën, nuk e sheh dhe njeh të bardhën. E bardha është alegori e një mësimi të ri, eksperience të 
re, dhe rruga drejtë të bukurës, të drejtës dhe vërtetës. Për këtë të fundit, edhe në diskutimet tona të 
përditshme, ne përdorim shprehjen “zbardhja” e të vërtetës. E zeza në këtë rast lidhet me të kundërtën 
e këtyre tipareve: injorancën, refuzimin e avanturave të reja, të pahijshmen, të padrejtën, të pavërteten, 
etj. Vlen dhe aplikohet jo vetëm tek aspekti individual, por edhe në atë kolektiv. Me një fjalë, këto të 
dyja janë një dualizëm që përfshin dy pole ekstreme për t’i bërë krahasimet më të lehta. Anipse 
krahasimet bazike janë të qarta dhe të kuptueshme, dhe bëhen duke tërhequr paralele mes gjërave 
krejtësisht të kundërta (p.sh. krahasimi i të bardhës dhe të zezës) për të kuptuar më thellë këto tema 
duhet edhe krahasim i nuancave të përafërta: një krahasim duke u detajuar në më shumë detaje. 
Për shembull, ne mund të shohim të zezën vetëm kur na ofrohet një dritë për të parë, dhe kështu 
përmes saj ne kuptojmë se ku bëjmë pjesë. Kjo dritë është fillimi i përceptimit të realitetit se ku jetojmë. 
Bie fjala, kur takohemi me eksperienca të mira në jetë, dhe kur shohim dhe përjetojmë gjëra, atëherë 
ato na mësojnë të shohim pak më tepër, dhe të rimendojmë pozicionimin tonë si në familje, shoqëri, 
shtet dhe përtej. Në një rast më bazik të aplikimit të këtij koncepti sa të thjeshtë, aq domethënës, 
është edhe udhëtimi ndër kulturorë ose udhëtimi nëpër vende me ritme të ndryshme të zhvillimit. Për 
shembull, të marrim një rast më të prekshëm për shumicën e shqiptarëve. Kur jemi në shtetet tona, 
ne ballafaqohemi me shumë probleme dhe shqetësime të natyrave të ndryshme. Mirëpo, kur jetojmë 
për një kohë me këto probleme dhe shqetësime, ne krijojmë njëfarë lloj imuniteti karshi këtyre rrethanave 
dhe ne adoptohemi me atë realitet, duke filluar të besojmë se nuk ekziston dicka më mirë. Kjo është 
kur nuk e njohim të zezën. Por kur marrim një udhëtim diku në perëndim (pra, në vende me ritëm të 
ndryshme të zhvillimit krahasuar me ne) atëherë ne bëjmë dallimin – dhe kjo i bie që të shohim të 
bardhën. 
 Vrojtimi aktiv është një komponent tepër i rëndësishëm në këtë aspekt. Është aftësia për të 
parë me kujdes se si ndodhin fenomenet dhe si zhvillohen ngjarjet përballë syve tanë. Vrojtimi natyrisht 
se është një proces që ushtrohet, dhe ata që e ushtrojnë mirë këtë aftësi, kanë mundësi të mira për 
të ndërtuar vizione të cilat janë më largpamëse dhe rrjedhimisht, më të mira dhe më të qëndrueshme. 
Vrojtimi për të bërë dallimin mes të bardhës dhe të zezës duhet të ketë aftësinë të shoh brenda vetës, 
dhe me ato sy, të shoh rrethin e tij. Të shoh prapa, për të parë udhën se nga ka ardhur, të shoh pikën 
se ku gjindet, si dhe të shoh kah e ardhmja. Pra përmes këtyre dy të parave të ndërtoj një vizion për të 
ardhmen. 

 Në aspektin politik, sa më shumë politikanë që kanë vizion të pastër, e jo të turbulluar nga 
lakmia për fuqi apsolute, aq më i fuqishëm dhe i shëndetshëm mund të jetë plani për ndërtimin e një 
shteti të qëndrueshëm dhe shoqërie përparimtare.
Ne kemi kaluar nëpër shumë sisteme të ndryshme politike me frytet dhe pasojat e të cilave ne edhe 
sot përballemi. Sa në robëri, sa në diktaturë, sa nëpër grushtin e perandorëve, e sa nën injorancën e 
një grushti huliganësh. Dhe secila ka ndikuar në krijmin e formave të të sjelljes tonë kolektive.
 Dhe natyrisht, kjo na ka dhënë edhe të mira (sepse mësojmë se si nuk duhet të bëhen gjërat), 
por na ka lënë pasoja të rënda afat-gjate, por këto janë dëshmi për gjeneratat e reja se si të ndërtohemi 
mbi to, dhe prej mësimeve të tyre. E kemi parë që nuk ka një sistem përfekt politik – dhe këtë e kemi 
kuptuar nga përjetimi. Por ka në fakt, sisteme si demokracia – që duhet të punohet vazhdimisht për 
t’a përmirësuar atë. Sistemet e dështuara politike ose krijojnë një anarki të plotë ose krijojnë një set të 
rregullave dhe hierarkive sociale, diskriminim, ndarje klasore dhe për pasojë kanë qenë në gjendje të 
krijojnë bindje të forta dogmatike dhe sisteme të dështuara të ndërveprimit si në rrafshin social – 
klasë me klasë dhe institucional – individ dhe institucion.
 Një komb i vogël dhe shumë i ndarë ka qenë preh e lehtë e të huajve, por na ka mësuar për 
secilin sistem nëpër të cilin kemi kaluar (pra të atyre që na janë imponuar) sepse të gjitha i kemi 
përjetuar dhe për këtë ka shumë tregime. Qëllimi ynë është t’i kthehemi kuptimit të emrit tonë të parë 
Ilir-ë. Dhe liria (i-lirë) kërkon përkushtim dhe mos-dorëzim. Kjo është sikur të ritakojmë një nga vlerat 
themeluese të demokracisë – të qënit të lirë.
 Pra, secili pushtues që ka kaluar nga këto anë, dhe është ndalur në tokën në të cilën kanë 
jetuar të parët tanë, dhe natyrisht, secili pushtim qëllim ka detyrimin e popullatës lokale në zbatimin 
e formave të sjelljes dhe rregullave të veta. Prandaj, duhet të udhëtojmë në memorien tonë që të 
shohim se kush e ka mohuar lirinë tonë, për cilat arsye dhe se si të mësohemi të ballafaqohemi me 
ngjarje të tjera të ngjashme që mund të na dalin para syve. Historia përsëritet vetëm kur e harron atë. 
 Çfarë (ç’farë) është pushtimi më i rëndë? Pushtimi më i rëndë është ai që arrin të tjetërsoj 
farën, dhe bëhet tragjik kur shoqëria nuk e kupton se është e pushtuar. 
 Pushtimi Romak, pushtimi i Bizantit, pushtimi Osman, pushtimi Jugosllav, dhe të tjera, që të 
gjitha kanë lënë gjurmë të thella në kombin tonë. 
 Nëse klasifikojmë ato për nga pesha, atëherë pushtimi Osman dhe Jugosllav ka lënë gjurmë 
të pashlyeshme në qenësinë tonë, por megjithatë, anipse farën nuk e kanë tjetërsuar krejtësisht, ato 
e kanë “coptuar”. Pushtimet e rënda të tilla si këto dy që përmendëm, në shumë vende të botës kanë 
arritur të ndajnë përgjysmë kombe të tëra – bile edhe shumë më të mëdha se sa kombi shqiptar.  
 Edhe kur të përfundon pushtimi, çështja është se duhet të jemi syhapur për të vrojtuar dhe 
eliminuar ndikimet e jashtme që kanë për synim shkatërrimin e kombit/shtetit përmes formave të 
ndryshme që shpesh-herë kamoflohen nëpër ngjarje ose individ të caktuar.   
 Në taktikën e pushtimit, shumica e perandorive e kanë përdorur fenë si një mjet të ndikimit 
dhe të përqarjes dhe mbi to kanë bërë të mundur diferencimin e popullit dhe kanë nxitur urrejtjen. Për 
shembull, shumë popuj, mu për shkak të kësaj ndarje janë ndarë në dy pjesë të cilat edhe sot jo 
vetëm që janë të ndarë, por edhe janë në konflikt me njëra tjetrën. 
 Farët e coptuara sot vërehen në ndarjen e shqiptarëve në shumë territore në ballkanin 

perëndimor, e tjetërsimi i pjesshëm është ai ortodoksëve shqiptarë në Greqi e Maqedoni të Veriut, ose 
i myslimanëve shqiptarë në Sanxhak. Ndarja e kombit pra në mënyrë gjeografike ka ndikim edhe në 
ndarje të kombit me ide po edhe anasjelltas. Për shembull, ndarja në ide është ajo e tipit të Kores së 
Jugut, dhe Koresë së Veriut – ku e para ka mishëruar idenë e zhvillimit demokratik, ndërsa e dyta ka 
gjetur vetën nën kthetrat e diktaturës dhe këto të dyja janë në konflikt të vazhdueshëm me njëra 
tjetrën, anipse me etni të njëjt. Ndarja tjetër (sa për ilustrim) është e Indisë dhe Pakistanit, dhe kjo në 
bazë të religjionit ku njëra është hindu, dhe tjetra muslimane. Ndarja gjeografike për shembull është 
ndarja e një etnie në dy apo më shumë shtete siç është rasti i Rumanisë dhe Moldavisë. Ndarja në ide 
megjithatë është ndarja më e rrezikshme për shkak të polaritetit të madh brenda një kombi, dhe kjo 
duhet të shmanget me çdo çmim në rastin e kombit tonë. Natyrisht, ka ndarje të tjera të kombit si për 
shembull në aspektin e klasave por që nuk krahasohet me ndarje gjeografike ku vendosen kufinjët 
mes një populli. 
 Prandaj, është tepër e rëndësishme të mësojmë nga këto shembuj se si ka kaluar ndarja e 
kombit dhe cilat kanë qenë pasojat e një ndarje të tillë në sferat e zhvillimit socio-ekonomik. Është 
jetike që kombi të zhvillojë një bërthamë të fortë që mundëson zbutjen e polariteteve brenda një shoqërie 
dhe përcaktimin e qëllimeve madhore. Sepse janë pikërisht ndarjet e thella të brendshme që e 
destabilizojnë një vend dhe për këtë ka shumë prova. Ndër të tjera janë investimet e vendeve armike 
për të ndërhyrë në strukturën e brendshme të shtetit dhe duke targetuar grupe të caktuara për të 
nxitur këtë ndarje. Bërthama në këtë rast është ajo që duhet të sigurohet që të ndërtojë dhe mbajë 
parimet kryesore të kombit siç janë ruajtja  dhe zhvillimi i gjuhës, promovimi i identitetit kombëtar 
duke investuar në projekte të mirfillta kulturoro-shkencore, investimi në platforma të edukimit, dhe 
investimi në strukturat politike dhe akademinë.  Bërthama e vendit, është ajo strukturë që e determinon 
edhe orientimin strategjik kombëtar. 
 Atdhedashuria si një përkufizim:  Kur ne i referohemi vendit me terma si “dashuria për 
mëmëdheun” ose “atdheun” dhe raportit që ne duam të krijojmë me shtetin tonë, atëherë ne gabojmë 
pak me këtë qasje në aspektin kohor. 
 Të marrim një shembull: Shteti ynë është një shtet i ri, anipse burojmë nga një komb që është 
shumë i vjeter. Gjermanët, Francezët, Anglezët, Amerikanët, etj. përdorin shprehjet “faterland” – 
“fatherland” (atdhe), “muterland” – “motherland” (mëmëdhe), e kështu bëjnë edhe kombet e vjetra 
që nga monarkia. Shteti, ashtu siç ndodhë me individin kalon në disa cikle të zhvillimit: Ai lind, jeton, 
plaket, dhe transformohet (në disa raste edhe vdes). Perdorimi i fjalës “Faterland” ose “Muterland” tek 
Gjermanët dhe nga shumë kombe të tjera ka kuptim, ndërkaq ne gjuhën tonë, kur ne i referohemi 
Shqipërisë ose Kosovës me fjalët “atëdhe” ose “mëmëdhe” flasim pa e kuptuar se çfarë po themi. Nuk 
e kuptojme sepse nëse vërtet do e kuptonim, ne do i realizonim fjalët që themi ose veprimet që bëjmë 
pas këtyre fjalëve. Me fjalë të tjera, trajtimi që i bëhet vendit duhet të jetë i njejti si ai ndaj një fëmije.  
 Një gjë e tillë nënkupton qe ne duhet t’i japim atij të gjithë energjinë tonë për rritje dhe zhvillim 
pa pritur asgjë në këmbim sepse kështu ndodhë me prindërit tanë. Ata japin çdo gjë nga vetja, pa 
pritur asgjë në kthim. Dhe vetëm kur arrijmë të trajtojmë vendin tonë në këtë formë, ne do të fillojmë 
të shohim rezultatet e vërteta. Dhe natyrisht që, kur vendi të fuqizohet, do të shëndrohet në një prind 
për ne që ka aftësinë të kujdeset për ne. 

“Ne nuk e kemi fituar të drejtën që shtetin ta quajmë dhe trajtojmë si “atdhe” 
ose “mëmëdhe”. Jo pse nuk duhet trajtuar si i tillë, por se tash nuk është koha 
dhe nuk jemi të gatshëm për ta quajtur dhe respektuar në formë të tillë. Atdheun 
ose memedheun duhet ta quajm djalin ose qiken tonë – me një fjalë, vendi 
ynë eshte fëmja ynë.”

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

8 Wright C. Mills, The power elite. 1956. Oxford University press.
9 Kjo megjithatë është relative sepse në disa shoqëri me standard të larta, nota është një konformim i standardit. 
 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

¹0 Shih gazetën online busines insider, që është e qësshme në https://www.businessinsider.com/pisa-worldwide-ranking-of-math-science-reading-skills-2016-12
¹¹ Shih: Pisa 2015, Results in Focus, OECD, e qasshme në https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf 
 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Kultura
 Çfarë është Kultura?  Kultura është një term jashtëzakonisht i vështirë për t'u përcaktuar me 
një paragraf apo definim të shkurtër. Në vitin 1952, antropologët amerikanë, Kroeber dhe Kluckhohn, 
shqyrtuan në mënyrë kritike konceptet dhe përkufizimet e kulturës dhe përpiluan një listë prej 164 
përkufizimeve të ndryshme¹². Këtu përshihen edhe definime të sub-kulturës dhe kundërkulturës. 
Megjithatë temë në këtë kategori është “mainstream culture” ose kultura kryesore. 
 Taylor (1871) e shpjegon atë si një ombrellë që përfshin sjelljen dhe normat shoqërore që gjenden 
në shoqëritë njerëzore, si dhe njohuritë, besimet, artet, ligjet, zakonet, aftësitë dhe zakonet e individëve 
në këto grupe. Në anën tjetër Matsumoto (1996) e definon kulturën si tërësi e qëndrimeve, vlerave, 
besimeve dhe sjelljeve të përbashkëta nga një grup njerëzish, por të ndryshme për çdo individ, që 
transmetohet nga një brez në tjetrin. 
 Prandaj, marrë nga këto dy prespektiva, invesitmi në kulturë është investim shumë i nevojshëm 
për të avansuar një shoqëri dhe për ta transformuar atë. 
 Edukimi dhe arti janë komponentat kryesorë që shkruajnë manualin që ndihmon në ndërtimin 
e tempullit të kulturës, i cili më pas na shërben si bazë për avansimin e edukimit dhe artit, e kështu me 
rradhë vazhdohet cikli. Roli i kulturës brenda një populli është avansimi i nivelit të përceptimit kritik 
dhe ngjitja e një shkalle që qon shoqërinë diku më lartë, dhe përmes shkalles më të lartë mund të 
vrojtohet më lehtë se çfarë na pret përpara, të masim drejtimet e shtetit, etj. Argumentohet që nuk ka 
kultura të mira ose të këqija, por megjithatë kultura krijon standard. Është standard se si e shohim ne 
vetën, dhe si na shohin të tjerët neve. Është standard se si i bëjmë gjërat, dhe si i qasemi atyre dhe se 
si sillemi në situata të ndryshme. Ndër gjenerata, kultura shëndrohet në kod. Dhe kodi pastaj edhe 
respektohet edhe kur ne nuk jemi të vetëdijshëm për prejardhjen e saj. Për shembull, për shumë 
çështje ne themi “sepse ashtu duhet” – shpeshherë pa e ditur arsyen përse veprojmë ashtu siç 
veprojmë.
 Edhe kultura shqiptare ka kodet e veta ku disa janë të mira, dhe disa duhet të vihen në 
pikë-pyetje. Për shembull, dashuria për familjen, kujdesi për prindërit, etj., mund të konsiderohen 
zakone me norma të larta morale, por trajtimi i gruas në shoqërinë tonë, trajtimi i pronës publike, sjellja 
institucionale, etj., kanë nevojë për ndryshime dhe përmirsime të kodit. Arti, dhe edukimi janë rrugë të 
qëndrueshme se si të zhvillohet më tepër kultura jonë. Për shembull, edukimi mund të zhvilloi instrumente 
se si të analizohet gjendja aktuale ose rrethanat historike, dhe të bëjë një kritikë mbi këto rrethana, 
ndërsa arti ka rolin e avansimit të kulturës dhe krijimit të kodeve të reja. Për shembull, zhvillimi i letërsisë, 
muzikës, poezisë, dramave teatrale, filmit etj., mund të ndikojnë në drejtimin e masave drejt një 
vetëdije më të lartë në kulturë. Megjithatë duhet të dijmë se si të zhvillojmë artin dhe kulturën dhe 
duhet të dijmë edhe rolet e instutucioneve në këtë mes. Për shembull, përveç institucioneve, media 
në këtë rast ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Për shembull, skemat programore që 
transmetohen nëpër kanalet televizive duhet të sinkronizohen në atë mënyrë që të qojnë vendin 
drejtë një kulture me bazë edukimin dhe vlerat e mirfillta. Për shembull, nëse duam të integrohemi 

Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

¹² Helen Spencer Oatay, What is culture? – A compilation of quotations. 2012. GlobalPAD Open House. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 

politikisht edhe ekonomikisht me perëndimin, atëherë duhet të transmetojmë seriale ose filma që 
janë në gjuhë angleze, frenge apo gjermane. Kështu, të rinjët edhe mësojnë për kulturën perëndimore 
të të jetuarit dhe të punuarit, por edhe mësojnë gjuhë të reja. Debati mbi këtë fushë gati se nuk ekziston 
fare në Kosovë dhe kjo është shqetësim serioz. 
 Nëse duam të krijojmë një teater, operë, dhe balet, atëherë duhet t’i japim më shumë hapësirë 
kohore dhe financiare këtyre kategorive dhe jo emisioneve të tjera që japin rezultate të kundërta dhe 
që janë të zbrazta për nga qëllimi. 
 Zhvillimi i teatrit, filmit dhe muzikës: Shifrat e mbledhura nga Agjencia e Statistikave të 
Kosovës për raportin e shikuesve të dramave, shfaqejeve artistike ose filmave na tregojnë se ka 
nevojë për investime serioze në këtë lëmi. Të njëjtat shifra më poshtë tregojnë po ashtu se derisa 
populli është shumë i interesuar për art më të avansuar, institucionet publike nuk kanë qenë në 
gjëndje të përmbushin këto kërkesa. Për shembull kjo mund të shihet duke i krahasuar dy periudha 
kohore (në të kaluarën, pra vitin 2008, dhe periudha të mëvonshme) për të parë dallimin se si është 
gjëndja, dhe në këtë mënyrë të kuptojmë metodat e zgjidhjes së këtij problemi. Natyrisht se kultura 
është koncpet shumë i gjërë dhe mbulon shumë më shumë aspekte, por këto shifra që janë dhënë 
më poshtë kanë për qëllim vetëm të ilustrojnë shkurtimisht pozitën aktuale. 
 Numri i filmave vendor në vitin 2008 ishte 97, ndërsa në vitin 2019 ishte 51. Pra, ka një ulje drastike 
të krijimit të filmave vendor. Ndërkaq, e kundërta ndodhë me filmat e huaj. Në vitin 2008 u 
shfaqën/emëtuan 204 filma, ndërsa në vitin 2019 u emëtuan 626 filma. Kjo rritje e filmave të huaj nuk 
është negative, por negative është rënja e produksionit vendor të filmave, e që luan rol jo vetëm në 
promovimin e vendit dhe vlerave tona jashtë, por edhe në aspekte si mundësi më të limituara për 
artistët vendor, ndikim më i vogël i filmave tonë në kulturë, etj. Edhe nëpër televizione tona lokale shumica 
dërmuese e serialeve filmike janë në gjuhën turke. Kjo nuk është negative, por nuk i kontribon vizionit 
tonë nëse ne duam të rreshtohemi kah perëndimi. Pra, rreshtimi nënktupon që edhe transmetimet në 
televizione lokale të emetojnë seriale në gjuhë angleze, gjermane apo frenge¹³.
 Masatarja e shikuesve për një shfaqje në 2019 ishte 119 persona. Mesatarisht, 16 shfaqje baleti 
ipen në vit përgjatë viteve 2014-2019. Në teatrin kombëtar mesatarja e shikuesve është 44 persona 
për shfaqje, ndërsa në teatro privat, kjo vlerë është trefish ose katërfish më e lartë. Kjo do të thotë që 
përderisa vullneti i qytetarëve për të parë shfaqje ekziston, atëherë kjo nënkupton që ka keq-menaxhim 
të teatrove në Kosovë. Edhe numri i ekspozitave dhe vizitorëve nga viti 2008 në vitin 2019 ka rënë dukshëm. 
Derisa në 2008 kishte 156 ekspozita dhe 69,822 vizitor, në vitin 2019 kishte 28 eskpozita dhe 24,720 
vizitor. Pra, vendosja e një menaxhmenti profesional në këto institucione të kulturës do të ndikonte që 
numri i vizitorëve dhe i aktiviteteve kulturore të ngritej dukshëm dhe kjo pastaj do të kishte impaktin e 
saj në avansimin e një pjese të kulturës. 
 Për të fuqizuar kulturën duhet projekte, dhe për projekte duhet financim adekuat. Derisa 
parashihej një rritje e buxhetit për Ministrinë e Kulturës nga 33,5 milionë euro sa ishte në vitin 2017 në 
43,5 milionë në vitin 2019, në ligjin për buxhet të aprovuar së fundmi, ky buxhet është ulur ndjeshëm 
dhe kjo nuk i kontribon rritjes së aktivitetit kulturor në Kosovë. Përkundër rezultateve të dobëta në testimet 
e PISA-s financimi më i ulët për edukimin është indikator shqetësues. Derisa ishte paraparë një rritje 
e buxhetit në gjithsej 80 milionë euro në vitin 2022, në buxhetin e rishikuar, kjo shumë është vetëm 67 milionë¹4. 
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Kultura
 Çfarë është Kultura?  Kultura është një term jashtëzakonisht i vështirë për t'u përcaktuar me 
një paragraf apo definim të shkurtër. Në vitin 1952, antropologët amerikanë, Kroeber dhe Kluckhohn, 
shqyrtuan në mënyrë kritike konceptet dhe përkufizimet e kulturës dhe përpiluan një listë prej 164 
përkufizimeve të ndryshme¹². Këtu përshihen edhe definime të sub-kulturës dhe kundërkulturës. 
Megjithatë temë në këtë kategori është “mainstream culture” ose kultura kryesore. 
 Taylor (1871) e shpjegon atë si një ombrellë që përfshin sjelljen dhe normat shoqërore që gjenden 
në shoqëritë njerëzore, si dhe njohuritë, besimet, artet, ligjet, zakonet, aftësitë dhe zakonet e individëve 
në këto grupe. Në anën tjetër Matsumoto (1996) e definon kulturën si tërësi e qëndrimeve, vlerave, 
besimeve dhe sjelljeve të përbashkëta nga një grup njerëzish, por të ndryshme për çdo individ, që 
transmetohet nga një brez në tjetrin. 
 Prandaj, marrë nga këto dy prespektiva, invesitmi në kulturë është investim shumë i nevojshëm 
për të avansuar një shoqëri dhe për ta transformuar atë. 
 Edukimi dhe arti janë komponentat kryesorë që shkruajnë manualin që ndihmon në ndërtimin 
e tempullit të kulturës, i cili më pas na shërben si bazë për avansimin e edukimit dhe artit, e kështu me 
rradhë vazhdohet cikli. Roli i kulturës brenda një populli është avansimi i nivelit të përceptimit kritik 
dhe ngjitja e një shkalle që qon shoqërinë diku më lartë, dhe përmes shkalles më të lartë mund të 
vrojtohet më lehtë se çfarë na pret përpara, të masim drejtimet e shtetit, etj. Argumentohet që nuk ka 
kultura të mira ose të këqija, por megjithatë kultura krijon standard. Është standard se si e shohim ne 
vetën, dhe si na shohin të tjerët neve. Është standard se si i bëjmë gjërat, dhe si i qasemi atyre dhe se 
si sillemi në situata të ndryshme. Ndër gjenerata, kultura shëndrohet në kod. Dhe kodi pastaj edhe 
respektohet edhe kur ne nuk jemi të vetëdijshëm për prejardhjen e saj. Për shembull, për shumë 
çështje ne themi “sepse ashtu duhet” – shpeshherë pa e ditur arsyen përse veprojmë ashtu siç 
veprojmë.
 Edhe kultura shqiptare ka kodet e veta ku disa janë të mira, dhe disa duhet të vihen në 
pikë-pyetje. Për shembull, dashuria për familjen, kujdesi për prindërit, etj., mund të konsiderohen 
zakone me norma të larta morale, por trajtimi i gruas në shoqërinë tonë, trajtimi i pronës publike, sjellja 
institucionale, etj., kanë nevojë për ndryshime dhe përmirsime të kodit. Arti, dhe edukimi janë rrugë të 
qëndrueshme se si të zhvillohet më tepër kultura jonë. Për shembull, edukimi mund të zhvilloi instrumente 
se si të analizohet gjendja aktuale ose rrethanat historike, dhe të bëjë një kritikë mbi këto rrethana, 
ndërsa arti ka rolin e avansimit të kulturës dhe krijimit të kodeve të reja. Për shembull, zhvillimi i letërsisë, 
muzikës, poezisë, dramave teatrale, filmit etj., mund të ndikojnë në drejtimin e masave drejt një 
vetëdije më të lartë në kulturë. Megjithatë duhet të dijmë se si të zhvillojmë artin dhe kulturën dhe 
duhet të dijmë edhe rolet e instutucioneve në këtë mes. Për shembull, përveç institucioneve, media 
në këtë rast ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Për shembull, skemat programore që 
transmetohen nëpër kanalet televizive duhet të sinkronizohen në atë mënyrë që të qojnë vendin 
drejtë një kulture me bazë edukimin dhe vlerat e mirfillta. Për shembull, nëse duam të integrohemi 

Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

¹³ Kjo do të sillte shumë të mira. Jo vetëm që të rinjët do të mësonin gjuhë të huaja, por do të ndikonte që të shohim kulturat e tjera të avansuara
    si ajo Gjermane, Franceze ose Amerikane. 
¹4 Buxheti i Republikës së Kosovës https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/EF71901F-590B-40FE-BEB2-AA440A918852.pdf 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 

politikisht edhe ekonomikisht me perëndimin, atëherë duhet të transmetojmë seriale ose filma që 
janë në gjuhë angleze, frenge apo gjermane. Kështu, të rinjët edhe mësojnë për kulturën perëndimore 
të të jetuarit dhe të punuarit, por edhe mësojnë gjuhë të reja. Debati mbi këtë fushë gati se nuk ekziston 
fare në Kosovë dhe kjo është shqetësim serioz. 
 Nëse duam të krijojmë një teater, operë, dhe balet, atëherë duhet t’i japim më shumë hapësirë 
kohore dhe financiare këtyre kategorive dhe jo emisioneve të tjera që japin rezultate të kundërta dhe 
që janë të zbrazta për nga qëllimi. 
 Zhvillimi i teatrit, filmit dhe muzikës: Shifrat e mbledhura nga Agjencia e Statistikave të 
Kosovës për raportin e shikuesve të dramave, shfaqejeve artistike ose filmave na tregojnë se ka 
nevojë për investime serioze në këtë lëmi. Të njëjtat shifra më poshtë tregojnë po ashtu se derisa 
populli është shumë i interesuar për art më të avansuar, institucionet publike nuk kanë qenë në 
gjëndje të përmbushin këto kërkesa. Për shembull kjo mund të shihet duke i krahasuar dy periudha 
kohore (në të kaluarën, pra vitin 2008, dhe periudha të mëvonshme) për të parë dallimin se si është 
gjëndja, dhe në këtë mënyrë të kuptojmë metodat e zgjidhjes së këtij problemi. Natyrisht se kultura 
është koncpet shumë i gjërë dhe mbulon shumë më shumë aspekte, por këto shifra që janë dhënë 
më poshtë kanë për qëllim vetëm të ilustrojnë shkurtimisht pozitën aktuale. 
 Numri i filmave vendor në vitin 2008 ishte 97, ndërsa në vitin 2019 ishte 51. Pra, ka një ulje drastike 
të krijimit të filmave vendor. Ndërkaq, e kundërta ndodhë me filmat e huaj. Në vitin 2008 u 
shfaqën/emëtuan 204 filma, ndërsa në vitin 2019 u emëtuan 626 filma. Kjo rritje e filmave të huaj nuk 
është negative, por negative është rënja e produksionit vendor të filmave, e që luan rol jo vetëm në 
promovimin e vendit dhe vlerave tona jashtë, por edhe në aspekte si mundësi më të limituara për 
artistët vendor, ndikim më i vogël i filmave tonë në kulturë, etj. Edhe nëpër televizione tona lokale shumica 
dërmuese e serialeve filmike janë në gjuhën turke. Kjo nuk është negative, por nuk i kontribon vizionit 
tonë nëse ne duam të rreshtohemi kah perëndimi. Pra, rreshtimi nënktupon që edhe transmetimet në 
televizione lokale të emetojnë seriale në gjuhë angleze, gjermane apo frenge¹³.
 Masatarja e shikuesve për një shfaqje në 2019 ishte 119 persona. Mesatarisht, 16 shfaqje baleti 
ipen në vit përgjatë viteve 2014-2019. Në teatrin kombëtar mesatarja e shikuesve është 44 persona 
për shfaqje, ndërsa në teatro privat, kjo vlerë është trefish ose katërfish më e lartë. Kjo do të thotë që 
përderisa vullneti i qytetarëve për të parë shfaqje ekziston, atëherë kjo nënkupton që ka keq-menaxhim 
të teatrove në Kosovë. Edhe numri i ekspozitave dhe vizitorëve nga viti 2008 në vitin 2019 ka rënë dukshëm. 
Derisa në 2008 kishte 156 ekspozita dhe 69,822 vizitor, në vitin 2019 kishte 28 eskpozita dhe 24,720 
vizitor. Pra, vendosja e një menaxhmenti profesional në këto institucione të kulturës do të ndikonte që 
numri i vizitorëve dhe i aktiviteteve kulturore të ngritej dukshëm dhe kjo pastaj do të kishte impaktin e 
saj në avansimin e një pjese të kulturës. 
 Për të fuqizuar kulturën duhet projekte, dhe për projekte duhet financim adekuat. Derisa 
parashihej një rritje e buxhetit për Ministrinë e Kulturës nga 33,5 milionë euro sa ishte në vitin 2017 në 
43,5 milionë në vitin 2019, në ligjin për buxhet të aprovuar së fundmi, ky buxhet është ulur ndjeshëm 
dhe kjo nuk i kontribon rritjes së aktivitetit kulturor në Kosovë. Përkundër rezultateve të dobëta në testimet 
e PISA-s financimi më i ulët për edukimin është indikator shqetësues. Derisa ishte paraparë një rritje 
e buxhetit në gjithsej 80 milionë euro në vitin 2022, në buxhetin e rishikuar, kjo shumë është vetëm 67 milionë¹4. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

Politika
Në të bardhën e në të zezën

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 

Tash t’lirë mujm me jetu, 
po kujt faj spo kem me i vnu,
mundohemi kapak me punu, 

po njoni tjetrit s’lojm pa ja ngulë…

Tu ngutë krejtë senet dojmë me i maru, 
shpejtë e shpejtë me u pasunu, 
n’ maje t’kodres me përfundu,

po tatimin vendit mos me ja pagu…

Sot emrin Kastriot, 
mund t’a mbaj edhe një idiot!
Që s’lodhet për shtet as komb, 

që menon që sheh po s’ka vizion! 
e fëmijët dojn me na i lonë rob!

Ushtar trima në vendet tjera,
mercenar për perandori gjithandej,

fitues luftash e betejash,
të pathyeshmit gjeneral të ushtrive.

Por me rujt vendin tonë,
na duhet një amerikan,

Se frigohemi që armiku të gjallë na han!

Në të zezën

Me takat t’ulët e mendje t’naltë,
dojnë botës para me i dal,

se kush jemi ne Shqiptarët…

Historisë i bojnë bisht,
e faj pat veç i huaji faqezi, 
që s’na la me ndejt n’liri.

Fjalen e bartën brez për brez, 
po kush me e shkru nuk u gjet! 

E me mbajtë as që shkon ndërmend…
e kush me bo kuvend? 

Kemi folë në odë, aty poshtë, 
se ego e ronë, 

tavolinat na i ka qitë përtokë,
e mezi bashkë jemi bo,

diçka t’mirë me vendos…

Atë çka na përjetum, 
tjerët u ulen e e shkrunë, 

gjithmonë t’huajt na sundun! 
Hambarin tonë si duhet, 

s’mujten me e ndërtu. 

Shkun ca shekuj e u harruan, 
por gjatë nejtem të robruar,

me shumë mund n’vete u bom,
tuj mendu që tash rahat kanë me na lonë.

37



Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 

Tu ngutë senet as nuk marohen,
as nuk nisen. 

Zoti ta dha hisen, merre bone shpi aty,
në rrafsh ku dera të rrin hapë, 

që vllaznit të vijnë vizitë për ç’do natë,
të ndajnë bashkë secilin hall.

Sot kemi shumë emra Liridon, 
që nëpër botë janë kampion, 

vetëm pse kanë vizion,
dhe kuptimin e emrit fëmijëve ja u mëson.

Në të bardhën

Me takat të nalt, e me mendje të mpreht, 
duhemi vetës përpara me i dalë, 

Se si bohemi na shqiptart.

Historinë e kuptojmë drejtë, 
me gojë fjalën e bartëm brez për brez, 

Tash e shkruajmë …
Që nipi me të t’ bëjnë kuvend. 

Tash nga oda ngritemi në këmb, 
lexojmë edhe gjuhë tjera, 

që tavolinës i vijnë si lambë.
Dhe përreth saj idealet bashkojmë,
dhe hapur nën dritë kuvendojmë.

Shkuan shumë vite nën robnim, 
por tash ma në fund prej të hujit, 

dhe nga ai gjetëm shpëtim,
tash është koha për vetmohim,

sakrificë dhe shtet-ndërtim. 

Tash të lirë mundemi me jetu,
faj askujt s’kemi pse me i vu, 

punët vet duhet me i përfundu,
besën e burrit tu e kujtu. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Forca e shtetit matet në shumë aspekte, por për t’u matur se sa i fuqishëm është një shtet, 
atëherë hapi i parë është dizajnimi i të drejtave dhe rregullimit politiko-juridik i tyre përmes një akti 
(kushtetutës), dhe, hapi i dytë është ndërtimi i rendit konform këtyre kushteve. Efikasiteti i matjës 
është pastaj një proces që zhvillohet me kohë si një proces demokratik. Për më tepër, ndërtimi i shtetit 
nuk ka përfundim. Ajo është një strukturë që kërkon ndërtim dhe rindërtim të vazhdueshëm. Në dizajnim 
të shtetit tonë duhet të vendoset qartë orientimi ynë strategjik kombëtar. Për shembull, për të 
udhëtuar nëpër male, ne duhet të ndërtojmë një automjet që ka aftësinë të ngjitet në lartësi, të mos 
ngelet në baltë, etj. Për të udhëtuar diku në rrafsh, atëherë edhe automjeti duhet të dizajnohet në atë 
formë, të jetë i përshtatshëm për rrugën që do të marr. Edhe ne duhet të orientohemi se kah dëshirojmë 
të shkojmë si komb, dhe këtë duhet t’a bëjnë elitat politike në bashkëveprim të ngushtë me institucionet 
si Akademia e Shkencave, Universiteti, Media, etj. 
 Ne nuk mund të shkojmë në dy anë – 
sepse kthehemi prap te procesi i luftës së 
ideve që e ndajnë kombin tonë ashtu sikurse 
e kanë ndarë me herët. Prandaj, parë nga 
prespektiva historike, dhe parë dëshmitë 
dhe faktet se cila anë ka kontribuar në krijim 
tonë si shtet, atëherë ne duhet të lëvizim me 
hapa më të shpejt drejt perëndimit, e jo drejt 
lindjes.
 Dhe përgjegjësia për të drejtuar 
shtetin nga kjo anë duhet të jetë e secilit 
individ, por mbi të gjitha e institucioneve që 
kanë memorje politike dhe duhet të jetë 
kushtetutë e secilës parti politike në vend 
për t’mos lënë hapësirë rrymave të tjera jo 
perëndimore të marrin frymë brenda tyre. 
Pra, shqetësimin e orientimit të duhur e 
shtronte me arsye Akademik Rexhep Qosja 
përmes një dileme rreth orientimit tonë në 
vitin 1994, se “nuk jemi orientuar mirë as në 
Evropë, e as nuk kemi një program unik 
kombëtarë, (…) dhe se jemi populli më i 
varfër në Ballkan, dhe populli me gjendjen 
sociale më të rëndë në Evropë…”. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

Një përgjegjësi të tillë e patën nisur Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe kurrsesi 
nuk mund të mohohet roli që struktura e kësaj partie pati në momentet më 
historike jo vetëm të shtetit, por edhe të mbarë kombit shqiptar ku ndër të 
tjera, arriti që t’i jap kahje vendit drejt perëndimit. Dhe këtë e bëri duke përcjellur 
një strategji shumë efektive që bazohej në disa hapa. Fillimisht ishte formimi i 
një organizimi politik pluralist duke përcaktuar një mision të qartë. Pastaj 
ndërmori një sëri veprimesh që të sensibilizoi çështjen e Kosovës në opinionin 

ndërkombëtar që ishte jetik 
për vendin që të bënte shtetet 
perëndimore të kuptonin 
rëndësinë e misionit 
paqe-dashës të shqiptarëve 
dhe legjitimoi krejtësisht 
kërkesat për mëvetsi. Tash, 
orientimi i fituar me shumë 
sacrifice kërkon edhe 
mirëmbajtje të marrëdhënieve 
me perëndimin dhe 
zgjërimin e saj në fusha të 
reja.

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Disa edhe e kritikojnë rrugën e presidentit Rugova, por ai, bashkë me strukturën e vet e 
kuptoi shumë mirë se rruga drejt mëvetsisë nuk kalonte direkt në një pavarësi të plotë. Në fakt 
ata që kundërshtuan Rugovën dhe përpjekjet e tij për të arritur një autonomi filimisht për të 
vazhduar pastaj në pavarësi, dhe që menduan se mund të bëhemi krejtësisht të pavarur 
shpejt e shpjet, në vitet e fundit në udhëheqje kanë qenë protagonistët e promovimit të një 
autonomie më shumë sesa të një pavarësie. Kjo ngaqë të njejtit, më shumë i kanë dëgjuar 
ambasadat e huaja (pa ansjë kusht) sesa demokracinë që buron nga populli. Dhe një sjellje e 
tillë është paradoks. E njejta na sinjalizon të i japim të drejtë rrugës së ndjekur nga Rugova.  
 Meqë Kosova përballej me masa të dhunshme të cilat e pamundësuan një rrjedhë normale 
të jetës, ndër veprimet e para të LDK-së ishte krijimi dhe funksionalizimi i organeve paralele të 
Kosovës, në mënyrë që të mos ndaleshin proceset e rëndësishme dhe të zhvillohej një jetë më 
normale. Pastaj, çështja e ndërkombtarizimit të Kosovës ishte jetike për arsye krejtësisht 
strategjike. 
 LDK punoi intenzivisht që ta ndërkombtarizoi çështjen e Kosovës. Ishte vitale për popullin 
tonë që kjo çështje të mos merret si një problem i brendshëm i Serbisë por të merret si një 
problem ndërkombëtar. Përparësia e këtij koncepti është se në rast të çfarëdo konflikti – e 
sidomos të ndonjë konflikti të armatosur, një çështje ndërkombëtare është më lehtë e 
zgjidhshme sesa një luftë civile. Kjo ngaqë na u mundësua të konsiderohemi si  palë. Dhe në 
kuadër të mbrojtes së të drejtave civile për shqiptarët, fushata e vizitave të shumta të 
udhëheqësisë së LDK-së nëpër Europë dhe anasjelltas, të njejtat rezultuan  që shumë kancelari 
të shprehnin mirëkuptim për situatën dhe represionin me të cilin po përballeshim në atë kohë. 
Shumë parlamente të vendeve perëndimore kaluan rezoluta të cilat dënonin dhunën dhe 
shtypjen e shqiptarëve dhe kjo ishte një indikator i fuqishëm i përmbushjes me sukses të politikës 
së jashtme dhe këtyre kampanjave. 
 Dhe mos të harrojmë se kishte 
dy ose tre propaganda kryesore që 
shpërndaheshin nëpër shtypin europian 
të kohës. Një kishte të bënte me promovimin 
e termit “pakicë shqiptare në Kosovë” 
dhe tjetra “myslimanët e Kosovës”. Që 
të dy këto terma krijonin një akull të 
fortë dhe një steriotip për shqiptarët 
çka  e  bënte  edhe më të  vësht i rë
dhe jo-legjitim misionin e palës 
paqe-dashëse, dhe të krahut të luftës. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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Edukimi
 Edukimi është baza e ndërtimit të një elite shtetrore dhe një popullate me mendje kritike, e aftë 
për të lexuar dhe gjykuar të gjithë funksionimin e aparatit shtetror. Është baza e ndërtimit të 
institucioneve dhe është çelësi i motorit të progresit. Edukimi si proces duhet të jetë në gjëndje të 
ndërtojë elitën e një shteti. Shteti pa një elitë të ndërtuar mirë, është pa një bërthamë dhe rrjedhimisht, 
nuk mund të marr kahje e as të zhvillohet. Shumica e shteteve moderne e kanë mbështetur zhvillimin 
e tyre në familje aristokrate, mbretëri dhe struktura me tipare të ngjashme (të cilat pastaj kanë pasur 
dijën e ndërtimin të shtetit dhe institucioneve, politikës së jashtme, ekonomisë, etj). Ne kemi humbur 
shumë në histori duke mos pasur një element të fortë institucional të bashkrëndimit të qëllimeve 
(përjashtuar Kuvendin e Lezhës ku Gjergj Kastrioti -Skëndërbeu i mblodhi rreth qëllimit të përbashkët 
të gjitha principatat shqiptare). 
 Për fat të mirë, një elitë e vogël, ose një mikroelitë që mund të thuhet se ishte determinuese për 
fatin e Kosovës ka qenë lidhja e shkrimtarëve të Kosovës nga e cila doli Lidhja Demokratike e Kosovës. 

 “Elita siç thotë Wright Mills, pranojnë njëri-tjertin, martohen me njëri tjetrin,   
 priren të mendojnë, nëse jo së bashku, atëherë të paktën njësoj. Është një   
 ekzistencë e rregulluar ku edukimi luan një rol kritik8.”

 Mirëpo, elita mund të funskionoi dhe të arrijë qëllimet e veta vetëm nëse me aftësitë e veta 
arrinë t’i përvetësoi të gjithë instrumentet e duhura.
 Edukimi është çelësi universal që hapë shumë porta dhe durimi është disiplina që mbanë 
ndezur insistimin i cili hapë portën drejt progresit dhe mos-dorëzimit. Edukimi është edhe mësimi 
jonë që të kuptojmë se cilat porta duhet të hapim që të vazhdojmë tutje, dhe portat e cilave gjëra 
duhet t’i mbyllim përjetësisht. Edhe kjo vlenë si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. 
Edhe të duam, duhet të edukohemi të mësojmë se si dashurohet dikush ose diçka, edhe të largojmë 
dhe të zbusim urrejtjen duhet të edukohemi, edhe të lehtësojmë punën duhet të edukohemi, edhe të 
avancojmë duhet të edukohemi, edhe të gjejmë paqën personale duhet të mësojmë se si t’a bëjmë 
atë. Edukimi është proces, nuk është një mësim i shkollës, ose një notë e mirë në një lëndë9. Ai është 
shumë më tepër. Dhe një shtyllë qëndrore në këtë proces është kërkimi. Si në rrafshin personal për 
përmirësimin e sjelljeve tona, ashtu edhe në rrafshin kombëtar – ku shumë persona të edukuar qojnë 
përpara procese të mirë-planifikuara.  Mungesa e kërkimit shkencor shkakton një rreth vicioz ku 
individi nuk arrin të kontribuoj në sistem, dhe sistemi s’ka se çfarë t’i ofrojë individit. Prandaj, investimi 
në një edukim të mirë sot, është investimi më i mirë i një kombi në terma afat-gjatë. Për të ndërtuar 
pra sistemin e bazuar në edukim, është esenciale që universitetet publike dhe private të kenë njësi 
kërkimore të cilat janë në gjendje t’i përgjigjen pyetjeve specifike të parashtruara qoftë nga organet 
publike, ashtu edhe nga ato private. 

¹5 Pavarësia e plotë e një shteti të vogël nuk ekziston. Bile ajo nuk mund të mbijetoj si koncept as në terma të globalizmit, e as të nacionalizmit sepse 
sot shtetet, aq më tepër ato më të vogla nuk mund të prodhojnë as politika të brendshme e as të jashtme që janë në kundërshtim me rendin global. 
 

 Struktura aktuale e edukimit në Kosovë ka nevojë për një reformë radikale, për t’u shëndruar 
kështu në një aset kombëtar që transformon të gjitha proceset e tjera. Ndër frazat më të përdorura 
sot në Kosovë është se “ka mungesë të kuadrove” thuajse në secilën lëmi. Dhe stagnimi në procese 
të ndërtimit qoftë të institucioneve publike, por edhe i akterëve privat është pikërisht mangësia e 
sistemit për të ndërtuar profilet e caktuara ashtu siç duhet. Një projekt politik në këtë rast do të ishte 
që të kërkonin sa më shumë bursa për studentët e Kosovës që të studiojnë në vendet e jashtme dhe 
atë dije të sjellin prapa në Kosovë. Me një angazhim serioz në këtë drejtim, do të kishim rreth një 
numër signifikant të studentëve që çdo vit që do të specializonin në drejtime të ndryshme dhe të 
plotësonin nevojat e kuadrove. Universitetet tona edhe kanë probleme serioze në ndërtimin e këtyre 
kuadrove (derisa shumica dërmuese e “universiteteve” private janë krejtësisht skandaloze). 
 Se ka nevojë për ndryshime rrënjësore në edukim, e dëshmon edhe rezultati i arritur në testet 
e PISA-s (Program for International Student Assessment). Në vitin 2015, Kosova u rëndit në tre vendet 
e fundit të listës, me rezultate më të dobëta edhe se vende të Afrikës ose të tjera vende të Amerikës latine. 
Ajo u rëndit e parafundit në lexim, ndërsa e treta për nga fundi i listës për shkencë dhe matematikë¹0.  
 Diçka më mirë ishte Shqipëria që rënditej rreth 14 pozita më lartë se Kosova, por prap se prap 
shumë më poshtë mesatarës së vendeve të zhvilluara. Në vitin 2018 nuk u bë asnjë përparim dhe 
Kosova mbeti në po të njëjtat pozita¹¹. Për dallim nga Kosova, Maqedonia e Veriut që në vitin 2015 ishte 
vetëm një pozitë më përpara, u ngrit për shtatë pozita më lartë në vitin 2018. Kjo pra është një shembull 
i duhur që tregon seriozitetin e çështjes në fjalë dhe rolin dhe peshën e intervenimit të institucioneve 
në sistemin e edukimit. 
 Edukimi përmes projekteve kërkimore: Një reformë që do të mund të siguronte një përmirsim 
sistematik të situatës në edukim do të ishte zhvillimi i projekteve ekstra-kurrikulare ku do të 
bashkëpunonin nxënësit dhe mësuesit, dhe do të garonin në një garë lokale ose mbarëkombëtare e 
që për fituesit do të kishte shpërblime që do të stimulonin edhe më tutje vullnetin për punë shkencore.  
 Kjo në fakt do të ishte një rrugë e mirë edhe për të rregulluar pagat në këtë sektor. Pra, që nuk 
do të kishte më paga të unisuara për secilin mësim-dhënës, por pagë të bazuar në rezultate: sa më 
shumë projekte të realizuara, dhe pjesëmarrje aktive të orientuara në rezultate, aq më e lartë paga 
dhe të hyrat për klasën/shkollën dhe mësimdhënësit. Në të njëjtën kohë, fëmijët do të fitonin shprehinë 
e punës, ndjenjën e garës, nevojën e përkushtimit në punë, dhe nxitjen e kërkimit shkencor në mënyrë 
më ndryshe sesa që procesohet sot. Kjo është mentalitet i tregut të lirë, i kapitalizmit dhe i botës 
perëndimore që ka dëshmuar të jetë sistemi më efikas deri më sot. 
 Kërkimi bazohet në pytje shumë bazike të cilat ne i bëjmë për çdo ditë, por shpesh-herë të 
pavetëdijshëm për rolin e tyre. Kërkimi i duhur mundësohet nga pyetjet e ndërtuara mirë. Por edhe 
për të gjetur një pyetje të mirë nevojitet kërkim. 
 Për shembull, për të filluar secilin kërkim, na duhen pyetjet si: çfarë (që në shqip shpjegohet 
bukur me ndarjen e kësaj fjale në ç’ farë – fara pra është si një formë e identifikimit ose klasifikimit të 
llojit), ku (vendi), përse (rrethanat), kur (periudhat kohore) etj. Shpesh herë, në gjuhë të ndryshme 
mund të gjejmë një kuptim interesant të fjalës ose fenomenit. Rasti konkret, në gjuhën angleze fjala 
kërkim dhe edukim ndërlidhen më së shumti me fjalën “research” ose nëse e përkthejmë tekstualisht 
në shqip do të thotë ri-kërkim. Pra, në gjuhën angleze shkohet një hap më përpara, dhe kërkimet 

 Ishte evidente që LDK në krye me Rugovën kërkonin që në ato rrethana në të cilat po kalonte 
populli shqiptar, Kosova të vihej nën protektorat ndërkombëtar, por që më vonë do të shkohej drejt 
një pavarësie të plotë¹5. Shumë e kanë kritikuar këtë qasje, me idenë e avancimit të idesë së pavarësisë 
së menjëhershme. Por, nga prespektiva e LDK-së, duke parë përgatitjet, dhe kapacitetet luftarake në 
atë kohë, do të ishte tragjike që Kosova të hynte në luftë. Lufta për LDK-në ishte opsioni i fundit. 
 Përkrahja e diasporës shqiptare ishte aty për ne në momentet më kritike për ekzistencën e 
kombit. Diaspora mbështeti mjaft programe të kombit, përfshirë këtu financimin e organeve paralele, 
pjesëmarrjen direkte në luftë, dhe lehtësimin e takimeve të udhëheqësve shqiptarë nëpër kancelari 
botërore, duke përfshirë këtu edhe lobimin e fuqishëm në shtetet më të fuqishme të botës për të quar 
çështjen e Kosovës lartë në agjendat e vendeve ku vendosen gjërat e mëdha. Bile shqiptarët e diasporës 
organizuan protesta masive nëpër kryeqendrat Europiane për t’a ngritur zërin për shkeljet në Kosovë.  
 Kujtojmë për shembull protesten e datës 26 mars 1994 në Bern të Zvicrës ku morën pjesë më 
shumë se 40 mijë shqiptarë të cilët përpos protestës i dërguan edhe peticion qeverisë Zvicrane. 
Njashtu edhe në prill, në Amerikë më shumë se 5 mijë shqiptarë u mblodhën për të demostruar për 
të drejtat e shqiptarëve. 

futen në proces të provës së radhës – pra, ka një nivel të dytë të kërkimit dhe provimit të rezultateve 
pas kërkimit të parë. Edhe në rastin tone, arsyeja pse duhet të ri-kërkojmë është sepse ne duhet të 
rigjejmë faktet tona historike për të parë se si mund të bëjmë gjërat në mënyrë më të mirë.
 Roli i institucioneve në determinimin e bazava të qëndrueshme të edukimit: Financimi i duhur. 
 Shpenzimet e qeverisë për edukimin janë në në mesatare prej 4.4%  e BPV-së. A është kjo më 
pak se vendet e zhvilluara? - çfarë do të thotë të shpenzosh kaq pak? Në gjithë ekonomitë më të forta 
të botës, shtetet shpenzojnë më shumë se kaq për edukim. Natyrisht, mbi të gjitha, këto shtete vetem 
se kanë një infrastrukturë më të mirë se ajo e jona sepse kanë më shumë laboratore, kabinete, salla 
mësimi, paisje dhe biblioteka më të pasura – duke shtuar këtu edhe staf arsimor më të përgatitur 
nga trajnimet e duhura. Pra, në fjalë të tjera, qeveria duhet të rritë shpenzimet për edukim duke i quar 
ato në nivele të paktën të mesatarës së BE-së. Në Bashkimin Europian, vendet më kompetitive (gjysma 
perëndimore e bllokut) shpenzon gati dyfish më shumë se vendet e gjysmës së lindjes së bllokut të 
BE-së. (Shih Banka Botërore, të dhënat, 2019). Dhe ka një korrelacion pozitiv në mes të vendeve që 
shpenzojnë më shumë në edukim dhe rritjes së aftësive të tyre konkurruese. Edhe në aspektin e zhvillimit 
të sektorit privat ka shumë nevojë për intervenime në atë se si zhvillohet ai. Për shembull, në rastin 
konkret roli i qeverisë është që të hartojë politika miqësore fiskale (duke kompezuar përmes taksave) 
për të gjitha kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në gjetje të reja. 
 Edukimi i qëndrueshëm duhet të ketë për bazë mësimin përmes shembujve. Kush e mban 
ende në mend një mësim të historisë në klasën e tretë për të cilin është notuar me notë maksimale, 
ose kush e mban në mend një poezi të mësuar në klasë sa për të kryer obligimin? – mesiguri shumë 
pak prej nesh. Prandaj, mësimi përmendësh nuk duhet të jetë pjesë e sistemit të edukimit. Mësimi më 
i mirë është ai për të cilin ofrohen shembuj praktik të cilat mbesin shumë gjatë në memorjen e një 
nxënësi. Prandaj, është e nevojshme që në secilën kurrikul të përfshihet të mësuarit përmes shembujve 
praktik. Për këtë, do të ishte mirë që mësimdhënësit të trajnohen edhe për format e shpjegimit të 
mësimeve në formë të tregimeve dhe përmes të shpjegimit të situatave praktike (pavarësisht 
moshës së nxënësve/studentëve).
 Fuksionalizimi dhe adoptimi i qendrave të leximit me zhvillimet aktuale teknologjike: Numri i 
bibliotekave dhe lexuesve ka rënë. Kuptohet, lexuesit mund të kenë kaluar në formate digjitale, por 
çfarë do të thotë numri në rënje i bibliotekave? Një bibliotekë nuk duhet të mbyllet por të digjitalizohet 
dhe t'i përshtatet kërkesave dhe nevojave bashkohore. Në vitin 2008 në Kosovë kishte 156 biblioteka, 
ndërsa në vitin 2019, 105. Pra, më shumë se 50 biblioteka më pak. 
 Përshtatja e tregut të punës me kërkesën e tregut është esenciale. Edhe në tregun e punës ka 
pasur një rritje aritmetike përgjatë dhjetë viteve të fundit tek punëkërkuesit që mbanin diploma të 
universitetit (Bachelor). Në vitin 2008 pati 2,953 punëkërkues me diploma, kurse në vitin 2020 ky 
numër arriti në 11,069.
 Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për 
këto pesë vitet e fundit. Këto janë po ashtu indikatorë të fuqishëm që bëjnë thirrje për ndryshim rrënjësor 
në edukim. Këtu mund të futet një bashkëpunim mes universitetit dhe sektorit privat që të krijohet një 
urë që lidhë kërkesën për fuqi punëtore dhe ofertën nga ana e sektorit privat. 
 

 Edukimi për transparencë dhe llogaridhënie. Padyshim që qysh në hapat e parë të sistemit 
shkollor, duhet të shpjegohen me qartësi edhe proceset e shtet-ndërtimit, rolit dhe funksionimit të 
institucioneve shtetrore. Këtu bëjnë pjesë edhe leksionet rreth asaj se çfarë është transparenca dhe 
çfarë është llogaridhënia. Leksionet në këtë rast do të udhëzonin fëmijët qysh në hapat e parë se si të 
kërkojnë më shumë transparencë në procese: qofshin ato ndaj kryetarit të klasës, shkollës, ndaj 
mësimdhënëve, drejtorit të shkollës, etj, dhe që nga ai vend të mësonin dhe praktikonin mbi 
transparencën dhe llogaridhënien. Aty fëmijët do të mësoheshin me proceset siç janë ndarja e 
kompetencave, hierarkisë së udhëheqjes dhe procesve të tjera si llogaridhënia të cilat qojnë në një 
sistem më efikas të funskionimit. Natyrisht, roli i lëndëve shtesë në këtë sistem do të mësonte fëmijët 
për të drejtat dhe obligimet e tyre në shkollë si dhe mënyrat se si të ushtrohen këto të drejta. Ky ushtrim 
do të përfeksionohej me kohë deri sa do të jepte frytet e veta në periudha më të vonshme. 
 Edukimi duhet të ketë për bazë barazinë gjinore. Për një emancipim shoqëror do të duhej të 
ishte e obligueshme që në familje dhe në shkollë në moshën e hershme fëmijët të edukoheshin me 
parimin e trajtimit të njëjtë të vajzës dhe djalit. Nëse ky parim ushtrohet në gjenezë – pra në një rreth 
familjar dhe në shkollë, atëherë të gjitha sfidat e mëtutjeshme që ndërlidhen me barazinë gjinore do 
të mund të adresoheshin më lehtë dhe në mënyrë më efikase sepse debati do të fillonte në një periudhë 
shumë të hershme – mjaftueshëm për të zënë rrënjë qysh atëherë. Rol të madh në trajtimin e 
barabart të djalit dhe vajzës për shembull në këtë mes ka edhe gruaja. Në shumë raste në fakt diskriminimi 
gjinor vjen pikërisht nga gratë për gra.
 Edukimi mbi barazinë në mes të burrit dhe gruas fillon me gruan – kjo në fakt jep fryte në 
terma afat-gjatë. Gruaja, siç është thënë edhe më herët, jo vetëm që ka një rol dhe një pozitë unike 
për edukimin e fëmijëve, ajo ka edhe një përgjegjësi – të dijë edhe vet se si të edukoj fëmijët e saj për 
këtë çështje qysh në fillim sa fëmijët të jenë të vegjël. 
 Në tekstin e këngës “Nusja jonë”, një pjesë thotë: “unë te nona dal e luj, se te burri nuk po muj” 
është i vërtetë. E dimë që në shumë raste, ende në trevat shqiptare (por edhe në botën lindore) nëna 
i trajton pak më ndryshe djalin dhe vajzën. Për shembull, ajo trajton djalin si një princ, ndërsa vajzën 
si një shërbëtore të djalit dhe të punëve të shtëpisë. Kjo në fakt, krijon një defekt kulturor që në faza të 
mëvonshme bëhet shumë vështirë i riparueshëm. Prandaj, vajza kur shkon nga shtëpia e saj në 
shtëpinë e burrit, shkon me mendimin që i është krijuar në fëmijëri – pra me rendin e mësuar nga 
nëna e saj.  
 Prandaj, nëna moderne shqiptare duhet të ketë për bazë se ajo i kontribon barazisë gjinore 
përmes mënyrës se si ajo punon dhe edukon fëmijët e vet.
 Respektimi i mendimit ndryshe është një shtyllë thelbësore e panteonit të demokracisë.  
Edhe ndërtimi i kësaj shtylle kërkon kohë, durim dhe angazhim dhe duhet të jetë gjithpërfshirës në atë 
se kujt i takon t’ju mësoj fëmijëve këtë parim. Sipas mendimit tim, u takon shkollës dhe familjës. 
 Ambienti dhe taksat. Qysh në sistemin fillor të shkollës duhet të mësohet më shumë rreth 
mbrojtes së ambientit dhe rëndësisë së tij në mbrojtjën e natyrës. Sot fëmijët duhet të kenë 
mundësinë e ushtrimit dhe praktikimit të kushteve të riciklimit të materieve të ndryshme qysh në 
shkollë dhe për këtë të shpërblehen nga shteti në forma të ndryshme përmes garave. 
 Njësoj duhet të mësohet edhe për sistemin e taksave. Jo në sistemet e ndërlikuara të organizimit 

fiskal shtetror, por për rëndësinë e ndarjes së fitimit me shtetin, dhe për peshën që ka pagesa e rregullt 
e taksave ndaj shtetit, dhe për të mirat ose projektet që mund të implementohen nga shteti kur 
qytetarët paguajnë taksat me rregull.  
 Marrë në përgjithësi, edukimi është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një mjeshtri në ndërtimin 
e një reforme të qëndrueshme e cila duhet të jetë në gjëndje të adresojë sfidat e këtij shekulli. Fëmijët 
e shkollës fillore nuk duhet të kenë një sistem të notimit, por duhet të kenë një sistem të mësimit të 
parimeve të përgjithshme që e bëjn një shoqëri më të mirë. Për shembull, se a është i sukseshëm një 
sistem edukativ duhet të varet jo vetëm në nivelin e kuadrove (kualitative) që nxjerrë në shoqëri një 
shkollë apo institucion i caktuar, por duhet të përqëndohem në atë se a ka nxjerrë një shkollë/institucion 
arsimor pjesën me të madhe të nxënësve (sasior) me njohuri të përgjithshme dhe kuptueshmëri të 
parimeve të përgjithshme shoqërore. Një sistem i mirëfillt i edukimi është ai ku nota nuk i ipet nxënësit 
por i ipet vetëvetës për të gjykuar aftësitë e sistemit në transferimin e dijës drejt gjeneratës së re. 
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 Edhe në fjalorin e deklaratave të 
udhëheqësisë perëndimore, fjala “pavarësi” 
nuk ishte kurrë temë serioze e diskutimit jo 
vetëm në vitet 90 por bile as në vitet 2000. 
Kujtojmë këtu deklaratën e Christopher Hill i 
cili e pati kundërshtuar idenë e pavarësisë 
duke thënë se “Washingtoni nuk e përkrahë 
pavarësinë e Kosovës” (koha 4 prill, 2000) por 
megjithatë, SHBA-të mbetën të përkushtuar të 
ndërtojnë rrugën drejt saj. 
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 Një nga rolet e udhëheqësisë politike të një shteti është aftësia për t’i japë drejtimin më optimal 
vendit në raport me aleancat botërore, dhe këtë e bënë më së miri strukturat udhëheqëse të kohës të 
cilat rreshtuan vendin kah perëndimi. Edhe ky ishte një mision që u përmbush me sukses sepse i gjithë 
perëndimi, me theks të veçantë SHBA-të i dhanë mbështetje të pakursyer Kosovës në gjithë format e 
mundshme – nga ndihmat ekonomike, deri te inicimi i fushatës ajrore të bombardimeve të NATO-s. 
 Por intervenimi i NATO-së duhet parë jo vetëm nga prespektiva e mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut dhe ndalimi i një gjenocidi mbi popullin shqiptar, por edhe nga apsekti strategjik i NATOs. E 
vërteta e interventimit të NATOs është pra ndalimi i gjenocidit mbi popullësinë civile të Kosovës, dhe 
vendosja strategjike e NATO-së nëpër këto territore.
 Një aspekt tjetër i intervenimit të NATOs 
në Kosovë është forcimi i bashkëpunimit të 
partnerëve Europianë dhe Amerikanë. 
Kështu të paktën thuhej në analizat dhe kronikat e 
kohës. Aspekti strategjik i NATOs është jo vetëm 
zgjërimi i aleancës ushtarako-politike duke pranuar 
anëtarë të rinjë, por edhe mirëmbajtja e balansit 
të forcës së brendshme mes anëtarëve ekzistues 
të saj – më saktësisht kontrollimi i tensioneve të 
vazhdueshme Turqi-Greqi. (Gazeta Bujku, 6, 7 
dhjetor 1993). Dhe kjo ishte një nga faktorët që 
shtynë Presidentët Amerikan Klinton dhe George 
W. Bush, që të dërgonin letra në drejtim të Millosheviç-it, 
se në rast se shpërthen lufta në ballkan, NATO do 
të intervenoi atje. Të njëjtin mendim e ndante 
edhe diplomati i shquar Amerikan Kissinger i cili e 
arsyetonte demografinë e Kosovës si një rast që 
për shkak të popullatës shumicë në Kosovë 
krahasuar me situatën demografike në Bosnjë, 
NATO do ta kishte më të lehtë të intervenonte. 

Natyrisht, kur bie fjala te perëndimi apo lindja, 
nuk është fjala e një ndarje fetare në mes të 
të dyjave. Brenda lindjës ka edhe të krishterë, 
edhe mysliman, dhe hebre. Ndarja e perëndimit 
dhe lindjes është në mënyrën se si bëhen 
gjërat: institucionet, organet e rendit, siguria, 
shëndetësia, etj.
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 Në fakt, sipas një interviste të anëtarit të kryesisë së SPD-së (partisë social-demokrate) në 
Gjermani Peter Glotz, në këto letra Presidenti Bush shpreh gatishmërinë Amerikane për intervenim 
nëse në Kosovë shpërthen lufta për të shmangur një konflikt eventual midis Greqisë dhe Turqisë. 
Pra, frika se shpërthen një luftë mes dy anëtarëve të NATO-së dhe pasojave afat-gjata që do të mund 
të prodhonte një konflikt i tillë, ishin shkas më tepër që prezenca (intervenimi) amerikan në këtë zonë 
të jetë substancial dhe vendimtar.
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 Perëndimi (SHBA, Bashkimi Europian, NATO, G7) është një strukturë e fuqishme globale që 
përcakton dhe definon të ardhmen e rajonit (por edhe të gjithë botës) përmes strategjive në terma 
afat-gjatë. Mjafton të shihet historiku dhe arkitektura e ndërtimit të Kosovës për të legjitimuar një 
argument të tillë. Pra, në fillim i sensinsibilizuan parlamentet e tyre dhe opinionet publike se në Kosovë 
pati shkelje të rënda të të drejtave të njëriut, pastaj mbështetën edhe krahun e luftës që Kosova 
përfundimisht të shkëputej nga pushtimi dhe shtypja e Sllobodan Millosheviç-it, krijuan mekanizmat 
e vendosjes së misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë për të krijuar organet udhëheqëse 
administrative e deri te mbështetja e Kosovës në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, dhe lobimit 
për njohje të Kosovës. Në anën tjetër, lindja ka një qasje krejt ndryshe rreth politikës globale dhe nuk 
është aspakt e përafërt në strategji me atë perëndimore. Për shembull, Rusia përdor forcën ushtarake 
për intervenime në ato zona të interesit të saj vital. Për shembull, ajo intervenoi ushtarakisht në 
Gjeorgji, hyri në Ukrainë dhe pushtoi Krimenë dhe pjesët lindore të saj. Zemra e strategjisë perëndimore 
është aleanca dhe unioni. Kjo për shkak se përmes unioneve dhe aleancave, ajo është më e fuqishme 
në zërin ndërkombëtar, ndërsa Rusia, anipse me marrëdhënie bilaterale me Iranin, Kinën, etj. prap 
qalon në këtë aspekt, dhe nuk e ka as për së afërmi fuqinë dhe ndikimin që ka perëndimi. Prandaj, në 
ciklin e shtet-ndërtimit, duhet ta kenë të qartë të gjitha qeveritë që vijnë në pushtet se udhëheqja e 
shtetit tonë duhet të bëhet në koordinim të plotë me perëndimin – eksluzivisht me SHBA-të. Çdo gjë 
që bëhet ndryshe është në kundërshtim me qëndrueshmërinë dhe stabilitetin tonë kombëtar. 
 Perëndimi i dha zë dhimbjes tonë kombëtare dhe ndaloi gjenocidin dhe spastrimin etnik të 
shqiptarëve përmes intervenimit, dhe është hisedar në ndërtimin e shtetit tonë. Roli ynë është të 
dijmë ta mbajmë atë konformë vlerave perëndimore. 
 Kosova në aspektin e politikave globale është si një varkë e vogël me vela që mundohet të 
lundroi në një oqean, shpeshherë me rryma të thella të ujrave që krijojnë valë të larta. Udhëheqësi i 
anijës duhet të dijë të kuptojë drejt fuqinë e erës, dhe të përcaktojë drejt lundrimin e varkës. Në të 
kundërtën, varka jo vetëm që nuk shkon në drejtimin e duhur, por rrezikon edhe të fundoset. Serbia 
kishte provuar të dilte kundër kësaj rryme me mos nënshkrimin e marrëveshjes së Rambujesë dhe sot 
ende i vuan pasojat e veprimeve të udhëheqësisë së vet në atë kohë.
 Lindja apo perëndimi: Është sfiduese të bëhen krahasime në mes të lindjes dhe perëndimit 
dhe të gjeneralizohen gjërat duke marrë për bazë vetëm disa faktorë dhe duke lënë anash disa të 
tjera. Por, në këtë rast, fokusi në këtë kapitull bie mbi fushat e zhvillimit demokratik, mendimit të lirë, 
stilit të jetës, formës së qeverisjes dhe në përgjithësi zhvillimin socio-ekonomik. 
 Në lindje, në vendet me shumicë myslimane, gjërat mendohen ndryshe kundrejtë perëndimit 
në shumë aspekte. Në lindje duket sikur mbizotëron një doktrinë e instaluar në fenë myslimane se zoti 
ka në dorë gjithcka. Mendimi për këtë doktrinë është që: Perëndimi sot është sekular. – dhe perëndimi 
sot vlerëson më shumë sekularizmin. 
 Perëndimi dhe lindja kanë aleancë mes vete, por nuk kanë union. Më i afërt është bashkëpunimi 
në mes shteteve katolike dhe protestante me ato myslimane sesa me ato ortodokse (përjashtu 
Greqinë). 
 Kosova brenda saj është e ndarë në mes të lindjes dhe perëndimit, por nuk është krejtësisht 
as në lindje, as në perëndim. Edhe në pozicionin e saj gjeografik është në mes të lindjes dhe perëndimit.  

 Megjithëse, pozicioni gjeografik nuk determinon përkatësinë lindje-perëndim. Këto terme sot 
nuk kanë as konotacion gjeografik, e as fetar. Për shembull, Japonia është vendi më lindor në botë, 
por është perëndimore në vlerat e saj. Pra, sot bota nuk determinohet më në bazë të fesë. Por është 
e pamohueshme që feja ka luajtur një rol determinant në përcaktimin e një grupi të vlerave që sot ne 
i kemi të koduara në kulturën tonë. Dhe kjo ka ndodhur si rezultat i qëndrimit më të gjatë brenda 
perandorisë osmane. Ne jetojmë dhe veprojmë më shumë sikur të jemi diku në lindje mirëpo në 
hamendosjmë se jemi kah perëndimi. Megjithëkëtë, sfidë në këtë rast nuk është vetëm përcaktimi 
ynë dhe i udhëheqësisë tonë kah perëndimi – por edhe i perëndimit ndaj nesh. Në këtë kontekst i 
referohemi politikave dhe qasjes së Bashkimit Europian drejtë vendeve të Ballkanit Perëndimorë. Në 
këtë rast pyesim se: A është perëndimi duke i demotivuar liderët e Ballkanit Perëndimor me politikat 
e saja strikte, dhe nëse po, cilat janë pasojat e kësaj politike? 
Kujtojmë se: 
 - Millorad Dodik, një politikan serb nga Bosnja dhe Hercegovina për shembull ka qenë një politikan 
pro-perëndimor, ndërsa tash është pro-rus;
 - Kryeministri shqiptar Edi Rama është pro-perëndimor, por refuzimi që i bëhet Shqipërisë i jep forcë 
dhe kahje drejtë një bashkëpunimi më të ngushtë me Serbinë përmes inciativës së “Open Ballkan” – 
një iniciative që është duke u parë me dyshime serioze rreth validitetit të rrugës së saj europiane; 
 - Maqedonia e Veriut ka nënshkruar një marrëveshje me Greqinë rreth emrit, ndërsa tash 
ballafaqohet me bllokime nga shtete të tjera brenda BE-së (për shembull Bullgarinë); 
 - Kosova ka ratifikuar një marrëveshje me Malin e Zi rreth demarkacionit me premtimin se do 
të liberalizohen vizat dhe deri më sot nuk ka marrë asgjë në këmbim; 
 Është e kuptueshme deri diku qasja e BE-së drejtë vendeve të Ballkanit Perëndimor sepse 
mënyra e funksionimit të zgjërimit – më gjegjsisht pranimi i anëtarëve të rinjë në klub kërkon unanimitet 
dhe kjo e bën tejet të vështirë procesin për të gjitha shtetet. Këtu i shtohen edhe çështjet e tjera që 
kanë shtetet në marrëdhenie bilaterale. Prandaj, BE-ja duhet të riformulojë politikën e saj rreth 
zgjërimit dhe për këtë kërkohet vullnet dhe angazhim serioz politik për të mbajtur gjallë shpresën e 
rrugëtimit tonë drejtë anëtarësimit.  

 Sidoqoft, shtetësia e Kosovës (populli i të cilës është në shumicë myslimane) është nën sponzorizim 
të fuqishëm perëndimor. Jo vetëm në fazat e mbështetjes së luftës për çlirim, por edhe përgjatë 
gjithë procesit të shtet-ndërtimit. Ka mbështetje edhe nga disa vende me shumicë myslimane, por 
mbetet e pakrahasueshme me peshën e mbështetjes së perëndimit. Vendet myslimane (të lindjes) 
të ligës arabe që nuk e njohin Kosovën dhe që në fakt kanë ofruar mbështetjen e tyre të hapur për 
“Sovranitetin e Serbisë në Kosovë” janë: 
a) Libani. Më 29 nëntor 2018, ministri i jashtëm libanez Gebran Bassil vizitoi Beogradin dhe pohoi në një 
konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij serb, Ivica Daçiç, se Libani mbështet "sovranitetin 
dhe integritetin territorial" të Serbisë”; 
b) Omani, që nuk dihet nëse e ka njohur ndonjëherë Kosovën; 
c) Siria; 
d) Tunisia;

e) Morocco (për arsye të brendshme) 
f)  Palestina (për arsye të brendshme) 

 Pra, 6 nga 22 (ose një e katërta e vendeve të Ligës Arabe) nuk e njohin Kosovën. 
 Mbështetja ka peshë edhe në kohën e reagimit. Në rastin konkret, nga 51 vende që e kanë 
njohur Kosovën në vitin e parë të pavarësisë, vetëm 6 janë vende me shumicë myslimane. Por edhe 
në mbështetjen isntitucionale, të transferimit të dijës instucionale, dhe ndërtimi i mekanizmave 
shtetërorë dhe mbështetjes financiare vendet e perëndimit nuk krahasohen me ato të lindjes. Perëndimi 
përmes programeve të veta është seriozisht i angazhuar të ndihmojë Kosovën nga A deri në Zh. Nga 
sistemet e kanalizimit e deri te administrata e lartë shtetrore. 
 Mështetja përmes fondeve dhe transferimit të dijes. Për shembull, përmes Instrumentit të 
Para-Anëtarësimit (IPA, Bashkimi Europian (BE) ka shpenzuar 1.2 Miliardë Euro për Kosovën përgjatë 
periudhës 2007-2020 ose për kokë banori më së shumti se të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimorë.  
 Në këto fonde përjashtohen donacionet e shteteve Europiane të dhuruara në forma bilaterale 
ose në mënyrë direkte, ose përmes organizatave të shteteve Europiane që operojnë në Kosovë. Në 
anën tjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) për këto 20 vitet e fundit ka shpenzuar më shumë 
se dy Miliardë Dollar Amerikan për të mbështetur Kosovën përmes programeve të saja¹6. Edhe Turqia, 
një vend mik i Kosovës ka mbështetur Kosovën, por megjithatë shifrat në të holla dhe në shërbime 
nuk janë të krahasueshme me vendet perëndimore dhe janë kryesisht në ndërtimin dhe rindërtimin 
e xhamive ose objekteve të kultit për të përmbushur objektivat e saj në politikën e saj të jashtme. 
 Perëndimi është një mendje, është mentalitet se si veprohet dhe punohet, është formë e 
qeverisjes, është kategori e lartë e zhvillimit demokratik.
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 Perëndimi (SHBA, Bashkimi Europian, NATO, G7) është një strukturë e fuqishme globale që 
përcakton dhe definon të ardhmen e rajonit (por edhe të gjithë botës) përmes strategjive në terma 
afat-gjatë. Mjafton të shihet historiku dhe arkitektura e ndërtimit të Kosovës për të legjitimuar një 
argument të tillë. Pra, në fillim i sensinsibilizuan parlamentet e tyre dhe opinionet publike se në Kosovë 
pati shkelje të rënda të të drejtave të njëriut, pastaj mbështetën edhe krahun e luftës që Kosova 
përfundimisht të shkëputej nga pushtimi dhe shtypja e Sllobodan Millosheviç-it, krijuan mekanizmat 
e vendosjes së misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë për të krijuar organet udhëheqëse 
administrative e deri te mbështetja e Kosovës në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, dhe lobimit 
për njohje të Kosovës. Në anën tjetër, lindja ka një qasje krejt ndryshe rreth politikës globale dhe nuk 
është aspakt e përafërt në strategji me atë perëndimore. Për shembull, Rusia përdor forcën ushtarake 
për intervenime në ato zona të interesit të saj vital. Për shembull, ajo intervenoi ushtarakisht në 
Gjeorgji, hyri në Ukrainë dhe pushtoi Krimenë dhe pjesët lindore të saj. Zemra e strategjisë perëndimore 
është aleanca dhe unioni. Kjo për shkak se përmes unioneve dhe aleancave, ajo është më e fuqishme 
në zërin ndërkombëtar, ndërsa Rusia, anipse me marrëdhënie bilaterale me Iranin, Kinën, etj. prap 
qalon në këtë aspekt, dhe nuk e ka as për së afërmi fuqinë dhe ndikimin që ka perëndimi. Prandaj, në 
ciklin e shtet-ndërtimit, duhet ta kenë të qartë të gjitha qeveritë që vijnë në pushtet se udhëheqja e 
shtetit tonë duhet të bëhet në koordinim të plotë me perëndimin – eksluzivisht me SHBA-të. Çdo gjë 
që bëhet ndryshe është në kundërshtim me qëndrueshmërinë dhe stabilitetin tonë kombëtar. 
 Perëndimi i dha zë dhimbjes tonë kombëtare dhe ndaloi gjenocidin dhe spastrimin etnik të 
shqiptarëve përmes intervenimit, dhe është hisedar në ndërtimin e shtetit tonë. Roli ynë është të 
dijmë ta mbajmë atë konformë vlerave perëndimore. 
 Kosova në aspektin e politikave globale është si një varkë e vogël me vela që mundohet të 
lundroi në një oqean, shpeshherë me rryma të thella të ujrave që krijojnë valë të larta. Udhëheqësi i 
anijës duhet të dijë të kuptojë drejt fuqinë e erës, dhe të përcaktojë drejt lundrimin e varkës. Në të 
kundërtën, varka jo vetëm që nuk shkon në drejtimin e duhur, por rrezikon edhe të fundoset. Serbia 
kishte provuar të dilte kundër kësaj rryme me mos nënshkrimin e marrëveshjes së Rambujesë dhe sot 
ende i vuan pasojat e veprimeve të udhëheqësisë së vet në atë kohë.
 Lindja apo perëndimi: Është sfiduese të bëhen krahasime në mes të lindjes dhe perëndimit 
dhe të gjeneralizohen gjërat duke marrë për bazë vetëm disa faktorë dhe duke lënë anash disa të 
tjera. Por, në këtë rast, fokusi në këtë kapitull bie mbi fushat e zhvillimit demokratik, mendimit të lirë, 
stilit të jetës, formës së qeverisjes dhe në përgjithësi zhvillimin socio-ekonomik. 
 Në lindje, në vendet me shumicë myslimane, gjërat mendohen ndryshe kundrejtë perëndimit 
në shumë aspekte. Në lindje duket sikur mbizotëron një doktrinë e instaluar në fenë myslimane se zoti 
ka në dorë gjithcka. Mendimi për këtë doktrinë është që: Perëndimi sot është sekular. – dhe perëndimi 
sot vlerëson më shumë sekularizmin. 
 Perëndimi dhe lindja kanë aleancë mes vete, por nuk kanë union. Më i afërt është bashkëpunimi 
në mes shteteve katolike dhe protestante me ato myslimane sesa me ato ortodokse (përjashtu 
Greqinë). 
 Kosova brenda saj është e ndarë në mes të lindjes dhe perëndimit, por nuk është krejtësisht 
as në lindje, as në perëndim. Edhe në pozicionin e saj gjeografik është në mes të lindjes dhe perëndimit.  

 Megjithëse, pozicioni gjeografik nuk determinon përkatësinë lindje-perëndim. Këto terme sot 
nuk kanë as konotacion gjeografik, e as fetar. Për shembull, Japonia është vendi më lindor në botë, 
por është perëndimore në vlerat e saj. Pra, sot bota nuk determinohet më në bazë të fesë. Por është 
e pamohueshme që feja ka luajtur një rol determinant në përcaktimin e një grupi të vlerave që sot ne 
i kemi të koduara në kulturën tonë. Dhe kjo ka ndodhur si rezultat i qëndrimit më të gjatë brenda 
perandorisë osmane. Ne jetojmë dhe veprojmë më shumë sikur të jemi diku në lindje mirëpo në 
hamendosjmë se jemi kah perëndimi. Megjithëkëtë, sfidë në këtë rast nuk është vetëm përcaktimi 
ynë dhe i udhëheqësisë tonë kah perëndimi – por edhe i perëndimit ndaj nesh. Në këtë kontekst i 
referohemi politikave dhe qasjes së Bashkimit Europian drejtë vendeve të Ballkanit Perëndimorë. Në 
këtë rast pyesim se: A është perëndimi duke i demotivuar liderët e Ballkanit Perëndimor me politikat 
e saja strikte, dhe nëse po, cilat janë pasojat e kësaj politike? 
Kujtojmë se: 
 - Millorad Dodik, një politikan serb nga Bosnja dhe Hercegovina për shembull ka qenë një politikan 
pro-perëndimor, ndërsa tash është pro-rus;
 - Kryeministri shqiptar Edi Rama është pro-perëndimor, por refuzimi që i bëhet Shqipërisë i jep forcë 
dhe kahje drejtë një bashkëpunimi më të ngushtë me Serbinë përmes inciativës së “Open Ballkan” – 
një iniciative që është duke u parë me dyshime serioze rreth validitetit të rrugës së saj europiane; 
 - Maqedonia e Veriut ka nënshkruar një marrëveshje me Greqinë rreth emrit, ndërsa tash 
ballafaqohet me bllokime nga shtete të tjera brenda BE-së (për shembull Bullgarinë); 
 - Kosova ka ratifikuar një marrëveshje me Malin e Zi rreth demarkacionit me premtimin se do 
të liberalizohen vizat dhe deri më sot nuk ka marrë asgjë në këmbim; 
 Është e kuptueshme deri diku qasja e BE-së drejtë vendeve të Ballkanit Perëndimor sepse 
mënyra e funksionimit të zgjërimit – më gjegjsisht pranimi i anëtarëve të rinjë në klub kërkon unanimitet 
dhe kjo e bën tejet të vështirë procesin për të gjitha shtetet. Këtu i shtohen edhe çështjet e tjera që 
kanë shtetet në marrëdhenie bilaterale. Prandaj, BE-ja duhet të riformulojë politikën e saj rreth 
zgjërimit dhe për këtë kërkohet vullnet dhe angazhim serioz politik për të mbajtur gjallë shpresën e 
rrugëtimit tonë drejtë anëtarësimit.  

 Sidoqoft, shtetësia e Kosovës (populli i të cilës është në shumicë myslimane) është nën sponzorizim 
të fuqishëm perëndimor. Jo vetëm në fazat e mbështetjes së luftës për çlirim, por edhe përgjatë 
gjithë procesit të shtet-ndërtimit. Ka mbështetje edhe nga disa vende me shumicë myslimane, por 
mbetet e pakrahasueshme me peshën e mbështetjes së perëndimit. Vendet myslimane (të lindjes) 
të ligës arabe që nuk e njohin Kosovën dhe që në fakt kanë ofruar mbështetjen e tyre të hapur për 
“Sovranitetin e Serbisë në Kosovë” janë: 
a) Libani. Më 29 nëntor 2018, ministri i jashtëm libanez Gebran Bassil vizitoi Beogradin dhe pohoi në një 
konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij serb, Ivica Daçiç, se Libani mbështet "sovranitetin 
dhe integritetin territorial" të Serbisë”; 
b) Omani, që nuk dihet nëse e ka njohur ndonjëherë Kosovën; 
c) Siria; 
d) Tunisia;

e) Morocco (për arsye të brendshme) 
f)  Palestina (për arsye të brendshme) 

 Pra, 6 nga 22 (ose një e katërta e vendeve të Ligës Arabe) nuk e njohin Kosovën. 
 Mbështetja ka peshë edhe në kohën e reagimit. Në rastin konkret, nga 51 vende që e kanë 
njohur Kosovën në vitin e parë të pavarësisë, vetëm 6 janë vende me shumicë myslimane. Por edhe 
në mbështetjen isntitucionale, të transferimit të dijës instucionale, dhe ndërtimi i mekanizmave 
shtetërorë dhe mbështetjes financiare vendet e perëndimit nuk krahasohen me ato të lindjes. Perëndimi 
përmes programeve të veta është seriozisht i angazhuar të ndihmojë Kosovën nga A deri në Zh. Nga 
sistemet e kanalizimit e deri te administrata e lartë shtetrore. 
 Mështetja përmes fondeve dhe transferimit të dijes. Për shembull, përmes Instrumentit të 
Para-Anëtarësimit (IPA, Bashkimi Europian (BE) ka shpenzuar 1.2 Miliardë Euro për Kosovën përgjatë 
periudhës 2007-2020 ose për kokë banori më së shumti se të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimorë.  
 Në këto fonde përjashtohen donacionet e shteteve Europiane të dhuruara në forma bilaterale 
ose në mënyrë direkte, ose përmes organizatave të shteteve Europiane që operojnë në Kosovë. Në 
anën tjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) për këto 20 vitet e fundit ka shpenzuar më shumë 
se dy Miliardë Dollar Amerikan për të mbështetur Kosovën përmes programeve të saja¹6. Edhe Turqia, 
një vend mik i Kosovës ka mbështetur Kosovën, por megjithatë shifrat në të holla dhe në shërbime 
nuk janë të krahasueshme me vendet perëndimore dhe janë kryesisht në ndërtimin dhe rindërtimin 
e xhamive ose objekteve të kultit për të përmbushur objektivat e saj në politikën e saj të jashtme. 
 Perëndimi është një mendje, është mentalitet se si veprohet dhe punohet, është formë e 
qeverisjes, është kategori e lartë e zhvillimit demokratik.
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 Perëndimi (SHBA, Bashkimi Europian, NATO, G7) është një strukturë e fuqishme globale që 
përcakton dhe definon të ardhmen e rajonit (por edhe të gjithë botës) përmes strategjive në terma 
afat-gjatë. Mjafton të shihet historiku dhe arkitektura e ndërtimit të Kosovës për të legjitimuar një 
argument të tillë. Pra, në fillim i sensinsibilizuan parlamentet e tyre dhe opinionet publike se në Kosovë 
pati shkelje të rënda të të drejtave të njëriut, pastaj mbështetën edhe krahun e luftës që Kosova 
përfundimisht të shkëputej nga pushtimi dhe shtypja e Sllobodan Millosheviç-it, krijuan mekanizmat 
e vendosjes së misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë për të krijuar organet udhëheqëse 
administrative e deri te mbështetja e Kosovës në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, dhe lobimit 
për njohje të Kosovës. Në anën tjetër, lindja ka një qasje krejt ndryshe rreth politikës globale dhe nuk 
është aspakt e përafërt në strategji me atë perëndimore. Për shembull, Rusia përdor forcën ushtarake 
për intervenime në ato zona të interesit të saj vital. Për shembull, ajo intervenoi ushtarakisht në 
Gjeorgji, hyri në Ukrainë dhe pushtoi Krimenë dhe pjesët lindore të saj. Zemra e strategjisë perëndimore 
është aleanca dhe unioni. Kjo për shkak se përmes unioneve dhe aleancave, ajo është më e fuqishme 
në zërin ndërkombëtar, ndërsa Rusia, anipse me marrëdhënie bilaterale me Iranin, Kinën, etj. prap 
qalon në këtë aspekt, dhe nuk e ka as për së afërmi fuqinë dhe ndikimin që ka perëndimi. Prandaj, në 
ciklin e shtet-ndërtimit, duhet ta kenë të qartë të gjitha qeveritë që vijnë në pushtet se udhëheqja e 
shtetit tonë duhet të bëhet në koordinim të plotë me perëndimin – eksluzivisht me SHBA-të. Çdo gjë 
që bëhet ndryshe është në kundërshtim me qëndrueshmërinë dhe stabilitetin tonë kombëtar. 
 Perëndimi i dha zë dhimbjes tonë kombëtare dhe ndaloi gjenocidin dhe spastrimin etnik të 
shqiptarëve përmes intervenimit, dhe është hisedar në ndërtimin e shtetit tonë. Roli ynë është të 
dijmë ta mbajmë atë konformë vlerave perëndimore. 
 Kosova në aspektin e politikave globale është si një varkë e vogël me vela që mundohet të 
lundroi në një oqean, shpeshherë me rryma të thella të ujrave që krijojnë valë të larta. Udhëheqësi i 
anijës duhet të dijë të kuptojë drejt fuqinë e erës, dhe të përcaktojë drejt lundrimin e varkës. Në të 
kundërtën, varka jo vetëm që nuk shkon në drejtimin e duhur, por rrezikon edhe të fundoset. Serbia 
kishte provuar të dilte kundër kësaj rryme me mos nënshkrimin e marrëveshjes së Rambujesë dhe sot 
ende i vuan pasojat e veprimeve të udhëheqësisë së vet në atë kohë.
 Lindja apo perëndimi: Është sfiduese të bëhen krahasime në mes të lindjes dhe perëndimit 
dhe të gjeneralizohen gjërat duke marrë për bazë vetëm disa faktorë dhe duke lënë anash disa të 
tjera. Por, në këtë rast, fokusi në këtë kapitull bie mbi fushat e zhvillimit demokratik, mendimit të lirë, 
stilit të jetës, formës së qeverisjes dhe në përgjithësi zhvillimin socio-ekonomik. 
 Në lindje, në vendet me shumicë myslimane, gjërat mendohen ndryshe kundrejtë perëndimit 
në shumë aspekte. Në lindje duket sikur mbizotëron një doktrinë e instaluar në fenë myslimane se zoti 
ka në dorë gjithcka. Mendimi për këtë doktrinë është që: Perëndimi sot është sekular. – dhe perëndimi 
sot vlerëson më shumë sekularizmin. 
 Perëndimi dhe lindja kanë aleancë mes vete, por nuk kanë union. Më i afërt është bashkëpunimi 
në mes shteteve katolike dhe protestante me ato myslimane sesa me ato ortodokse (përjashtu 
Greqinë). 
 Kosova brenda saj është e ndarë në mes të lindjes dhe perëndimit, por nuk është krejtësisht 
as në lindje, as në perëndim. Edhe në pozicionin e saj gjeografik është në mes të lindjes dhe perëndimit.  

¹6 Këtu përfshihen fondet bilaterale të SHBA-ve për Kosovën si dhe përmes programeve të veta në Kosovë. 
Kalkulimi është bërë duke u bazuar në disa dokumente zyrtare të departmentit të shtetit. 

 Megjithëse, pozicioni gjeografik nuk determinon përkatësinë lindje-perëndim. Këto terme sot 
nuk kanë as konotacion gjeografik, e as fetar. Për shembull, Japonia është vendi më lindor në botë, 
por është perëndimore në vlerat e saj. Pra, sot bota nuk determinohet më në bazë të fesë. Por është 
e pamohueshme që feja ka luajtur një rol determinant në përcaktimin e një grupi të vlerave që sot ne 
i kemi të koduara në kulturën tonë. Dhe kjo ka ndodhur si rezultat i qëndrimit më të gjatë brenda 
perandorisë osmane. Ne jetojmë dhe veprojmë më shumë sikur të jemi diku në lindje mirëpo në 
hamendosjmë se jemi kah perëndimi. Megjithëkëtë, sfidë në këtë rast nuk është vetëm përcaktimi 
ynë dhe i udhëheqësisë tonë kah perëndimi – por edhe i perëndimit ndaj nesh. Në këtë kontekst i 
referohemi politikave dhe qasjes së Bashkimit Europian drejtë vendeve të Ballkanit Perëndimorë. Në 
këtë rast pyesim se: A është perëndimi duke i demotivuar liderët e Ballkanit Perëndimor me politikat 
e saja strikte, dhe nëse po, cilat janë pasojat e kësaj politike? 
Kujtojmë se: 
 - Millorad Dodik, një politikan serb nga Bosnja dhe Hercegovina për shembull ka qenë një politikan 
pro-perëndimor, ndërsa tash është pro-rus;
 - Kryeministri shqiptar Edi Rama është pro-perëndimor, por refuzimi që i bëhet Shqipërisë i jep forcë 
dhe kahje drejtë një bashkëpunimi më të ngushtë me Serbinë përmes inciativës së “Open Ballkan” – 
një iniciative që është duke u parë me dyshime serioze rreth validitetit të rrugës së saj europiane; 
 - Maqedonia e Veriut ka nënshkruar një marrëveshje me Greqinë rreth emrit, ndërsa tash 
ballafaqohet me bllokime nga shtete të tjera brenda BE-së (për shembull Bullgarinë); 
 - Kosova ka ratifikuar një marrëveshje me Malin e Zi rreth demarkacionit me premtimin se do 
të liberalizohen vizat dhe deri më sot nuk ka marrë asgjë në këmbim; 
 Është e kuptueshme deri diku qasja e BE-së drejtë vendeve të Ballkanit Perëndimor sepse 
mënyra e funksionimit të zgjërimit – më gjegjsisht pranimi i anëtarëve të rinjë në klub kërkon unanimitet 
dhe kjo e bën tejet të vështirë procesin për të gjitha shtetet. Këtu i shtohen edhe çështjet e tjera që 
kanë shtetet në marrëdhenie bilaterale. Prandaj, BE-ja duhet të riformulojë politikën e saj rreth 
zgjërimit dhe për këtë kërkohet vullnet dhe angazhim serioz politik për të mbajtur gjallë shpresën e 
rrugëtimit tonë drejtë anëtarësimit.  

 Sidoqoft, shtetësia e Kosovës (populli i të cilës është në shumicë myslimane) është nën sponzorizim 
të fuqishëm perëndimor. Jo vetëm në fazat e mbështetjes së luftës për çlirim, por edhe përgjatë 
gjithë procesit të shtet-ndërtimit. Ka mbështetje edhe nga disa vende me shumicë myslimane, por 
mbetet e pakrahasueshme me peshën e mbështetjes së perëndimit. Vendet myslimane (të lindjes) 
të ligës arabe që nuk e njohin Kosovën dhe që në fakt kanë ofruar mbështetjen e tyre të hapur për 
“Sovranitetin e Serbisë në Kosovë” janë: 
a) Libani. Më 29 nëntor 2018, ministri i jashtëm libanez Gebran Bassil vizitoi Beogradin dhe pohoi në një 
konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij serb, Ivica Daçiç, se Libani mbështet "sovranitetin 
dhe integritetin territorial" të Serbisë”; 
b) Omani, që nuk dihet nëse e ka njohur ndonjëherë Kosovën; 
c) Siria; 
d) Tunisia;

e) Morocco (për arsye të brendshme) 
f)  Palestina (për arsye të brendshme) 

 Pra, 6 nga 22 (ose një e katërta e vendeve të Ligës Arabe) nuk e njohin Kosovën. 
 Mbështetja ka peshë edhe në kohën e reagimit. Në rastin konkret, nga 51 vende që e kanë 
njohur Kosovën në vitin e parë të pavarësisë, vetëm 6 janë vende me shumicë myslimane. Por edhe 
në mbështetjen isntitucionale, të transferimit të dijës instucionale, dhe ndërtimi i mekanizmave 
shtetërorë dhe mbështetjes financiare vendet e perëndimit nuk krahasohen me ato të lindjes. Perëndimi 
përmes programeve të veta është seriozisht i angazhuar të ndihmojë Kosovën nga A deri në Zh. Nga 
sistemet e kanalizimit e deri te administrata e lartë shtetrore. 
 Mështetja përmes fondeve dhe transferimit të dijes. Për shembull, përmes Instrumentit të 
Para-Anëtarësimit (IPA, Bashkimi Europian (BE) ka shpenzuar 1.2 Miliardë Euro për Kosovën përgjatë 
periudhës 2007-2020 ose për kokë banori më së shumti se të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimorë.  
 Në këto fonde përjashtohen donacionet e shteteve Europiane të dhuruara në forma bilaterale 
ose në mënyrë direkte, ose përmes organizatave të shteteve Europiane që operojnë në Kosovë. Në 
anën tjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) për këto 20 vitet e fundit ka shpenzuar më shumë 
se dy Miliardë Dollar Amerikan për të mbështetur Kosovën përmes programeve të saja¹6. Edhe Turqia, 
një vend mik i Kosovës ka mbështetur Kosovën, por megjithatë shifrat në të holla dhe në shërbime 
nuk janë të krahasueshme me vendet perëndimore dhe janë kryesisht në ndërtimin dhe rindërtimin 
e xhamive ose objekteve të kultit për të përmbushur objektivat e saj në politikën e saj të jashtme. 
 Perëndimi është një mendje, është mentalitet se si veprohet dhe punohet, është formë e 
qeverisjes, është kategori e lartë e zhvillimit demokratik.

54



¹7 Shih: Đinđić je glavom platio ovaj plan za Kosovo: Pogledajte ekskluzivna dokumenta iz 2002. koja otkrivaju strategiju Srbije za rešenje kosmetskog 
problema. 2018, www.kurir.rs e qasshme https://www.kurir.rs/vesti/politika/3099793/djindjic-je-glavom-platio-ovaj-plan-za-kosovo-pogledajte-
ekskluzivna-dokumenta-iz-2002-koja-otkrivaju-strategiju-srbije-za-resenje-kosmetskog-problema

Gazeta Bota Sot, 4 prill 2000

 Ndër aspektet fundamentale të shtetit është intelegjenca. Shtetet solide, ashtu sikurse edhe 
organizatat ndërkombëtare operojnë mbi bazën e projekteve afat-gjata. Në strategjitë e tyre shtrihet 
interesi i tyre në terma gjeo-strategjik, ekonomik, politik, kulturor, etj. Në këtë kuptim, ato lobojnë nëpër 
instanca të larta vendim-marrëse duke përdor instrumente të ndryshme. Siç kemi parë edhe shembuj 
konkret, edhe lobimi shqiptar në diasporë, me theks të veçantë në SHBA arriti edhe rezultatet e veta.  
 Megjithatë, lobimi është strategji e cila nuk duhet të ndalet kurrë. Edhe në një shtet, nëse nuk 
ka kuadro të mirë-ndërtuara në Ministrinë e Jashtme ose të diasporës për shembull, atëherë shteti 
duhet të kontraktojë organizata të huaja me qendër në Bruksel, Washington, Paris, Berlin, etj. Për këtë 
edhe duhet ndarë një buxhet i konsiderueshëm. Intelegjenca duhet të jetë e aftë që të zbulojë me 
kohë plane të cilat veprojnë kundër interesave kombëtare – dhe ky është roli kryesor i intelegjencës. 
 Të kthehemi tek një shembull i lobimit të vazhdueshëm dhe si rezultatet që mund të arrihen.  
 Për shembull, rasti i projektit të shtetit të Serbisë rreth krijimit të entitetit gjeografik monoetnik 
të vetin brenda Kosovës. 
 Diskutimet mbi ndarjen e Kosovës kishin filluar që moti si një ide e Serbisë. Nga planet e Dobrica 
Qosiq, e deri te Zoran Djindjic, këto ishin qëllimet e Serbisë në Kosovë. Zoran Djindjic në vitin 2001 
kërkonte zbatimin e një strategjie për situatën në Kosovë dhe plani i tij kishte tre pika kryesore¹7. 
a) "Opsioni i parë është federalizimi në të cilin shqiptarët dhe serbët do të kishin një status të 
ngjashëm si myslimanët dhe kroatët në Bosnje dhe Hercegovinë. Kjo zgjidhje do të ofronte garanci të 
mjaftueshme për serbët që të gëzojnë të drejtat e tyre në përputhje me vetëqeverisjen në Kosovë. Një 
Kosovë e tillë e konstituuar do të kishte një status asimetrik në raport me Serbinë - më shumë se një 
provincë, më pak se një njësi federale; 
b) Opsioni i dytë, në rast të dështimit të parë, do të 
ishte shembulli i Qipros, me demarkacion territorial 
por me kufij të pandryshuar. Në këtë rast, serbët do 
të organizonin politikën e tyre; 
c) Opsioni i tretë në rast se këto dy dështojnë është 
ndryshimi i kufijve me marrëveshje. Në atë rast 
komuniteti kombëtar serb do të merrte pjesën e tij 
të territorit. 
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 Dhe asosiacioni i Komunave 
Serbe i nënshkruar në Bruksel në 2013 në 
një periudhë kohore na drejton kah opsioni 
i tretë i propozuar nga Zoran Gjingjiç. 
 Kjo foto e realizuar nga agjenica 
“Reuters” është një refleksion sa i thellë, aq 
edhe real i situatës së veriut në Kosovë. 
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 Në vazhdimësi të politikës dhe strategjisë së Serbisë rreth ndarjes së Kosovës, atë kohë, në Parlamentin e 
Serbisë ishte propozuar edhe një plan nga Kryeministri i Serbisë Vojsllav Koshtunica. 
 Ky në fakt duket një plan që sot është duke u përcjellur edhe përmes asosiacionit. Kjo për shkak se ky plan 
ka implikime territoriale në njërën anë dhe kulturore në anën tejtër – që i bie të mbrojë edhe manastiret, por edhe të 
sigurojë një autonomi për serbët e Kosovës në pjesët veriore. 
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 Të gjithë liderët (përfshi Thaçin dhe Rugovën) patën dhënë deklara të fuqishme për atë pjesë 
të vendit. Por si në të shumtën e rasteve, ka munguar një strategji e detajuar për t’ju kundërvënë 
këtyre projekteve të inicuara nga Serbia dhe liderët e saj e që ishin konsistente pavarësisht se cila 
qeveri ishte në pushtet. 
 Dhe të dyja palët luftonin në forma deklarative që pjesa veriore të mbetej brenda autoritetit të 
Kosovës. Edhe Thaçi, edhe Rugova dhe të tjerët patën dhënë zotime për atë pjesë të vendit që nuk do 
të mbetet jashtë Kosovës. Bile Rugova pati deklaruar se qëllimi i vetëm i Serbisë në atë pjesë është 
eksploatimi i resurseve natyrore. Për argumentin e fundit, mund të vërehet shumë lehtë nëse krahasohet 
harta e Asociacionit të Komunave Serbe të Kosovës dhe Hartës së pasurive natyrore (minierave) të 
Kosovës.

 Megjithkëtë, kundër 
këtij projekti, edhe serbët 
lokal, siç thotë një artikull në 
Koha Ditore në vitin 1999 ishin 
kundër “kantonizimit të Kosovës”. 
Kërkesa kryesore e serbëve 
lokal ishte që ata të kishin 
policinë dhe gjyqësinë e tyre. 
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¹8 Shih statistikat e Doganës së Kosovës për vitet 2010-2021. 
¹9 Aderimi i Kosovës në NATO jo vetëm që do të siguronte një siguri për të gjitha komunitetet në Kosovë, por do të betonizonte Kosovën kundrejtë 
cilësdo prapaskenë të ndarjes territoriale.  

 Megjithatë, kjo betejë është e humbur për shkak të nënshkrimit të marrëveshjes së 19 prillit të 
vitit 2013 anipse një pjesë e konsiderueshme e saj është në kundërshtim me kushtetutën e vendit.  
 Esenca e deklaratave të Rugovës për shembull është se ndarja ose autonomia e asaj pjese ka 
për qëllim vetëm ekspoatimin e Serbisë të resurseve natyrore që gjinden në atë pjesë. Dhe hartat më 
poshtë, ku njëra tregon për hartën e Asosiacionit të Komunave me shumicë serbe dhe tjetra tregon 
një hartë gjeografike me këto pasuri janë thuajse krejtësisht të njëjta. Pra, shumica e pasurive i bie të 
jenë nën këtë Asosiacion. 
 Kosova në anën tjetër ka dëshmuar se nuk është në gjendje të eksploatoj këto resurse.  
 Shumica e këtyre resurseve që nxirren nga minierat shiten në formë të papërpunuara me 
çmime shumë të lira në tregjet e jashtme (Indi dhe Kinë)¹8. Me fjalë të tjera, një zgjidhje e pranueshme 
për të dya palët do të ishte që:
a) Të krijohej Asosiacioni i komunave Serbe duke zbatuar vendimin e Gjykatës Kushtetuese, duke 
vënë disa kushte të matshme ekonomike dhe baza e kësaj marrëveshje të ishte njohja reciproke në 
mes të Kosovës dhe Serbisë;
b) Kosova të njihej nga pesë vendet e BE-së që momentalisht nuk e njohin; 
c) Të nënshkruhej marrëveshja e paqës në mes të Kosovës dhe Serbisë;
d) Kosova të pranohej në Kombet e Bashkuara; 
e) Të nënshkruhej një marrëveshje në Bruksel ku të dyja vendet do të futen së bashku në Bashkimin 
Europian;
f) Kosova të ketë rrugë të çartë për në NATO dhe pa përzirje të Serbisë në këtë aspekt;¹9
g) Ushtria e Kosovës nuk do të duhej që të merrte leje nga KFOR që të kontrollonte atë pjesë të vendit;
h) Pasuritë në atë pjesë të menaxhoheshin nga një kompani private e huaj (perëndimore) që ka 
ekspertizë të dëshmuar në këtë industri dhe e cila do të ishte në gjendje të investonte në atë pjesë 
dhe t’i jepte hov zhvillimit ekonomik të gjithë vendit; 
i) Shteti i Kosovës të ishte aksioneri kryesor (51%);
j) Të bëhet gjetja e trupave të viktimave civile në Kosovë pavarësisht përkatësisë etinke;
k) Të kërkohet falje për viktimat dhe përdhunimet e grave, dhe;
l) Të mbyllen të gjitha çështjet e tjera të hapura në mes të Kosovës dhe Serbisë;
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 Kthimi te nevoja për një intelegjencë të zhvilluar. Intelegjenca po ashtu duhet të jetë e përfshirë 
të zbulojë skenare se në cilat kampanja shtetet armiqsore punojnë kundër interesave të Kosovës. 
Intelegjenca duhet të zbuloj agjentët, skemat, mekanizmat dhe insturmentet që përdoren për të 
sulumuar vendin tonë. Si në rastin konkret për propozimin e Serbisë për krijimin e asosiacionit, 
intelegjenca do të duhet të kishte përgatitur që të zbulonte me kohë këtë plan dhe të lobonte kundër 
tij duke përdorë gjithë aparatin diplomatik. Në momentin kur propozimet e tilla arrijnë të zhvillohen në 
plane konkrete, atëherë është shumë vonë për të intervenuar. Intelegjenca duhet të jetë aktive edhe 
të nuhas dhe të observojë edhe kampanja të tjera kundër shtetsisë. Për shembull, Rusia ka përdorur 
të ashtu-quajturat “active measures” të cilat përmes dezinformatave sulmojnë demokracitë në botë.  
 Me të njëjtat masa është duke u sulmuar edhe Kosova. Qëllimi primar i këtyre taktikave është 
që të ngrisë dyshime rreth shtetit tonë për të cilat duhet të kalohet kohë të provohen. Pra, anipse nuk 
ka fakte, ka dyshime për të cilat një gjykatë duhet të ndritë rastin. Dhe përderisa gjykata zbardhë 
rastin, imazhi i vendit përjeton një shkatërrim vështirë të rikuperueshëm. 
 Kampanja dezinformuese për të minimizuar dhe tjetërsuar identitetin e shqiptarëve: Ka 
pasur dhe vazhdon të ketë kampanja aktive në Kosovë dhe nëpër gazeta të ndryshme në botë, artikuj 
të paguar nga vende armike që tentojnë të shesin historinë e Kosovës si një shtet të dështuar, vend i 
burimit të radikalizmit islam, etj. Andaj, Ministria e Jashtme, dhe intelegjenca duhet të jenë syhapur 
për të gjetur me kohë këto artikuj dhe për t’i përgënjeshtruar. Ndryshe, nëse nuk luftohen ato krijojnë 
opinione dhe pastaj opinionet transformohen në bindje të qytetarëve dhe kështu minohen proceset 
qenësore të shtet-ndërtimit. Këto “masa aktive” janë prezente jo vetëm nëpër gazeta europiane, por 
janë shumë prezente edhe në mediat në Kosovë. 
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 Elita politke duhet megjithatë të koncentrohet që të lobojë me forca paqësore, por duhet të 
zhvilloi edhe mekanizmat e tjerë të ruajtjes së paqës. Intelegjenca pa një krah zbatues është e 
barabart me zero. Avancimi i fuqisë ushtarake duhet të jetë gjithnjë pjesë e planifikimeve (shpenzimeve) 
të qeverive pavarësisht orientimit të tyre ideologjik. Fuqizimi i mekanizmave të mbrojtjes jo domos-
doshmërisht lidhet vetëm me ushtrinë. Fuqizimi i policisë së Kosovës dhe shërbimit civil është poaq i 
rendësishëm. Këtu është një pyetje e sigurisë kombëtare dhe historia na ka mësuar që duhet të jemi 
të fuqishëm të përballemi me çfarëdo kërcënimi që vie nga jashtë. 

 Në mars të vitit 2000 në kongresin 
Amerikan u refuzua për vetëm 19 vota 
propozimi që trupat amerikane të 
tërhiqeshin nga Kosova. Pra, pavarësisht 
se a do të ndodh që në të ardhmen të 
tërhiqen ose jo trupat që mbajnë sigurinë e 
Kosovës, një veprim i tillë duhet të kuptohet 
si sinjal që Kosova duhet të punoi intenzivisht 
drejt krijimi të ushtrisë së saj. Për më tepër, 
aspekti ushtarak rregullon edhe aspekte të 
tjera socio-ekonomike. Kjo ngase shërbimi 
i detyruar ushtarak mund të shërbej për 
ngritje të vetëdijës kombëtare dhe të 
kënaqësisë së shërbimit ndaj atdheut. 
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²0 Shih artikullin e daljes në zgjedhje sipas gjinisë, të qasshëm në: 
https://www.syri.net/syri_kosova/lajme/322729/sipas-gjinise-kush-votoi-me-shume-ne-zgjedhjet-e-fundit-ne-kosove/

 Shtet në të cilin grate janë të përfshira në 
vendimmarrje.  Është një hap i rëndësishëm drejt 
mentalitetit perëndimor fuqizimi i grave në politikë 
dhe Kosova (anipse në mënyrë të limituar) ka 
bërë progres në këtë fushë. Siç thoshte Luljeta 
Demolli atë kohë, kjo është më shumë një çështje 
kulture sesa kuote. 
 Përbërja e kryesive të partive në Kosovë në 
mesatare janë të njëjta me kuotën e grave në 
parlament. Në mesatare, 31.6% e kryesive të partive 
politike më të mëdha në Kosovë janë gra. Vetëm 
pak nga to mbajnë pozita brenda partisë si 
sekretare ose nënkrytare. Gratë siç kishte thënë 
edhe Teuta Sahatqia, kërkojnë edhe fuqi në 
vendimmarrje dhe jo vetëm përfaqësim. Pra, 
kuotë edhe në vendimmarrje. 
a) Në vitin 2022, 8 nga 14 komisione Parlamentare 
udhëheqen nga grate në Kosovë;
b) Edhe votuesit që zgjedhin përfaqësuesit e tyre 
politik janë më shumë meshkuj sesa femra për të 
gjitha zgjedhjet në Kosovë qysh pas luftës²0;
 Natyrisht, sikurse çdo gjë tjetër, edhe në këtë rast, pra të aplikimit të kuotave, kemi kostot dhe 
benefitet e kësaj qasje. 
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 Lufta për përfaqësim më dinjitoz dhe meritor të grave në vendimmarrje është çështje globale 
dhe jo lokale andaj duhet bashkrendim i forcave për të arritur qëllimin. Thënë këtë, anipse në shumë 
vende të botës në këtë periudhë grate kanë më shumë fuqi politike sesa kanë pasur dikur. Sipas të 
dhënave të Kombeve të Bashkuara vërejmë se: 
a) Që nga 1 shtatori 2021, ka 26 gra që shërbejnë si kryetare shtetesh. Me ritmin aktual, barazia gjinore 
në postet më të larta të pushtetit nuk do të arrihet për 130 vite të tjera;²¹ 
b) vetëm 25% (±) e të gjithë parlamenteve kombëtare janë gra, nga 11% sa ishte në 1995;²², e njëjta 
vlenë për përqindjen e grave në pozita ministrore (ekzekutive); ²³ 
c) Sa i përket grave në pozita vendimmarrëse, pra në nivelin ministror, nga 41 shtetet të matura (të 
dhënat nga OECD për shtetet e zhvilluara), në tetë shtete ka rënje të numrit të grave në këto pozita në 
periudhën kohore 2005 – 2021, ndërsa në 33 të tjera kemi ngritje. Për shembull, Belgjika nga 21,5% në 
vitin 2005, tashmë ka 57% (2021), ose Kanadaja nga 23% në 2005 në 57% në 2021, e shembuj të tjerë si 
Meksika ku vetëm 9,4% në 2005 është ngritur në 42%. Marrë në përgjithësi, në mesatare kemi një ngritje 
prej 97% të pozitës së gruas në vendimmarrje;²4  
d) vetëm katër vende kanë 50% ose më shumë gra në parlament (në dhomat e ulëta): Ruanda me 
61%, Kuba me 53%, Bolivia me 53% dhe Emiratet e Bashkuara Arabe me 50%;²5. Megjithatë, kemi një 
rritje prej 83% të pjesëmarrjes së grave nëpër parlamente kombëtare në nivel global; 
 Marrë në përgjithësi, është e kënaqshme pjesëmarrja e grave nëpër pozita me fuqi politike në 
botë dhe në Kosovë. Kjo politikë e përfshirjes së grave në politikë duhet të vazhdojë edhe më tutje deri 
sa të sigurohet një barazi në mes të burrave dhe grave të cilët pastaj do të mund të prodhonin politika 
të favorshme për gruan si në politikë, ekonomi dhe në mirëqënjen sociale.

²¹ Shih: Facts and �gures: Women’s leadership and political participation, të qasshëm në: 
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-�gures#_edn1
²² Ibid.
²³ Shih po ashtu: OECD database, 2021, kalkulim imi, të dhënat e qasshme në https://data.oecd.org/inequality/women-in-politics.htm#indicator-chart  
²4 Ibid. 
²5 Ibid.

Rritë numrin e grave nëpër instucionet 
vendim-marrëse 

Fuqizon gratë dhe pozitën e tyre jo vetëm 
në politikë por edhe në shoqëri

Zbehë nocionin e zgjedhjeve të lira për 
shkak se tash kuota mund të nxjerrë jashtë 
parlamentit njerët më meritorë 

Mund të ulë kurajon e grave për të prodhuar 
rezultate në politikë duke qenë të vetëdijshme 
se edhe brenda listave të partisë e kanë 
një përfaqësim të garantuar; 

Avantazhet                                                                                          Disavatazhet
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 Bashkimi i shqiptarëve është një fushë shumë delikate dhe kërkon një rinisje të diskutimit. 
Natyrisht, ky debat duhet të shtrohet duke përcjellur me vëmendje parametrat e orientimit strategjik 
të shtetit tonë. Janë bërë shumë matje të opinionit publik për këtë çështje si në Shqipëri, ashtu edhe 
në Kosovë. Nëse marrim për bazë matjen e fundit të kryer nga Fondacioni për Shoqëri të hapur, 
atëherë rezultati i këtyre matjeve thotë se: 
a) shumica e të anketuarve shqiptarë në të dy vendet, por në një nuancë më të madhe në Shqipëri 
(74.8%), se sa në Kosovë (63.9%), janë në favor të idesë së bashkimit dhe do të votonin ‘pro’ në rast se 
u jepet mundësia në një referendum;²6
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 Këto elemente janë mjaftueshëm për të filluar të orientojmë debatin rreth mundësive të bashkimit 
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c) Me të drejtë shumë nga shqiptarët (e të dyja anëve të kufirit) besojnë më shumë në integrimin 
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²6 Ibid.
²7 Ibid.
²8 Ibid.
²9 Ibid.
³0 Kujtojmë në këto terma se për bashkimin e dy Gjermanive, pjesa qytetarët gjerman të pjesës perëndimore ende paguajn një taksë për të lehtësuar 
më shumë kohezionin social dhe për të zbutur prapambetjen e pjesës lindore. 
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³¹ Gazeta Ekonomia: 83 marrëveshje Kosovë-Shqipëri, shumë politikë e pak ekonomi, 2021, e qasshme në 
https://gazetaekonomia.com/83-marreveshje-kosove-shqiperi-shume-politike-e-pak-ekonomi/
³² Shih artikujt në të cilat �itet për mungesën e zbatimit të marrëveshjeve dhe pohimit të elitës politike mbi dështimin e këtyre marrëveshjeve: 
https://www.evropaelire.org/a/marreveshjet-kosove-shqiperi-me-shume-barriera/29626016.html;
https://www.balkanweb.com/haradinaj-e-pranon-marreveshjet-kosove-shqiperi-nuk-po-zbatohen/ 
https://faktoje.al/marreveshjet-shqiperi-kosove-sa-prej-tyre-jane-zbatuar/

 Bashkimi kombëtar duket si një projekt i shtruar 
gabimisht, i padefinuar mirë dhe pa angazhim serioz të 
elitës politike në këtë proces. Pra, historikisht, elita politike 
në të dyja anët ka abuzuar me këtë temë sa për të fituar 
më shumë pikë në zgjedhje dhe ka mashtruar hapur ata 
që kanë besuar (ose ende besojnë në këtë ide). Nëpër 
fushatat e shumë zgjedhjeve ishte pjesë e fjalimeve të 
kryetarëve të partive politike. Për shembull, Sali Berisha 
premtonte dhënjen e pasaportave të gjithë shqiptarëve 
nga Kosova, Edi Rama vjen me ide të ndryshme ad-hoc 
mbi këtë çështje here duke emruar ministra nga Kosova, 
herë duke propozuar president të Shqipërisë një shtetas 
nga Kosova. Në anën tjetër në Kosovë ka pasur edhe parti 
politike si për shembull Lëvizja Vetëvendosje që në program 
e kanë pasur bashkimin kombëtar dhe kanë marrë 
mbështetje politike mbi premisat e këtij premtimi. 
 Por, pëveç që mashtrohen shqiptarët, kryefjala në 
premtimet e elitës politike është kërcënimi i perëndimit 
sa here ata dështojnë të përmbushin obligimet që dalin 
nga procesi i integrimit në BE, dhe këto janë dhe kanë 
qenë historikisht pjesë e kulturës politike. 
 Deri në vitin 2021 janë nënshkruar më shumë se 83 marrëveshje në mes të Kosovës dhe 
Shqipërisë³¹, por zbatimi i tyre nuk është aspak i kënaqshëm dhe kjo pranohet edhe nga vet ata që i 
kanë nënshkruar këto marrëveshje.³²
 Ose ndoshta ky bashkim kërkon shekuj e shekuj për të afruar shqiptarët më shumë mes vete. 
Pra, ky projekt duket se duhet të niset nga “Abetarja” – ide e cila ka më shumë se 20 vite që diskutohet 
(shih artikullin e Kohës ditore të vitit 2001), dhe më në fund, në vitin 2021 është ngritur një komision i 
përbashkët për këtë punë. Anipse bashkimi kombëtar klasik mund të jetë një rrugë e gjatë dhe e panjohur 
për ne, ka shumë alternativa të afrimit të shteteve tona dhe kjo varet nga vullneti jo vetëm i klasave 
politike por edhe i angazhimit tonë ndaj shteteve tona. Nëse në parim duam t’i fuqizojmë shtetet tona 
përmes angazhimit me vepra e jo me fjalë, atëherë ky projekt do të bëhej më lehtë i realizueshëm në 
të ardhmen. 
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 Zgjedhjet e lira, dhe aftësia për të 
zgjedhur. Është jetike (qysh u nënvizua 
edhe më herët) nevoja që sistemi i 
edukimit në Kosovë të përfshijë mendimin 
kritik qysh në fillim të shkollimit në mënyrë 
që të rinjëve t’ju mësohet aftësia e mendimit 
kritik. Siç tregojnë rezultatet e testeve 
PISA, kjo është një nevojë urgjente sepse 
të rinjët në Kosovë në shumë aspekte 
janë gatise në fund të kësaj liste. Dhe po 
ashtu duhet të kujtojmë se shumica e 
popullsisë në Kosovë është e re në moshë. 
 Aftësia e mendimit kritik do të 
ndikonte edhe në aftësinë e qytetarëve të 
lexojnë me kujdes premtimet e partive 
politike dhe të dijnë të zgjedhin 
udhëheqësit e tyre. Kjo mbi të gjitha është 
liria e votes dhe për këtë të gjithë qytetarë 
kanë përgjegjësi. Dhe qytetarët duhet të 
lexojnë me kujdes orientimin strategjik të 
shtetit tonë dhe të bëjnë zgjedhjen e 
udhëheqësisë që përmbushë kriteret për 
të quar vendin tonë drejt perëndimit. 
Sidoqoft, kjo qasje (bottom up) nga 
poshtë – lartë kërkon një angazhim serioz 
dhe financim adekuat nga shumë faktorë 
të shoqërisë. 

 Gabim në hapa? Në shumë eksperimente 
mbi të cilat është ndërtuar Kosova, ishte edhe 
një propozim i cili erdhi nga Partia Liberale e 
Gjermanisë – parti kjo që promovon idenë e 
integrimit të mëtutjeshëm të Europës, tregut të 
lirë dhe që ishte parti esenciale në gjithë 
pushtetet e shekullit 20 dhe 21. Strategjia 
parashihte: 
a) Heqjen e Kosovës nga sovraniteti i unionit 
Serbi & Mali i zi permes një rezolute në të 
OKB-së, dhe;
b) Bartjen e sovranitetit të Kosovës Bashkimit 
Europian; 
 Ndoshta ky është një ndër gabimet më 
të mëdha të udhheqësisë së Kosovës në 
terma të orientimit strategjik. Me shumë gjasë, 
Kosova do të mund të përparonte më shpejtë 
drejt Bashkimit Europian sikur të kishte përqafuar 
këtë strategji. 
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Drejtësia
 Ka shumë definicione për drejtësinë, por për të ngushtuar numrin dhe nuancat e definimit të 
saj, definicioni më i mirë dhe më i qëndrueshëm është ajo që e kthen në provë atë. Pra, drejtësia porovohet. 
Drejtësia është barazpeshë, të vënit drejtësi është matje dhe për këtë kërkohet mjeshtri dhe urtësi. 
Nuk ka ndarje të uniformuar të drejtësisë sepse masat janë të ndryshme dhe puna mbi këto masa 
dallon. Kjo vlenë për botën materiale. Dhe ajo kërkon një tërësi të mjeteve për realizim: kërkon mjetin 
e forcës për realizim, kërkon ndriqimin e rrethanave dhe njohjen e thellë të fakteve në terren. Prandaj, 
në botën materiale, drejtësia (materia) ndahet, ndërkaq në botën spirituale ajo përjetohet, takohet. 
Në materiale, ajo vendoset si pajtueshmëri e një grupi të njerëzve që bijnë dakord të definojnë 
komponentat e saj.  Ndërsa normat ligjore janë produkt i kulturës së një kombi. Formësimi i kulturës 
ndërkoh definon çfarë ndalohet dhe çfarë lejohet dhe natyrisht interpretohet si një kod i rregullave.  
 Kur drejtësia ka kahje, ajo prishë balansin dhe krijon padrejtësinë. 
 Në ndërkohë, drejtësia hyjnore është ajo e Salomonit. Është ajo e përcaktimit të rrugës së 
bardhë mbi atë të zezë dhe kush do që ka shpatën e ndarjes së drejtësisë duhet të shkoj kah parimet 
e Solomonit. Mençuria në drejtësi është e brendshme. Dhe prandaj nuk kërkon dritën e jashtme që të 
reflektoj. Simboli i gruas që mbanë peshoren ka pikërisht sytë e mbyllur sepse në botën materiale, 
faktet edhe mund të farkëtohen, interpretohen në mënyra të ndryshme, kurse në botën e brendshme 
farkëtimi nuk zë vend. Kjo i bie që drejtësinë e gjejmë brenda nesh, në reflektimet tona të brendshme. 
Drejtësia është e vërteta apsolute. Në botën materiale, drejtësia është proces progresiv. Pra, duhet të 
ndodhë një e padrejtë që të kërkohet ndërtimi i një të drejte për t’a balancuar atë. Ose mund të ndërtohet 
një e drejtë për të parandaluar një të padrejtë. 

Në kohën e mbretit Salomon, ndodhi një rast i cili solli në pah zgjuarsinë e tij. 
Një grua kishte humbur foshnjën e vet, dhe kishte krijuar pretendime ndaj 
foshnjës së një gruaje tjetër. Nga lakmia dhe nga dëshpërimi se kishte 
humbur foshnjën e saj ajo shkon dhe rrëmben foshnjën e një gruaje tjetër. 
Tash të dy gratë pretendojnë të jenë nëna e foshnjës në fjalë dhe rasti shkon 
deri te mbreti Salomon i cili duhej të ndajë drejtësinë. Mbreti Salomon dëgjon 
rastin e të dy grave dhe për të kuptuar se e kujt është foshnja, detyron një 
ushtarë që të marrë atë dhe ta ndajë në dysh dhe secilës t’u jap nga një 
pjesë. Njëra nga gratë bërtet duke thënë që ka gënjyer që është foshnja e 
saj, edhe pse ishte nëna e vërtetë, vetëm që të mos sakrifikoj fëmiun e saj. 
Dhe me këtë veprim dëshmon se nëna e vërtet është ajo në fakt, ajo që është 
e gatshme të sakrifikojë veten për fëmiun e saj. Dhe Salomoni vendosi që 
foshnjën t’ja jap pikërisht asaj sepse e kuptoj sakrificën e nënës që për të 
mos e vrarë foshnjën vendosi t’ja falë asaj që e kishte rrëmbyer. 

 Edhe ne, për të realizuar drejtësinë, duhet ta kërkojmë, ta ndjekim. Në këtë kapitull diskutohen 
disa dimensione të drejtësisë që përfshijnë këngët e albumit të realizuar.
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Në vende ku ka diskrimin të madh e drejta nuk garantohet 
por kërkohet. Biles zëri i kërkesës për drejtësi dëgjohet 
vetem nëse shkon deri në vet-flijim. Adem Demaçi kishte 
kaluar 100 orë të grevës për të sensibilizuar opinionin
ndërkombëtar mbi situatën e represionit në Kosovë. 

Të shikojmë pak nga e kaluara: Drejtësinë për ne në momentet e ekzistencës e ndau perëndimi me 
shpatën e saj. Megjithatë, ky ishte vetëm fillimi. Ne sërish duhet ta kërkojmë atë edhe në raport me të 
tjerët, por edhe me vetën. 

Kërkimi i të drejtës për liri. Le të fokusohemi fillimisht tek ngjarjet e fundit në Ballkan, ku një padrejtësi 
e madhe na u mvesh neve dhe popujve të tjerë përreth. 

6 gusht 1991 – Gazeta Bujku
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6 gusht 1992 – Gazeta Bujku

16 shtator 1993 
– Gazeta Bujku
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Janar- Qershor 1999
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 A mund të ekzistoj falja kur mungon kërkim falja? Duhet të shohim pak nga e kaluara për të 
parë drejtësinë sot. Shkelja e të drejtave të njëriut gjatë peridhës së dhunshme të Jugosllavisë ka lënë 
pasoja të thella në shoqërinë tonë, dhe një traumë që ka pasoja afat-gjate në ndërtimin e një sistemi 
të qëndrueshëm dhe shoqërie progresiste. Gjeneratat para nesh janë përballur me një terror të 
vërtet, shumë-dimensional, dhe sindromat e traumave transmetohen shpesh-herë tek gjeneratat e 
reja përmes kanaleve të ndryshme. 

3 shtator 1999 - Gazeta Koha Ditore
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 Eliminimi fizik i elitës politikë të Kosovës, nëse jo krimi më i madh ndaj nesh, është një nga 
goditjet më të fuqishme, dhimbjet e të cilave ndihen ndër gjenerata. Eliminimi i intelektualëve që 
kishin megjithatë njëfarë kapaciteti të ndërtimit të shtetit mundësoi që në Kosovë të udhëheqin 
njerëz jo-kompetent të cilët nga mungesa e dijës dhe dëshirës nuk arritën të ndërtojnë mekanizmin 
e funksionimit dhe shtyllat bazë të shtetit. Kjo mund të shihet si “Vrasja e të vërtetës” që përkufizonte 
profesor Agani në përgjigjën e tij dhënë profesorit të vetë para shumë dekadash kur ishte pyetur se 
kush duhet të vritet i pari nga ana e armikut. Pra, eliminimi i tyre ka plagosur edhe vizionet politike të 
kombit, ka ngadalësuar proceset e zhvillimit social, dhe ka ngadalësuar pajtimin politik mes liderëve.  
 Për shembull, Fehmi Agani sipas një shkrimi të “Washington post” ishte njëriu kyq për uljen në 
tavolinë të Rugovës dhe udhëheqësve të luftës bashkë në tavolinën e Rambujesë – një nga pjesët më 
kulminante të konfliktit të fundit në Ballkan. 
 Përveç Dr. Aganit, u vranë dhe u zhduken shumë intelektual të tjerë si Ukshin Hoti, Jusuf Gërvalla, 
dhe u presekutuan shumë e shumë të tjerë njerëz të universitetit, politikës, akademisë, dhe sferave të 
tjera vitale kombëtare. 

 

30 mars 1999 - Gazeta Bota Sot

 Goditja e sistemit të edukimit. Arsimi pësoi një goditje të tmerrshme nga regjimi i Millosheviç-it.  
 Dhe pikërisht goditja në këtë shtyllë të shtetit e pamundëson zhvillimin kolektiv të një shoqërie, 
dhe pengon proceset më vitale në ekonomi, politikë e gjyqësi. Reagimi i palës shqiptare megjithatë 
për të ngritur sistemin paralel në të cilin kontribuan shumë qytetarë - dhe u pa një solidaritet i 
jashtëzakonshëm i shqiptarëve mes veti – që është edhe një nga virtytet kryesore të kombit, bëri që 
situata e rënduar të lehtësohej sado pak.  
 Dhe këtu, përkundër shtypjes së madhe dhe rrezikshmërisë për jetët e tyre personale, proceset 
shtet-ndërtuese nuk janë ndalur, dhe për këtë duhet t’u jemi falenderues gjeneratës së vjetër për 
përkushtimin e tyre me fuqinë e rrethanave të kohës. 

 Vrasjet, pa kursyer as foshnjat. 
Lufta e ashpër në Kosovë, për të shtrirë 
agresionin mbi shqiptarët nuk kursei as 
jetën e foshnjave dhe njerëve të pafajshëm 
që nuk kishin të bënin aspak me luftën. Nuk 
ka ende numër të sakt të foshnjeve dhe 
viktimave të përgjithshme në luftën e fundit 
të Kosovës. Kjo duhet të dokumentohet edhe 
nëse jo për qëllim të paditjes. Por roli i 
dokumentimit është që t’i shërbejë memorjes 
afat-gjatë. 
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 Eliminimi fizik i elitës politikë të Kosovës, nëse jo krimi më i madh ndaj nesh, është një nga 
goditjet më të fuqishme, dhimbjet e të cilave ndihen ndër gjenerata. Eliminimi i intelektualëve që 
kishin megjithatë njëfarë kapaciteti të ndërtimit të shtetit mundësoi që në Kosovë të udhëheqin 
njerëz jo-kompetent të cilët nga mungesa e dijës dhe dëshirës nuk arritën të ndërtojnë mekanizmin 
e funksionimit dhe shtyllat bazë të shtetit. Kjo mund të shihet si “Vrasja e të vërtetës” që përkufizonte 
profesor Agani në përgjigjën e tij dhënë profesorit të vetë para shumë dekadash kur ishte pyetur se 
kush duhet të vritet i pari nga ana e armikut. Pra, eliminimi i tyre ka plagosur edhe vizionet politike të 
kombit, ka ngadalësuar proceset e zhvillimit social, dhe ka ngadalësuar pajtimin politik mes liderëve.  
 Për shembull, Fehmi Agani sipas një shkrimi të “Washington post” ishte njëriu kyq për uljen në 
tavolinë të Rugovës dhe udhëheqësve të luftës bashkë në tavolinën e Rambujesë – një nga pjesët më 
kulminante të konfliktit të fundit në Ballkan. 
 Përveç Dr. Aganit, u vranë dhe u zhduken shumë intelektual të tjerë si Ukshin Hoti, Jusuf Gërvalla, 
dhe u presekutuan shumë e shumë të tjerë njerëz të universitetit, politikës, akademisë, dhe sferave të 
tjera vitale kombëtare. 

 

 Goditja e sistemit të edukimit. Arsimi pësoi një goditje të tmerrshme nga regjimi i Millosheviç-it.  
 Dhe pikërisht goditja në këtë shtyllë të shtetit e pamundëson zhvillimin kolektiv të një shoqërie, 
dhe pengon proceset më vitale në ekonomi, politikë e gjyqësi. Reagimi i palës shqiptare megjithatë 
për të ngritur sistemin paralel në të cilin kontribuan shumë qytetarë - dhe u pa një solidaritet i 
jashtëzakonshëm i shqiptarëve mes veti – që është edhe një nga virtytet kryesore të kombit, bëri që 
situata e rënduar të lehtësohej sado pak.  
 Dhe këtu, përkundër shtypjes së madhe dhe rrezikshmërisë për jetët e tyre personale, proceset 
shtet-ndërtuese nuk janë ndalur, dhe për këtë duhet t’u jemi falenderues gjeneratës së vjetër për 
përkushtimin e tyre me fuqinë e rrethanave të kohës. 

4 korrik 1999 - Gazeta Koha Ditore

 Vrasjet, pa kursyer as foshnjat. 
Lufta e ashpër në Kosovë, për të shtrirë 
agresionin mbi shqiptarët nuk kursei as 
jetën e foshnjave dhe njerëve të pafajshëm 
që nuk kishin të bënin aspak me luftën. Nuk 
ka ende numër të sakt të foshnjeve dhe 
viktimave të përgjithshme në luftën e fundit 
të Kosovës. Kjo duhet të dokumentohet edhe 
nëse jo për qëllim të paditjes. Por roli i 
dokumentimit është që t’i shërbejë memorjes 
afat-gjatë. 
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 Eliminimi fizik i elitës politikë të Kosovës, nëse jo krimi më i madh ndaj nesh, është një nga 
goditjet më të fuqishme, dhimbjet e të cilave ndihen ndër gjenerata. Eliminimi i intelektualëve që 
kishin megjithatë njëfarë kapaciteti të ndërtimit të shtetit mundësoi që në Kosovë të udhëheqin 
njerëz jo-kompetent të cilët nga mungesa e dijës dhe dëshirës nuk arritën të ndërtojnë mekanizmin 
e funksionimit dhe shtyllat bazë të shtetit. Kjo mund të shihet si “Vrasja e të vërtetës” që përkufizonte 
profesor Agani në përgjigjën e tij dhënë profesorit të vetë para shumë dekadash kur ishte pyetur se 
kush duhet të vritet i pari nga ana e armikut. Pra, eliminimi i tyre ka plagosur edhe vizionet politike të 
kombit, ka ngadalësuar proceset e zhvillimit social, dhe ka ngadalësuar pajtimin politik mes liderëve.  
 Për shembull, Fehmi Agani sipas një shkrimi të “Washington post” ishte njëriu kyq për uljen në 
tavolinë të Rugovës dhe udhëheqësve të luftës bashkë në tavolinën e Rambujesë – një nga pjesët më 
kulminante të konfliktit të fundit në Ballkan. 
 Përveç Dr. Aganit, u vranë dhe u zhduken shumë intelektual të tjerë si Ukshin Hoti, Jusuf Gërvalla, 
dhe u presekutuan shumë e shumë të tjerë njerëz të universitetit, politikës, akademisë, dhe sferave të 
tjera vitale kombëtare. 

 

 Goditja e sistemit të edukimit. Arsimi pësoi një goditje të tmerrshme nga regjimi i Millosheviç-it.  
 Dhe pikërisht goditja në këtë shtyllë të shtetit e pamundëson zhvillimin kolektiv të një shoqërie, 
dhe pengon proceset më vitale në ekonomi, politikë e gjyqësi. Reagimi i palës shqiptare megjithatë 
për të ngritur sistemin paralel në të cilin kontribuan shumë qytetarë - dhe u pa një solidaritet i 
jashtëzakonshëm i shqiptarëve mes veti – që është edhe një nga virtytet kryesore të kombit, bëri që 
situata e rënduar të lehtësohej sado pak.  
 Dhe këtu, përkundër shtypjes së madhe dhe rrezikshmërisë për jetët e tyre personale, proceset 
shtet-ndërtuese nuk janë ndalur, dhe për këtë duhet t’u jemi falenderues gjeneratës së vjetër për 
përkushtimin e tyre me fuqinë e rrethanave të kohës. 

 Vrasjet, pa kursyer as foshnjat. 
Lufta e ashpër në Kosovë, për të shtrirë 
agresionin mbi shqiptarët nuk kursei as 
jetën e foshnjave dhe njerëve të pafajshëm 
që nuk kishin të bënin aspak me luftën. Nuk 
ka ende numër të sakt të foshnjeve dhe 
viktimave të përgjithshme në luftën e fundit 
të Kosovës. Kjo duhet të dokumentohet edhe 
nëse jo për qëllim të paditjes. Por roli i 
dokumentimit është që t’i shërbejë memorjes 
afat-gjatë. 
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 Eliminimi fizik i elitës politikë të Kosovës, nëse jo krimi më i madh ndaj nesh, është një nga 
goditjet më të fuqishme, dhimbjet e të cilave ndihen ndër gjenerata. Eliminimi i intelektualëve që 
kishin megjithatë njëfarë kapaciteti të ndërtimit të shtetit mundësoi që në Kosovë të udhëheqin 
njerëz jo-kompetent të cilët nga mungesa e dijës dhe dëshirës nuk arritën të ndërtojnë mekanizmin 
e funksionimit dhe shtyllat bazë të shtetit. Kjo mund të shihet si “Vrasja e të vërtetës” që përkufizonte 
profesor Agani në përgjigjën e tij dhënë profesorit të vetë para shumë dekadash kur ishte pyetur se 
kush duhet të vritet i pari nga ana e armikut. Pra, eliminimi i tyre ka plagosur edhe vizionet politike të 
kombit, ka ngadalësuar proceset e zhvillimit social, dhe ka ngadalësuar pajtimin politik mes liderëve.  
 Për shembull, Fehmi Agani sipas një shkrimi të “Washington post” ishte njëriu kyq për uljen në 
tavolinë të Rugovës dhe udhëheqësve të luftës bashkë në tavolinën e Rambujesë – një nga pjesët më 
kulminante të konfliktit të fundit në Ballkan. 
 Përveç Dr. Aganit, u vranë dhe u zhduken shumë intelektual të tjerë si Ukshin Hoti, Jusuf Gërvalla, 
dhe u presekutuan shumë e shumë të tjerë njerëz të universitetit, politikës, akademisë, dhe sferave të 
tjera vitale kombëtare. 

 

 Goditja e sistemit të edukimit. Arsimi pësoi një goditje të tmerrshme nga regjimi i Millosheviç-it.  
 Dhe pikërisht goditja në këtë shtyllë të shtetit e pamundëson zhvillimin kolektiv të një shoqërie, 
dhe pengon proceset më vitale në ekonomi, politikë e gjyqësi. Reagimi i palës shqiptare megjithatë 
për të ngritur sistemin paralel në të cilin kontribuan shumë qytetarë - dhe u pa një solidaritet i 
jashtëzakonshëm i shqiptarëve mes veti – që është edhe një nga virtytet kryesore të kombit, bëri që 
situata e rënduar të lehtësohej sado pak.  
 Dhe këtu, përkundër shtypjes së madhe dhe rrezikshmërisë për jetët e tyre personale, proceset 
shtet-ndërtuese nuk janë ndalur, dhe për këtë duhet t’u jemi falenderues gjeneratës së vjetër për 
përkushtimin e tyre me fuqinë e rrethanave të kohës. 

22 nëntor 1993 – Gazeta Bujku

 Vrasjet, pa kursyer as foshnjat. 
Lufta e ashpër në Kosovë, për të shtrirë 
agresionin mbi shqiptarët nuk kursei as 
jetën e foshnjave dhe njerëve të pafajshëm 
që nuk kishin të bënin aspak me luftën. Nuk 
ka ende numër të sakt të foshnjeve dhe 
viktimave të përgjithshme në luftën e fundit 
të Kosovës. Kjo duhet të dokumentohet edhe 
nëse jo për qëllim të paditjes. Por roli i 
dokumentimit është që t’i shërbejë memorjes 
afat-gjatë. 
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 Eliminimi fizik i elitës politikë të Kosovës, nëse jo krimi më i madh ndaj nesh, është një nga 
goditjet më të fuqishme, dhimbjet e të cilave ndihen ndër gjenerata. Eliminimi i intelektualëve që 
kishin megjithatë njëfarë kapaciteti të ndërtimit të shtetit mundësoi që në Kosovë të udhëheqin 
njerëz jo-kompetent të cilët nga mungesa e dijës dhe dëshirës nuk arritën të ndërtojnë mekanizmin 
e funksionimit dhe shtyllat bazë të shtetit. Kjo mund të shihet si “Vrasja e të vërtetës” që përkufizonte 
profesor Agani në përgjigjën e tij dhënë profesorit të vetë para shumë dekadash kur ishte pyetur se 
kush duhet të vritet i pari nga ana e armikut. Pra, eliminimi i tyre ka plagosur edhe vizionet politike të 
kombit, ka ngadalësuar proceset e zhvillimit social, dhe ka ngadalësuar pajtimin politik mes liderëve.  
 Për shembull, Fehmi Agani sipas një shkrimi të “Washington post” ishte njëriu kyq për uljen në 
tavolinë të Rugovës dhe udhëheqësve të luftës bashkë në tavolinën e Rambujesë – një nga pjesët më 
kulminante të konfliktit të fundit në Ballkan. 
 Përveç Dr. Aganit, u vranë dhe u zhduken shumë intelektual të tjerë si Ukshin Hoti, Jusuf Gërvalla, 
dhe u presekutuan shumë e shumë të tjerë njerëz të universitetit, politikës, akademisë, dhe sferave të 
tjera vitale kombëtare. 

 

 Goditja e sistemit të edukimit. Arsimi pësoi një goditje të tmerrshme nga regjimi i Millosheviç-it.  
 Dhe pikërisht goditja në këtë shtyllë të shtetit e pamundëson zhvillimin kolektiv të një shoqërie, 
dhe pengon proceset më vitale në ekonomi, politikë e gjyqësi. Reagimi i palës shqiptare megjithatë 
për të ngritur sistemin paralel në të cilin kontribuan shumë qytetarë - dhe u pa një solidaritet i 
jashtëzakonshëm i shqiptarëve mes veti – që është edhe një nga virtytet kryesore të kombit, bëri që 
situata e rënduar të lehtësohej sado pak.  
 Dhe këtu, përkundër shtypjes së madhe dhe rrezikshmërisë për jetët e tyre personale, proceset 
shtet-ndërtuese nuk janë ndalur, dhe për këtë duhet t’u jemi falenderues gjeneratës së vjetër për 
përkushtimin e tyre me fuqinë e rrethanave të kohës. 

 Vrasjet, pa kursyer as foshnjat. 
Lufta e ashpër në Kosovë, për të shtrirë 
agresionin mbi shqiptarët nuk kursei as 
jetën e foshnjave dhe njerëve të pafajshëm 
që nuk kishin të bënin aspak me luftën. Nuk 
ka ende numër të sakt të foshnjeve dhe 
viktimave të përgjithshme në luftën e fundit 
të Kosovës. Kjo duhet të dokumentohet edhe 
nëse jo për qëllim të paditjes. Por roli i 
dokumentimit është që t’i shërbejë memorjes 
afat-gjatë. 
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 Eliminimi fizik i elitës politikë të Kosovës, nëse jo krimi më i madh ndaj nesh, është një nga 
goditjet më të fuqishme, dhimbjet e të cilave ndihen ndër gjenerata. Eliminimi i intelektualëve që 
kishin megjithatë njëfarë kapaciteti të ndërtimit të shtetit mundësoi që në Kosovë të udhëheqin 
njerëz jo-kompetent të cilët nga mungesa e dijës dhe dëshirës nuk arritën të ndërtojnë mekanizmin 
e funksionimit dhe shtyllat bazë të shtetit. Kjo mund të shihet si “Vrasja e të vërtetës” që përkufizonte 
profesor Agani në përgjigjën e tij dhënë profesorit të vetë para shumë dekadash kur ishte pyetur se 
kush duhet të vritet i pari nga ana e armikut. Pra, eliminimi i tyre ka plagosur edhe vizionet politike të 
kombit, ka ngadalësuar proceset e zhvillimit social, dhe ka ngadalësuar pajtimin politik mes liderëve.  
 Për shembull, Fehmi Agani sipas një shkrimi të “Washington post” ishte njëriu kyq për uljen në 
tavolinë të Rugovës dhe udhëheqësve të luftës bashkë në tavolinën e Rambujesë – një nga pjesët më 
kulminante të konfliktit të fundit në Ballkan. 
 Përveç Dr. Aganit, u vranë dhe u zhduken shumë intelektual të tjerë si Ukshin Hoti, Jusuf Gërvalla, 
dhe u presekutuan shumë e shumë të tjerë njerëz të universitetit, politikës, akademisë, dhe sferave të 
tjera vitale kombëtare. 

 

 Goditja e sistemit të edukimit. Arsimi pësoi një goditje të tmerrshme nga regjimi i Millosheviç-it.  
 Dhe pikërisht goditja në këtë shtyllë të shtetit e pamundëson zhvillimin kolektiv të një shoqërie, 
dhe pengon proceset më vitale në ekonomi, politikë e gjyqësi. Reagimi i palës shqiptare megjithatë 
për të ngritur sistemin paralel në të cilin kontribuan shumë qytetarë - dhe u pa një solidaritet i 
jashtëzakonshëm i shqiptarëve mes veti – që është edhe një nga virtytet kryesore të kombit, bëri që 
situata e rënduar të lehtësohej sado pak.  
 Dhe këtu, përkundër shtypjes së madhe dhe rrezikshmërisë për jetët e tyre personale, proceset 
shtet-ndërtuese nuk janë ndalur, dhe për këtë duhet t’u jemi falenderues gjeneratës së vjetër për 
përkushtimin e tyre me fuqinë e rrethanave të kohës. 

 Vrasjet, pa kursyer as foshnjat. 
Lufta e ashpër në Kosovë, për të shtrirë 
agresionin mbi shqiptarët nuk kursei as 
jetën e foshnjave dhe njerëve të pafajshëm 
që nuk kishin të bënin aspak me luftën. Nuk 
ka ende numër të sakt të foshnjeve dhe 
viktimave të përgjithshme në luftën e fundit 
të Kosovës. Kjo duhet të dokumentohet edhe 
nëse jo për qëllim të paditjes. Por roli i 
dokumentimit është që t’i shërbejë memorjes 
afat-gjatë. 
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Shpata e perëndimit. Perëndimi pati një 
rol jetik në ruajtjen dhe parandalimin e 
një gjenocidi masiv mbi shqiptarët. 
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Shkatërrimi i pronës dhe ekonomisë. Në një 
document të UNHCR-së, bëhej e ditur se nga 
fotografitë satelitore, OKB-ja vlersonte se në 
Kosovë janë shkatërruar deri në 67 mijë ndërtesa. 
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Përdhunimi i më shumë se 20,000 grave.
Përjetimet e tilla japin pasqyrimin më të mirë të dëmeve 
shpirtërore dhe morale ndaj popullatës tone. 

 Pra, për të falur, së pari duhet të kemi një kërkim 
falje ose më e pakta që mund të bëhet është shprehja e 
keq-ardhjes për ngjarjet e viteve të 90-ta, anipse historia e 
konfliktit është shumë më e hershme. Nëse jo politika, 
atëherë këtë duhej ta bënte Kisha Ortodokse. Sepse ajo 
thirret në mbrojtjen dhe promovimin e parimeve të paqës 
dhe humanizmit. Dhe është pikërisht Kisha Ortodokse e cila 
do të duhej të merrte hapin e parë në këtë situatë. Dhe kjo 
vetëm se do të lehtësonte sado pak dhimbjet, do të jepte 
mundësi që ndoshta kombi shqiptar të falte të bëmat e 
regjimit të Serbisë. Kjo do të lehtësonte dhe çlironte të 
gjithë situatën në mes të Kosovës dhe Serbisë që paqja në 
mes të kombeve tona të arrihej në të ardhmen. 

 Për shtetin e së drejtës. Fjalët më të përdorura përgjatë më shumë se njëzet viteve të fundit 
janë lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar, kontrabandës, trafikimit, etj. Për të sjellë drejtësi, 
nevojitet vendosshmëri dhe guxim. Për të konfirmuar këtë, ndoshta këto dy artikujt e radhës dëshmojnë 
më së miri këtë. 

 Bajram Rexhepi (kryetar i Mitrovicës në atë kohë i kishte kërkuar Dientsbier-it me i sjellë 
prokurorë nga jashtë sepse sipas Dientsbier prokurorët lokal paskën frikë të gjykojnë qoftë edhe një 
kriminel të vetëm ordiner. Pra, këtu po flasim që në parim, i kemi ftuar gjithnjë të huajt që ta bëjnë 
drejtësinë për ne. E njëjtë situatë përsëritet me Gjykatën Speciale – pra i njëjti mentalitet mbizotëron 
edhe sot. (shih Koha Ditore, Prill 2000). 
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1 dhjetor 2003 – Gazeta Bota Sot

 Pra, për të falur, së pari duhet të kemi një kërkim 
falje ose më e pakta që mund të bëhet është shprehja e 
keq-ardhjes për ngjarjet e viteve të 90-ta, anipse historia e 
konfliktit është shumë më e hershme. Nëse jo politika, 
atëherë këtë duhej ta bënte Kisha Ortodokse. Sepse ajo 
thirret në mbrojtjen dhe promovimin e parimeve të paqës 
dhe humanizmit. Dhe është pikërisht Kisha Ortodokse e cila 
do të duhej të merrte hapin e parë në këtë situatë. Dhe kjo 
vetëm se do të lehtësonte sado pak dhimbjet, do të jepte 
mundësi që ndoshta kombi shqiptar të falte të bëmat e 
regjimit të Serbisë. Kjo do të lehtësonte dhe çlironte të 
gjithë situatën në mes të Kosovës dhe Serbisë që paqja në 
mes të kombeve tona të arrihej në të ardhmen. 

 

 Për shtetin e së drejtës. Fjalët më të përdorura përgjatë më shumë se njëzet viteve të fundit 
janë lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar, kontrabandës, trafikimit, etj. Për të sjellë drejtësi, 
nevojitet vendosshmëri dhe guxim. Për të konfirmuar këtë, ndoshta këto dy artikujt e radhës dëshmojnë 
më së miri këtë. 

 Bajram Rexhepi (kryetar i Mitrovicës në atë kohë i kishte kërkuar Dientsbier-it me i sjellë 
prokurorë nga jashtë sepse sipas Dientsbier prokurorët lokal paskën frikë të gjykojnë qoftë edhe një 
kriminel të vetëm ordiner. Pra, këtu po flasim që në parim, i kemi ftuar gjithnjë të huajt që ta bëjnë 
drejtësinë për ne. E njëjtë situatë përsëritet me Gjykatën Speciale – pra i njëjti mentalitet mbizotëron 
edhe sot. (shih Koha Ditore, Prill 2000). 
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Prill 2000 – Gazeta Koha Ditore
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 Të drejta të barabarta. Gratë dhe burrat nuk janë të njëjtë. Qysh në krijim, grave dhe burrave 
u janë dhënë forma të ndryshe, aftësi të ndryshme dhe kështu edhe përgjegjësitë relevante për 
kryerjen e disa detyrave në një komunitet. Prandaj, nuk sigurohet barazia e këtyre të dyve duke 
përdorur instrumente të njëjta të matjes. Gratë dhe burrat në shumë vende të botës nuk janë të 
barabartë. Kjo për shkak se çfarë është e pranueshme për gruan, mund të mos jetë e pranueshme 
për burrin, dhe çfarë është e dëshirueshme për gratë jo medoemos është e dëshirueshme nga burri.  
 Gratë duhet të kërkojnë më shumë të drejta, por jo të drejta të barabarta. Të barabara me kë? 
– me burrin? Pra, nuk duhet të jenë të drejtat që i ka burri në anën tjetër të peshorës dhe aty të maten 
se deri ku mund të shkojnë të drejtat e grave. Gratë mund të kenë nevoja të tjera. Pra, e thënë me fjalë 
të tjera, gratë kanë nevojë që dispozitat ligjore të ligjeve që aprovohen në një parlament të ofrojnë një 
qasje më të favorshme për grate në disa raste. Për shembull, me dalje më herët në pension, me 
zgjatjen e të mirave sociale për periudhën e shtatëzanisë, me zgjatjen e pushimit të lehonisë, etj. 
 Dhe trendi i të drejtave të grave megjithatë (anipse me hapa të ngadalt) po shkon drejtë një 
përmirësimi të dukshëm krahasuar me kohët e mëparshme. Këtu vërejmë se:  
- Me avansimin e teknologjisë dhe kapitalizmit do të lehtësohet edhe jeta e gruas në ato shtete që 
përqafojnë tiparet e këtyre dy veçorive. Për shembull, në kohët e mëhershme, gratë kanë bartur 
detyra më shumë sesa që bartin sot mbi supet e veta. Për shembull, me ardhjen e makinës së larjes 
së enëve, gratë sot lajnë më pak enë se përpara, ose me zgjërimin e kulturës së ngrënjes së ushqimit 
në restorante sot gratë përgatisin më pak në shtëpi, dhe me zgjërimin e informacionit sot burrat 
përgatisin më shumë se dikurë, etj.  
- Në aspektin e politik-bërjes, në dekadat e mëhershme, gratë kanë qenë shumë pak të përfaqësuara 
në politk-bërje. Por tash, situata ka ndyshuar për të mirën e grave. Në shumincën e vendeve të botës 
(në 50 nga 197 shtete) numri i tyre është rritur drastikisht;
- Kjo rritje është e evidentushme si në vendet e zhvilluara, ashtu dhe në vendet e varfëra; 
- Në 39 nga 50 shtete, sot gratë mund të jenë lidere të familjes;
- Në 45 nga shtetet e mostrës gratë mund të udhëtojnë jashtë vendit njësoj si meshkujt, vetëm në 5 
shtete nuk mund ta bëjnë këtë gjë njësoj sikurse meshkujt; - pjesa dërmuese e këtyre të fundit vijnë 
nga vende arabe, afrikane ose me shumicë myslimane; 
- Në Malta për shembull deri në vitin 2012 gratë nuk kanë pasur të njëjtin trajtim sikurse meshkujt në 
procedurat e divorcit; 
- Në shumë shtete, kryesisht të pazhvilluara, gratë nuk kanë pasur të drejtën e pasjes së një xhirollogarie 
bankare por tashmë kjo e drejtë në shumicën dërmuese të shteteve ekziston; 
- Në shtete si Brazili, Malta, ose Korea, deri në vitet 2000 gratë nuk e kanë pasur të drejtën që të 
ri-martohen ashtu sikurse burrat; 
- Në vende si Sierra Leone, Mozambiku ose Filipine gratë nuk e kanë pasur të drejtën e njëjtë sikurse 
burrat në hapjen e biznesit të ri në kuptimin procedural;
- Në disa vende të Afrikës (Bostawa, Mozambik, Filipines, Sierra Leone), gratë kanë fituar rishtazi të 
drejtën e barabartë me burrat në punësim; 
- Në 16 nga 50 vende sot nuk ekziston një kornizë e qartë ligjore që sanksionon ngacmimin seksual në 
punë;- Bile në disa vende të Bashkimit Europian si Malta, Greqia, Lituania, Britania e Madhe ose 
Rumania ky fenomenon u rregullua në 10-15 vitet e fundit;

- Në shumë vende të pazhvilluara sot gratë justifikojnë dhunën fizike të burrave të tyre;
a. Anipse pse ky trend ka ulje, në vende si Tunisia, Somalia, Sierra Leone, Filipine, Niger, Mozambik, 
Mongoli, Jordan, Indi, Gambi, Gabon, Bregu I Fildisht, Columbi, Banglladesh, Armeni ose Bosnje e 
Hercegovinë, gratë vazhdojnë të justifikojnë dhunën fizike nga burrat; Në vende afrikane këto shifra 
janë akoma alarmante (50%>);
 Është shumë interesante fakti që shifrat flasin për një bilanc në mes të dy gjinive kudo në botë. 
Pra burrat dhe gratë janë afërsisht 50/50. Në disa shoqëri pozita e gruas është më mirë, në disa të 
tjera po bëhet më mirë. Në trendet globale, numrat flasin për një trend në të cilat pasqyrohen një mori 
ligjesh dhe rregulloresh ku gratë janë dukshëm më mirë sesa ishin dje. Megjithatë, ato kanë nevojë 
akoma ma shumë për përkujdesje, mbështetje, e mbi të gjitha për mundësi të barabarta me burrat. 
 Sot në mbarë botën vërehen lëvizje të organizatave të mbrojtjes së të drejtave të gruas. Përgjatë 
dekadave janë krijuar rreth 25 organizata ndërkombëtare për mbrojtjen dhe avansimin e të drejtave 
të grave³³. Të gjitha lobojnë për një barazi mes gruas dhe burrave. 
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³³ Revista Human rights Center: e qasshme në: https://www.humanrightscareers.com/magazine/organizations-gender-equality/

 Të drejta të barabarta. Gratë dhe burrat nuk janë të njëjtë. Qysh në krijim, grave dhe burrave 
u janë dhënë forma të ndryshe, aftësi të ndryshme dhe kështu edhe përgjegjësitë relevante për 
kryerjen e disa detyrave në një komunitet. Prandaj, nuk sigurohet barazia e këtyre të dyve duke 
përdorur instrumente të njëjta të matjes. Gratë dhe burrat në shumë vende të botës nuk janë të 
barabartë. Kjo për shkak se çfarë është e pranueshme për gruan, mund të mos jetë e pranueshme 
për burrin, dhe çfarë është e dëshirueshme për gratë jo medoemos është e dëshirueshme nga burri.  
 Gratë duhet të kërkojnë më shumë të drejta, por jo të drejta të barabarta. Të barabara me kë? 
– me burrin? Pra, nuk duhet të jenë të drejtat që i ka burri në anën tjetër të peshorës dhe aty të maten 
se deri ku mund të shkojnë të drejtat e grave. Gratë mund të kenë nevoja të tjera. Pra, e thënë me fjalë 
të tjera, gratë kanë nevojë që dispozitat ligjore të ligjeve që aprovohen në një parlament të ofrojnë një 
qasje më të favorshme për grate në disa raste. Për shembull, me dalje më herët në pension, me 
zgjatjen e të mirave sociale për periudhën e shtatëzanisë, me zgjatjen e pushimit të lehonisë, etj. 
 Dhe trendi i të drejtave të grave megjithatë (anipse me hapa të ngadalt) po shkon drejtë një 
përmirësimi të dukshëm krahasuar me kohët e mëparshme. Këtu vërejmë se:  
- Me avansimin e teknologjisë dhe kapitalizmit do të lehtësohet edhe jeta e gruas në ato shtete që 
përqafojnë tiparet e këtyre dy veçorive. Për shembull, në kohët e mëhershme, gratë kanë bartur 
detyra më shumë sesa që bartin sot mbi supet e veta. Për shembull, me ardhjen e makinës së larjes 
së enëve, gratë sot lajnë më pak enë se përpara, ose me zgjërimin e kulturës së ngrënjes së ushqimit 
në restorante sot gratë përgatisin më pak në shtëpi, dhe me zgjërimin e informacionit sot burrat 
përgatisin më shumë se dikurë, etj.  
- Në aspektin e politik-bërjes, në dekadat e mëhershme, gratë kanë qenë shumë pak të përfaqësuara 
në politk-bërje. Por tash, situata ka ndyshuar për të mirën e grave. Në shumincën e vendeve të botës 
(në 50 nga 197 shtete) numri i tyre është rritur drastikisht;
- Kjo rritje është e evidentushme si në vendet e zhvilluara, ashtu dhe në vendet e varfëra; 
- Në 39 nga 50 shtete, sot gratë mund të jenë lidere të familjes;
- Në 45 nga shtetet e mostrës gratë mund të udhëtojnë jashtë vendit njësoj si meshkujt, vetëm në 5 
shtete nuk mund ta bëjnë këtë gjë njësoj sikurse meshkujt; - pjesa dërmuese e këtyre të fundit vijnë 
nga vende arabe, afrikane ose me shumicë myslimane; 
- Në Malta për shembull deri në vitin 2012 gratë nuk kanë pasur të njëjtin trajtim sikurse meshkujt në 
procedurat e divorcit; 
- Në shumë shtete, kryesisht të pazhvilluara, gratë nuk kanë pasur të drejtën e pasjes së një xhirollogarie 
bankare por tashmë kjo e drejtë në shumicën dërmuese të shteteve ekziston; 
- Në shtete si Brazili, Malta, ose Korea, deri në vitet 2000 gratë nuk e kanë pasur të drejtën që të 
ri-martohen ashtu sikurse burrat; 
- Në vende si Sierra Leone, Mozambiku ose Filipine gratë nuk e kanë pasur të drejtën e njëjtë sikurse 
burrat në hapjen e biznesit të ri në kuptimin procedural;
- Në disa vende të Afrikës (Bostawa, Mozambik, Filipines, Sierra Leone), gratë kanë fituar rishtazi të 
drejtën e barabartë me burrat në punësim; 
- Në 16 nga 50 vende sot nuk ekziston një kornizë e qartë ligjore që sanksionon ngacmimin seksual në 
punë;- Bile në disa vende të Bashkimit Europian si Malta, Greqia, Lituania, Britania e Madhe ose 
Rumania ky fenomenon u rregullua në 10-15 vitet e fundit;

- Në shumë vende të pazhvilluara sot gratë justifikojnë dhunën fizike të burrave të tyre;
a. Anipse pse ky trend ka ulje, në vende si Tunisia, Somalia, Sierra Leone, Filipine, Niger, Mozambik, 
Mongoli, Jordan, Indi, Gambi, Gabon, Bregu I Fildisht, Columbi, Banglladesh, Armeni ose Bosnje e 
Hercegovinë, gratë vazhdojnë të justifikojnë dhunën fizike nga burrat; Në vende afrikane këto shifra 
janë akoma alarmante (50%>);
 Është shumë interesante fakti që shifrat flasin për një bilanc në mes të dy gjinive kudo në botë. 
Pra burrat dhe gratë janë afërsisht 50/50. Në disa shoqëri pozita e gruas është më mirë, në disa të 
tjera po bëhet më mirë. Në trendet globale, numrat flasin për një trend në të cilat pasqyrohen një mori 
ligjesh dhe rregulloresh ku gratë janë dukshëm më mirë sesa ishin dje. Megjithatë, ato kanë nevojë 
akoma ma shumë për përkujdesje, mbështetje, e mbi të gjitha për mundësi të barabarta me burrat. 
 Sot në mbarë botën vërehen lëvizje të organizatave të mbrojtjes së të drejtave të gruas. Përgjatë 
dekadave janë krijuar rreth 25 organizata ndërkombëtare për mbrojtjen dhe avansimin e të drejtave 
të grave³³. Të gjitha lobojnë për një barazi mes gruas dhe burrave. 
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Ekonomia
 Për stabilitetin e vendit, siç thotë edhe Aristoteli, fuqizimi i klasës së mesme është esencial për 
të ruajtur balancin mes dy ekstremeve (të varfrit dhe të pasurit). Prandaj, politikat shtetrore duhet të 
fokusohen në balancimin e këtyre dyjave. Politikat shtetrore të djathta ose të majta duhet të fokusohen 
në bazë të zhvillimit. Nëse sistemi ekonomik krijon një klasë skajshmërisht të pasur, atëherë ndërrimi i 
politikës është i pashmangshëm për të adoptuar politika të majta, ose anasjelltas. Megjithatë, në 
stadin e zhvillimit në të cilin jemi sot, (pra me BPV-në ndër tre më të dobëtat në Europë) vendit fillimisht 
nuk mund t’i marrim, por duhet ti japim. Nuk mund të ngarkojmë vendin në këtë fazë me skema 
sociale. Skema të tilla sociale mund të ndërtohen në faza të mëvonshme të ndërtimit të shtetit. Ne e 
dimë se sistemet politike të majta ose të djathta nuk janë të qëndrueshme përjetësisht. Për të qëndruar 
në kohë të gjata, ato duhet kohë pas kohe të transformohen. Përndryshe, krijojmë vetëm cikle ku 
njëherë shteti është i majt – krijon skema të avansuara sociale, njëherë kthehet i djatht për shkak se 
ka shpenzuar shumë në skemat sociale dhe tash është në borxh dhe duhet të punojë në forma të 
kapitalizmit të egër për të larë këto borxhe. Dhe natyrisht, ndryshimet e sistemeve nuk vijnë pa gjak 
dhe djersë pas gjakut. 

15 janar 2000, Gazeta Koha ditore

18 maj 1994, Gazeta Bujku
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³4, ³5  Kalkulime nga vjetaret statistikore të Agjencise së Statistikave të Kosovës (ASK) 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
³6  Shih të dhënat nga BQK e qasshme në: https://bqk-kos.org/statistikat/rreth-statistikave/https://bqk-kos.org/statistikat/rreth-statistikave
³7 Sipas dokumenteve të deklasi�kuara të CIA-s Amerikane  

 Kosova fatëkeqësisht ka mjaft zona të varfra për shkak të keq qeverisjes dhe menaxhmentit 
të gabuar. Dhe më poshtë janë disa nga obervimet mbi situatën ekonomike në të shkuarën dhe në të 
tashmen: 
a) zonat më të varfra në Kosovë (2020) në bazë të numrit të familjeve dhe individëve që futen në 
skemën sociale janë Mitrovica dhe Prishtina. Më së paku familje dhe persona në skema sociale janë 
në Gjakovë³4.  
b) në vitin 2009, 152,508 individ ishin pjesë e skemës sociale, ndërsa në vitin 2020 rreth 103, 000 individ;³5 
c) paga mesatare ka shënuar rritje përgjatë 10 viteve të fundit. Në sektorin publik pagat janë rritë 
shumëfish më shumë se në sektorin privat. Në sektorin publik, paga mesatare në vitin 2012 ishte 407, 
ndërsa në vitin 2020 624 euro (bruto). Ndërkaq në sektorin privat, në vitin 2012 ishte 337-euro ndërsa 
380-euro në vitin 2020 (bruto). Kjo mund të ndikojë që të të rinjët të synojnë të punësohen në sektorin 
publik në vend të atij privat. Përveç kësaj, sektori publik ofron më shumë siguri, që e bën këtë sektor 
më të dëshirueshëm, por më pak produktiv si kunderpeshë e këtyre kushteve.
d) Norma e papunësisë mbetet e lartë: 
a. Pjesëmarrja e fuqisë punëtore (Labor force participation) tek meshkujt 56% ndërsa tek femrat 20%: 
Norma totale 45.6% në 2001 dhe 38.3% në vitin 2020 sipas ASK. 
c) Norma afat-gjatë e papunësisë mbetet sfide. 
d) Momentalisht, 71.7% e të papunëve janë të papunë afatgjatë;
b. Norma e papunësisë tek të rinjët mbetet sfiduese. Në vitin 2021 49.1 % sipas ASK ose 49.4% Banka 
Boterëorë. Aryset: Janë disa faktorë që kontribuojnë në papunësinë afatgjate në Kosovë siç është për 
shembull largimi masiv i punëtorëve nga puna në fillim të viteve 1990-ta. Sipas vlerësimeve (ILO, Riinvest 
etj.) rreth 145,000 punëtorë u larguan nga puna në atë kohë.
d.  Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për këto 
5 vitet e fundit; 
e.  Punësimi në Kosovë është bazuar tek lidhjet familjare. Pra, njerëzit nuk janë gabim në këtë opinion. 
Në fakt, kemi qenë dëshmitar të marrjes së pozitave me lidhje familjare. Por tash duket një shpresë e re. 
Thënë këtë, duke u bazuar në anketën e realizuar nga UNDP shohim se në vitin 2012, 12% e të anketuarve 
(ose 12% e popullatës) kanë besuar se për të marrë një pozitë pune në sektorin privat, esenciale është 
eksperienca profesionale, gjersa 50% kanë besuar në lidhjet familjare si një mundësi për të marrë një 
pozitë pune. Ndërkaq, shohim që trendi përgjatë viteve ka ndryshuar dukshëm, dhe se në vitin 2019, 
31% besojnë se lidhjet familjare janë parakusht për sigurimin e një vendi të punës dhe 27,7% besojnë 
në profesionalizmin si një kriter për vendin e punës. Ky është një progres i jashtëzakonshëm, edhe 
nëse faktet në terren janë ndryshe. Sepse kur ekziston bindja, atëherë edhe faktet shpjetë ndërrohen 
(për shembull kur dikush beson që profesionalizmi vlerësohet më shumë, i jep përkushtim profesionalizmit 
dhe jo lidhjës familjare). 
e) Edhe sa i përket kushteve të punësimit dhe pritshmërive të njerëzve, sot ata shohin më pak skepticizm. 
f) Mbështetja nga diaspora: Përveç mbështetjes në rrethanat e vështira para dhe gjatë luftës, diaspora 
shqiptare vazhdon të mbetet shtylla më e fuqishme e shtetit duke sjellur secilin vit mesatarisht një 
miliardë Euro;³6 Edhe në kohët e Jugosllavisë³7 ekonomia ishte kryesisht e mbështetur nga transferet 

qe vinin nga vendet më të pasura të veriut të Jugosllavisë për rajonet më të varfra si Bosnja, Kosova 
dhe Maqedonia e Veriut; 
g) Por tash është koha që të mos jemi më barrë e diasporës tonë, prandaj tash është koha që ta 
materializojmë këtë bashkëpunim duke kaluar nga barra për ta në partnerët e tyre në ndërtimin e 
ekonomisë së vendit.

 Të dhënat e shprehuara nga grafikën 1 më poshtë tregojnë për përqindjen e fitimit që qeveria 
qëndrore e grumbullon nga aktiviteti ekonomik në vend³8. Në pikën e fundit për sa i përket grumbullimit 
total të taksave janë Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Që të dyja janë larg mesatarës së vendeve të 
Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (në anglisht: OECD). Pra, vendet e zhvilluara 
paguajnë shumë më shumë taksa sesa vendet e varfra, dhe kjo është një indikator tejet i rëndësishëm 
në zhillimin ekonomik të një shteti. Një përjashtim nga ky fakt është rasti i Shqipërisë. Kjo e fundit ka 
taksat më të larta në rajon, por ka të hyra më të vogla për kokë banori (është e katërta për nga zhvillimi 
më i dobët ekonomik në Europë). 
 Në punimin e tij, Charles Jones duke matur rritjen ekonomike dhe të hyrat nga taksat për 140 
vende të botës ka gjetur një korelacion pozitiv në mes të tyre. Pra, me rritjen e taksave është shënuar 
edhe një rritje e të hyrave për kokë banori për këto vende³9. 

 Por ky korelacion në mes të dy variablave është i mundshëm vetëm kur qeveritë janë të afta 
që mjetet e akumuluara t’i shpenzojnë me një plan të mirëfillt afat-gjatë duke investuar më shumë 
në edukim, shëndetësi, dhe në programe të zhvillimit ekonomik.
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³8  Norma totale e tatimit mat shumën e taksave dhe kontributeve të detyrueshme të pagueshme nga bizneset pas llogaritjes së zbritjeve dhe 
përjashtimeve të lejueshme si pjesë e �timeve tregtare. Taksat e mbajtura në burim (të tilla si tatimi mbi të ardhurat personale) ose të mbledhura dhe 
të dërguara tek autoritetet tatimore (të tilla si taksat mbi vlerën e shtuar, taksat e shitjes ose taksat mbi mallrat dhe shërbimet) janë të përjashtuara.
³9  Charles I. Jones, The facts of economic growth. 2015. NBER 

 Kosova fatëkeqësisht ka mjaft zona të varfra për shkak të keq qeverisjes dhe menaxhmentit 
të gabuar. Dhe më poshtë janë disa nga obervimet mbi situatën ekonomike në të shkuarën dhe në të 
tashmen: 
a) zonat më të varfra në Kosovë (2020) në bazë të numrit të familjeve dhe individëve që futen në 
skemën sociale janë Mitrovica dhe Prishtina. Më së paku familje dhe persona në skema sociale janë 
në Gjakovë³4.  
b) në vitin 2009, 152,508 individ ishin pjesë e skemës sociale, ndërsa në vitin 2020 rreth 103, 000 individ;³5 
c) paga mesatare ka shënuar rritje përgjatë 10 viteve të fundit. Në sektorin publik pagat janë rritë 
shumëfish më shumë se në sektorin privat. Në sektorin publik, paga mesatare në vitin 2012 ishte 407, 
ndërsa në vitin 2020 624 euro (bruto). Ndërkaq në sektorin privat, në vitin 2012 ishte 337-euro ndërsa 
380-euro në vitin 2020 (bruto). Kjo mund të ndikojë që të të rinjët të synojnë të punësohen në sektorin 
publik në vend të atij privat. Përveç kësaj, sektori publik ofron më shumë siguri, që e bën këtë sektor 
më të dëshirueshëm, por më pak produktiv si kunderpeshë e këtyre kushteve.
d) Norma e papunësisë mbetet e lartë: 
a. Pjesëmarrja e fuqisë punëtore (Labor force participation) tek meshkujt 56% ndërsa tek femrat 20%: 
Norma totale 45.6% në 2001 dhe 38.3% në vitin 2020 sipas ASK. 
c) Norma afat-gjatë e papunësisë mbetet sfide. 
d) Momentalisht, 71.7% e të papunëve janë të papunë afatgjatë;
b. Norma e papunësisë tek të rinjët mbetet sfiduese. Në vitin 2021 49.1 % sipas ASK ose 49.4% Banka 
Boterëorë. Aryset: Janë disa faktorë që kontribuojnë në papunësinë afatgjate në Kosovë siç është për 
shembull largimi masiv i punëtorëve nga puna në fillim të viteve 1990-ta. Sipas vlerësimeve (ILO, Riinvest 
etj.) rreth 145,000 punëtorë u larguan nga puna në atë kohë.
d.  Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për këto 
5 vitet e fundit; 
e.  Punësimi në Kosovë është bazuar tek lidhjet familjare. Pra, njerëzit nuk janë gabim në këtë opinion. 
Në fakt, kemi qenë dëshmitar të marrjes së pozitave me lidhje familjare. Por tash duket një shpresë e re. 
Thënë këtë, duke u bazuar në anketën e realizuar nga UNDP shohim se në vitin 2012, 12% e të anketuarve 
(ose 12% e popullatës) kanë besuar se për të marrë një pozitë pune në sektorin privat, esenciale është 
eksperienca profesionale, gjersa 50% kanë besuar në lidhjet familjare si një mundësi për të marrë një 
pozitë pune. Ndërkaq, shohim që trendi përgjatë viteve ka ndryshuar dukshëm, dhe se në vitin 2019, 
31% besojnë se lidhjet familjare janë parakusht për sigurimin e një vendi të punës dhe 27,7% besojnë 
në profesionalizmin si një kriter për vendin e punës. Ky është një progres i jashtëzakonshëm, edhe 
nëse faktet në terren janë ndryshe. Sepse kur ekziston bindja, atëherë edhe faktet shpjetë ndërrohen 
(për shembull kur dikush beson që profesionalizmi vlerësohet më shumë, i jep përkushtim profesionalizmit 
dhe jo lidhjës familjare). 
e) Edhe sa i përket kushteve të punësimit dhe pritshmërive të njerëzve, sot ata shohin më pak skepticizm. 
f) Mbështetja nga diaspora: Përveç mbështetjes në rrethanat e vështira para dhe gjatë luftës, diaspora 
shqiptare vazhdon të mbetet shtylla më e fuqishme e shtetit duke sjellur secilin vit mesatarisht një 
miliardë Euro;³6 Edhe në kohët e Jugosllavisë³7 ekonomia ishte kryesisht e mbështetur nga transferet 

qe vinin nga vendet më të pasura të veriut të Jugosllavisë për rajonet më të varfra si Bosnja, Kosova 
dhe Maqedonia e Veriut; 
g) Por tash është koha që të mos jemi më barrë e diasporës tonë, prandaj tash është koha që ta 
materializojmë këtë bashkëpunim duke kaluar nga barra për ta në partnerët e tyre në ndërtimin e 
ekonomisë së vendit.

 Të dhënat e shprehuara nga grafikën 1 më poshtë tregojnë për përqindjen e fitimit që qeveria 
qëndrore e grumbullon nga aktiviteti ekonomik në vend³8. Në pikën e fundit për sa i përket grumbullimit 
total të taksave janë Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Që të dyja janë larg mesatarës së vendeve të 
Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (në anglisht: OECD). Pra, vendet e zhvilluara 
paguajnë shumë më shumë taksa sesa vendet e varfra, dhe kjo është një indikator tejet i rëndësishëm 
në zhillimin ekonomik të një shteti. Një përjashtim nga ky fakt është rasti i Shqipërisë. Kjo e fundit ka 
taksat më të larta në rajon, por ka të hyra më të vogla për kokë banori (është e katërta për nga zhvillimi 
më i dobët ekonomik në Europë). 
 Në punimin e tij, Charles Jones duke matur rritjen ekonomike dhe të hyrat nga taksat për 140 
vende të botës ka gjetur një korelacion pozitiv në mes të tyre. Pra, me rritjen e taksave është shënuar 
edhe një rritje e të hyrave për kokë banori për këto vende³9. 

15 janar 2000, Gazeta Koha Ditore

 Por ky korelacion në mes të dy variablave është i mundshëm vetëm kur qeveritë janë të afta 
që mjetet e akumuluara t’i shpenzojnë me një plan të mirëfillt afat-gjatë duke investuar më shumë 
në edukim, shëndetësi, dhe në programe të zhvillimit ekonomik.
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31 janar 1991, Gazeta Bujku

 Kosova fatëkeqësisht ka mjaft zona të varfra për shkak të keq qeverisjes dhe menaxhmentit 
të gabuar. Dhe më poshtë janë disa nga obervimet mbi situatën ekonomike në të shkuarën dhe në të 
tashmen: 
a) zonat më të varfra në Kosovë (2020) në bazë të numrit të familjeve dhe individëve që futen në 
skemën sociale janë Mitrovica dhe Prishtina. Më së paku familje dhe persona në skema sociale janë 
në Gjakovë³4.  
b) në vitin 2009, 152,508 individ ishin pjesë e skemës sociale, ndërsa në vitin 2020 rreth 103, 000 individ;³5 
c) paga mesatare ka shënuar rritje përgjatë 10 viteve të fundit. Në sektorin publik pagat janë rritë 
shumëfish më shumë se në sektorin privat. Në sektorin publik, paga mesatare në vitin 2012 ishte 407, 
ndërsa në vitin 2020 624 euro (bruto). Ndërkaq në sektorin privat, në vitin 2012 ishte 337-euro ndërsa 
380-euro në vitin 2020 (bruto). Kjo mund të ndikojë që të të rinjët të synojnë të punësohen në sektorin 
publik në vend të atij privat. Përveç kësaj, sektori publik ofron më shumë siguri, që e bën këtë sektor 
më të dëshirueshëm, por më pak produktiv si kunderpeshë e këtyre kushteve.
d) Norma e papunësisë mbetet e lartë: 
a. Pjesëmarrja e fuqisë punëtore (Labor force participation) tek meshkujt 56% ndërsa tek femrat 20%: 
Norma totale 45.6% në 2001 dhe 38.3% në vitin 2020 sipas ASK. 
c) Norma afat-gjatë e papunësisë mbetet sfide. 
d) Momentalisht, 71.7% e të papunëve janë të papunë afatgjatë;
b. Norma e papunësisë tek të rinjët mbetet sfiduese. Në vitin 2021 49.1 % sipas ASK ose 49.4% Banka 
Boterëorë. Aryset: Janë disa faktorë që kontribuojnë në papunësinë afatgjate në Kosovë siç është për 
shembull largimi masiv i punëtorëve nga puna në fillim të viteve 1990-ta. Sipas vlerësimeve (ILO, Riinvest 
etj.) rreth 145,000 punëtorë u larguan nga puna në atë kohë.
d.  Në një mesatare prej 50% e vendeve të lira të punës në Kosovë kërkojnë arsim profesional për këto 
5 vitet e fundit; 
e.  Punësimi në Kosovë është bazuar tek lidhjet familjare. Pra, njerëzit nuk janë gabim në këtë opinion. 
Në fakt, kemi qenë dëshmitar të marrjes së pozitave me lidhje familjare. Por tash duket një shpresë e re. 
Thënë këtë, duke u bazuar në anketën e realizuar nga UNDP shohim se në vitin 2012, 12% e të anketuarve 
(ose 12% e popullatës) kanë besuar se për të marrë një pozitë pune në sektorin privat, esenciale është 
eksperienca profesionale, gjersa 50% kanë besuar në lidhjet familjare si një mundësi për të marrë një 
pozitë pune. Ndërkaq, shohim që trendi përgjatë viteve ka ndryshuar dukshëm, dhe se në vitin 2019, 
31% besojnë se lidhjet familjare janë parakusht për sigurimin e një vendi të punës dhe 27,7% besojnë 
në profesionalizmin si një kriter për vendin e punës. Ky është një progres i jashtëzakonshëm, edhe 
nëse faktet në terren janë ndryshe. Sepse kur ekziston bindja, atëherë edhe faktet shpjetë ndërrohen 
(për shembull kur dikush beson që profesionalizmi vlerësohet më shumë, i jep përkushtim profesionalizmit 
dhe jo lidhjës familjare). 
e) Edhe sa i përket kushteve të punësimit dhe pritshmërive të njerëzve, sot ata shohin më pak skepticizm. 
f) Mbështetja nga diaspora: Përveç mbështetjes në rrethanat e vështira para dhe gjatë luftës, diaspora 
shqiptare vazhdon të mbetet shtylla më e fuqishme e shtetit duke sjellur secilin vit mesatarisht një 
miliardë Euro;³6 Edhe në kohët e Jugosllavisë³7 ekonomia ishte kryesisht e mbështetur nga transferet 

qe vinin nga vendet më të pasura të veriut të Jugosllavisë për rajonet më të varfra si Bosnja, Kosova 
dhe Maqedonia e Veriut; 
g) Por tash është koha që të mos jemi më barrë e diasporës tonë, prandaj tash është koha që ta 
materializojmë këtë bashkëpunim duke kaluar nga barra për ta në partnerët e tyre në ndërtimin e 
ekonomisë së vendit.

 Të dhënat e shprehuara nga grafikën 1 më poshtë tregojnë për përqindjen e fitimit që qeveria 
qëndrore e grumbullon nga aktiviteti ekonomik në vend³8. Në pikën e fundit për sa i përket grumbullimit 
total të taksave janë Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Që të dyja janë larg mesatarës së vendeve të 
Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (në anglisht: OECD). Pra, vendet e zhvilluara 
paguajnë shumë më shumë taksa sesa vendet e varfra, dhe kjo është një indikator tejet i rëndësishëm 
në zhillimin ekonomik të një shteti. Një përjashtim nga ky fakt është rasti i Shqipërisë. Kjo e fundit ka 
taksat më të larta në rajon, por ka të hyra më të vogla për kokë banori (është e katërta për nga zhvillimi 
më i dobët ekonomik në Europë). 
 Në punimin e tij, Charles Jones duke matur rritjen ekonomike dhe të hyrat nga taksat për 140 
vende të botës ka gjetur një korelacion pozitiv në mes të tyre. Pra, me rritjen e taksave është shënuar 
edhe një rritje e të hyrave për kokë banori për këto vende³9. 

 Por ky korelacion në mes të dy variablave është i mundshëm vetëm kur qeveritë janë të afta 
që mjetet e akumuluara t’i shpenzojnë me një plan të mirëfillt afat-gjatë duke investuar më shumë 
në edukim, shëndetësi, dhe në programe të zhvillimit ekonomik.

 Migrimi si dëshpërim i zhvillimit 
ekonomik dhe mungesës së organizimit 
të mirëfillt demokratik. 
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Grafika 1. Norma totale e taksave sipas vendeve e shprehur si përqindje e fitimit 

Shqipëria B&H Maqedonia e Veriut Mali i Zi OECD - mesatarja Serbia Kosova

Burimi: Të dhënat nga databaza e Bankës Botërore, dhjetor 2021



O vendi im
Ditën dielli sa ndriques, aq më duket i ftohtë,

Natën hëna sa ndriqon, rrugën drejtë shtëpisë si një qylym ma shtron,
Karroca e kuajve që me turistë bohem aty pari kalon,

Mua rrugët me kalldrëm të lagjës së fëmijërisë mi paraftyron.

Të qeshurat e njerëze të lumtur në vendin e vet,
mua më ngjajnë si vajtime të jetës sime që sjellë në kujtim moshën e rinisë naïve,

Ku nuk kishte vend për preokupime, por vetëm për gëzime.
Anipse bark zbrasur, hapësira u linte vend tregimeve,

Të dashurive që krijonin një botë iluzive.

Teksa një polic në rrugë me vërshëllimën e tij paralajmron karrocën e kalit,
mua më kujtohet çasti kur u largova me tren për herë të parë,
Duke shpresu se atje larg do të gjej rrugën e qëndisur me arë.

Një grup tjetër kalon aty pranë,
mbanin në dorë shishet e alkoholit që ishin bosh,

duke kënduar nga secila anë, zemrën pesh ma qon.
Më kujton demostratat që ma rrëmbyen rininë, lirinë, dashurinë e shoqërinë.

Një qift i vjetër rri ulur në një stol përballë dritarës sime,
unë shikoj ata, ata më shikojnë mua.

Duket sikur sinkronizohemi në mendime.
Unë kujtoj babën e nanën time atje larg në vendlindje,

ata kujtojnë vetën në vitet e moshës sime.

Nata duket e gjatë deri sa të prej një biletë ta kthej trrenin prapa,
Të kthehem në shtëpi te nana e te baba,

Entuziazëm i fuqishëm as gjumi nuk më merr,
mendohem se sa e sa në të tilla rrugë kaluan gjenerata.

Por në vektor të trenit që nisem unë, shoh njerëz me kravata,
Që kanë mendje të arta, që kërkojnë zgjidhje afat-gjata, të kapluar nga të vështirat situata.

Largohen për ti sjellë bukë shtëpisë, me zor e mundim pak dritë ardhmërisë,
të pakënaqur me punët e qeverisë, të pasigurtë çfarë do ti lënë fëmisë.
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 Nëse nuk eksportojmë mallra, atëherë do të vazhdojmë të eskportojmë njerëz. 
a) Nëse çalojmë së ndërtuari një politikë strategjike afatgjatë për edukimin e gjeneratave të reja që i 
shërbejnë vendit atëherë do të humbim krejtësisht aftësitë konkurruese me vendet e tjera; - tregu 
ynë nuk do të jetë në gjendje të mbajë punëtorët brenda; 
b) Sikur tek individi, ashtu edhe tek niveli i shtetit, - gjithmonë duhet të bëjmë atë që dijmë më së miri, 
dhe atë që duam më së shumti. Pra, i njëjti parim për zgjedhjen e profesionit të individit vlen edhe për 
shtetin në zgjedhjen e strategjisë së saj për zhvillim socio-ekonomik. Nëse eksportojmë vetëm njerëz, 
atëherë për çfarë mbetemi ne? Si mund t’i kontribojmë vendit kur gjithmonë të kemi opsion largimin 
nga vendi dhe jo punën rreth tij?  
c) Nga viti 2009, pra, një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, e deri në vitin 2019 gjithsej 212 mijë 
persona kanë kërkuar azil nëpër vendet e Bashkimit Europian. Këtu nuk përfshihet numri i 
azil-kërkuesve në SHBA dhe vendet e tjera. 
d) Ti hapim sytë për punën në fuqizimin e ekonomisë. Këto grafika më duket se janë piktura të reflektimit 
të vërtet të situatës politiko-sociale në Kosovë.
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Grafi 2. Imigrimi i popullatës sipas viteve

Burimi: Të dhënat nga Eurostat, dhjetor 2021



 E kuptueshme që sot në botë njerëzit lëvizin nga qyteti në një qytet tjetër, nga fshati në qytetet, 
nga shteti në shtet, por shifra të tilla janë këmbanë për tu zgjuar nga gjumi. Dhe shifrat e paraqitura 
në vijim janë një lloj këmbane për të gjithë – pa dallim. 
 Të ardhurat për kokë banori: 
 Ndër prioritetet kryesore të qeverisë e cila duhet të ndërtojë një strategji afat-gjate dhe të 
qëndrueshme të zhvillimit ekonomik. Shqiptarët janë më të varfrit në Europë (shih Shqipërinë dhe 
Kosovën) dhe janë pak më të pasur se qytetarët Ukrainës) – por janë larg mesatarës së qytetarëve 
europian për të hyra personale. Më poshtë shihet grafika ku vërehet një krahasim i të hyrave mesatare 
për vendet e Ballkanit perëndimor dhe një krahasim me mesatarën europiane. 
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40  Nermin Oruc, Labour markets in the Western Balkans in 2019 and 2020. Regional Cooperation Council. 2021.  

 Anipse ka pasur një ngritje të madhe të të hyrave për qytetarët e Kosovës (rreth 47 përqind 
nëse krahasohen periudhat 2008 dhe 2020), ajo prap mbetet shteti, banorët e të cilit janë më të 
varfrit në rajon dhe bëjnë pjesë në dy tre vendet më të varfra në Europë. Dhe në këtë raport, rritja 
ekonomike vjetore duhet të jetë shumë e lartë për të arritur të kemi të njëjtat të hyra me vendet e 
rajonit. 
 Shkalla e lartë e papunësisë është tepër shqetësuese. Shtuar këtu edhe trendin e ngadalshëm 
të zbutjes së papunësisë përgjatë viteve. Edhe në këtë aspekt, që qartazi afekton edhe fuqinë konsumuese 
(një nga komponentet kyq të BPV-së) jemi të fundit në rajon dhe ndër të fundit në Europë. Mbi të 
gjitha, situata më shqetësuese, sidomos për të rinjët lidhet me nivelin e të qënurit aktiv në shoqëri. 
 Grafika më poshtë, tregon të dhënat e rajonit teksa Kosova është e vetmja në rajon e cila ka 
shkallë më të lartë të personave jo-aktiv në raport me fuqinë totale të tregut të punës40. Akoma më 
shqetësues është fakti që këto shifra për Kosovën janë qysh prej vitit 2012 dhe shumë pak progres 
është bërë në këtë aspekt. Qeveria duhet të krijojë programe për këta persona në mënyrë që t’i 
kanalizoj ata drejtë vendeve të punës që rrijnë të zbrazëta. 
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 Parë nga aspekti i borxhit publik, në vitet e fundit, (që prej vitit 2013) është rritur mesatarisht në 
një trend prej 14 % në vit. Ky trend është mjaft i lartë dhe nëse vazhdon kështu, atëherë shumë shpejtë 
borxhi publik do të rritet në mënyrë të pakontrolluar. Rritja e borxhit publik nuk është gjithmonë një 
fenomen negativ. Megjithatë, e gjithë varet se mbi bazën e çfarë projekteve qeveritare po rritet borxhi.  
 Është shumë e thjeshtë: nëse rritet për të përmbushur nevojën e shpërndarjes së transfereve 
sociale, atëherë kjo do të jetë një spirale drejtë humnerës për gjeneratat e ardhshme, dhe ato do ta 
mbajnë barrën e borxhit publik sepse qeveria do të detyrohet t’ju rritë taksat dhe do të nxisë 
ekonominë e hirtë (ku bizneset do t’ju ikin taksave) ose do të varfërojë edhe më tepër popullatën.  
 Mjafton për të parë ferrin që kanë kaluar që vende si Greqia dhe vendet e tjera të Europës së 
jugut për të parë impaktin e borxhit publik i cili shfrytëzohet për të mbuluar ose themeluar skema sociale. 
 Prandaj, fondet e marra hua duhet të investohen në rritje të kapaciteteve njerëzore dhe investimeve 
direkte në ekonomi. Për shembull, krijimi i mekanizmave për të mbështetur bizneset prodhuese, innovative, 
kërkimore dhe aktivizimin sa më të madh të rinisë në vend.
 Për shembull, ka një shkallë shumë të lartë të të rinjëve të moshës 15-24 që as nuk janë të 
punësuar, por as nuk ndjekin ndonje trajnim që do të lehtësonte shumë punësimin e tyre. Këta të rinjë 
janë një potencial shumë i vyjshëm për ekonominë e vendit, por vetëm se duhet punë për t’u krijuar 
atyre kushtet bazike për të ndjekur trajnime jodoemosdoshmërisht akademike. Të pasurit një 
moshë mesatarisht më të re se secili vend tjetër në rajon dhe Europë, na jep neve fuqi krahasimore 
të patjetërsueshme. 
 Punëdhënësi më i madh në vend nuk duhet të jetë qeveria, por duhet të jetë sektori privat.  
 Përmes fuqizimit të sektorit privat mundësohet edhe zhvillimi i industrisë që pastaj rrit numrin 
e punëtorëve. Qeveritë kanë luajtur një lojë interesante (shumë politik) në këtë aspekt përgjatë dhjetë 
viteve të fundit përmes rritjes së pagës për të punësuarit në sektorin publik. Në vitin 2012, paga mesatare 
në sektorin publik ishte 407 Euro, ndërkaq në vitin 2020 rreth 624 Euro (ASK 2020). Pra, qeveria ka ngritur 
pagat e punonjësve të sektorit publik për 53%. Në anën tjetër, sektori privat në vitin 2012 ka paguar një 
pagë mesatare prej 337 Euro, dhe e ka ngritur këtë për dhjetë vite vetëm me 13% për të arritur te një 
pagë rreth 380 Euro. Natyrisht, kjo nuk e bënë kompetitiv sektorin privat, por një presion i madh në 
këtë aspekt i bëhet nga politika qeveritare për ngritje të pagës në sektorin publik për shkak të aftësive 
tërheqëse të pagës dhe kontratës më të sigurt. 

105



 Sipas të dhënave nga anketat e realizuara nga UNDP, vërehet një shpresë tek të rinjët që u 
kundërvihet zërave klishe rreth bindjeve se çfare e ndikon punësimin në Kosovë. Edhe sikur këto shifra 
të mos jenë të sakta në aspektin praktik, është një lloj kuptueshmërie e realitetit të ri nga të rinjët që 
prespektiva e tyre ndërtohet nga eksperienca profesionale dhe edukimi si dy faktorë kyq në rrugën e 
tyre. Arsyet e punësimit, sipas mendimit të të rinjëve, po lëvizin në një trajektore të kundërt në mes të 
arsyeve të të pasurit “të njofshëm” dhe zhvillimit profesional. Dita e ditës, të rinjët po e kuptojnë se 
zhvillimi profesional dhe edukimi janë aspekte në të cilat ata duhet të fokusohen. Pikërisht, në vitin 
2020, këto dy drejtëza priten dhe sipas këtij trendi, të rinjët shumë shpejtë do të binden se arsyet kryesore 
për futje në treg të punës janë shkathtësitë profeisonale dhe niveli i edukimit. 
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 Sipas përgjigjeve të të punësuarve (UNDP 2020) rreth kushteve të punësimit, anipse pati një 
ngritje gjatë vitit 2017-2019 të atyre që i cilësuan kushtet e punës si të favorshme në krahasim me ata 
që dëshmuan për kushte të pa-favorshme të punës, prap në vitin 2019-2020 pati rritje të atyre që 
dëshmuan për kushte të pa-favorshme dhe rritje të atyre që i konsiderojnë kushtet e punës as të 
favorshme as të pa-favorshme. Dhe kjo, bashkë me presionin e vendeve të zhvilluara që të tërheqin 
fuqinë punëtore në vendet e tyre, është një nga arsyet se pse të rinjët po largohen nga vendi. 
 Në raport me largimet nga Kosova, dhe vala e madhe gjatë vitit 2015, duket sikur edhe qytetaret 
kanë shprehur pikun e pakënaqësive të tyre ndaj drejtimit politik të Kosovës dhe punës së 
institucioneve të Kosovës. 

Marrë për bazë këto obzervime, përmes këtij shkrimi, ftoj që secili nga ju të reflektoj dhe të gjejë 
brenda vetës shpresën dhe forcën që të kontriboj në vendin tonë. 
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Falenderime
 Përfundimi i këtij projekti kërkoi energji, pasion, durim dhe guxim. Ishte sfiduese që të kompletoja 
të gjithë projektit me të gjithë elementet e veta. Përgjatë rrugës u ballafaqova edhe me hamendësime 
të natyrave të ndryshme lidhur me këtë projekt rreth asaj se sa ose a kam arritur të përqoj sado pak 
atë mesazhin tim që e kam përtypur për një kohë të gjatë në mendimet e mija – shpesh duke dyshuar 
në secilin argument. Për një kohë, mu krijua një përplasje dhe gati që në secilin mendim më thyhej 
ndonjë dogmë që kisha lidhur me ndonjë çështje. Për të thyer këto dyshime, dhe për të provuar të 
sjellë diçka të re, e mora guximin dhe e provova ta shkruaj këtë tekst. 
 Dua që të falenderoj përzemërsisht vendin tim, përkatësisht Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit të Republikës së Kosovës për mbështetjen që më dhanë për të kompletuar këtë projekt, dhe 
mbi të gjitha për besimin që më dhanë për të nxjerrë në dritë një projekt të tillë. Për këtë u jam shumë 
mirënjohës. Pa mbështetjen e kësaj ministrije, projekti me gjasë do të realizohej i përgjysmuar dhe i 
pakompletuar. Ju kthefsha shumëfish. 
 Shkëndijat e para për të formësuar mendimet dhe shkrimet e mija në këtë formë nuk do të 
mund t’i kisha hedhur në dritë pa e pasur edhe mbështetjen e bibliotekarisë digjitale Bibliotekaria dhe 
ideatorë e këtij projekti të madh kombëtar siç janë Korab Zhuja e Arbër Ibrahimi. Qasja në këtë 
bibliotekë digjitale krejtësisht unike dhe e vetme në trojet tona bëri që unë të udhëtoj nëpër kohë dhe 
të shoh dhe vlerësoj shumë ngjarje historike në të kaluarën dhe të tashmen. 
 Dua të falenderoj familjen për durimin që patën deri sa unë u angazhova në përfundimin e këtij 
projekti dhe për ndihmën dhe energjinë që më dhanë ata gjatë gjithë kohës. 
 Udhëtimi në Shqipëri është udhëtim në shtëpinë time. Por në këtë rast ishte më i veçantë 
sepse ideja për të inçizuar veprat muzikore i dha shumë kuptim misionit të këtij projekti. Atje e gjeta 
një dedikim të pashoq nga ana e ekipit që i dhanë shumë origjinalitet idesë fillestare dhe shije puro 
shqipe të gjitha këngëve të albumit. Dua të falenderoj në këtë rast të gjithë ata që u angazhuan – me 
theks të veçantë Arbër Koçllarin, Dritan Hekuranin, Devis Kaziun dhe Bekim Këpuskën. 
 Në aspektin vizual, të reprezentimit të idesë për këngën “Nusja jonë” dua të falenderoj ekipin e 
ideve të jashtëzakonshme që quhet “Joy-Media”. Agon Lila dhe Besart Hoxha ishin të mrekullueshëm 
në sintetizimin e idesë së këngës dhe përcjelljes së mesazhit në formën më të mirë të mundshme. 
 Dua të falenderoj Genta Hoxhën dhe Ilir Lokun për koreografinë fantastike dhe Marjan Komanin 
për fotografitë e shkëlqyera përgjatë gjirimeve të video-klipit.
 Gjithashtu i gjithë teksti i librit do të kishte më pak kuptim sikur të mos ishte përfshirë 
edhe Shpat Komoni me idetë e tij briliante për t’i dhënë kuptim fjalëve përmes ngjyrave, vijave, ideve 
dhe dizajnit. 
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Dedikim
Këtë tekst ja dedikoj të gjitha grave shqiptare që janë sinonim i sakrificës dhe garantuese të 
emancipimit shoqërorë shqiptarë dhe jo vetëm. 
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Të gjitha të drejtat e këtij libri janë të rezervuara. Ndalohet kopjimi 
apo riprodhimi i pjesshëm apo i plotë me çdolloj mjeti e forme.

Hapi sytë e zeza për të parë të bardhën - është pikëtakim me eksperiencën e 
bukur. Projekti “Hapi sytë” vjen si një eksperiment artistik e shkencorë që 
emruesin e përbashkët e kanë thirrjen për të rivlerësuar pozicionin e shoqërisë 
tonë, raportet tona me njëri tjetrin në kuptikmin e shtet-ndërtimit dhe raportin 
me vetën në këtë mes. Prandaj, thirrja është që të hapim sytë e zeza (e zeza 
në kuptimin e errësirës, injorancës, humbjes së rrugës) dhe të shikojmë të 
bardhën (në kuptimin e dritës, transparencës, lirisë dhe të drejtës). Sepse pa 
e pa të bardhën, nuk mund të njohim gjendjen aktuale në të cilën gjindemi, e 
që sipas një morie të fakteve, është e errët dhe me pak shpresë…


