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REFLEKSIONE 
GJ U R M Ë    A R S I M O R E 

 
1. ( Pas vitit 1960...) 
 
“Letërnjoftimin” që ta ofron “njohja e gjuhës së hu aj”, shumë gjeneratave,  

socializmi ua tjetërsoi!  
  

Tek ne në Kosovë, paradoksi në mësimin e Gjuhëve të Huaja ndodhi në vitet e 60-
ta. Ish Jugosllavia tashmë e futur në “Lëvizjen e të Pa-inkuadruarve”, në cilësinë e 
baraspeshës midis dy blloqeve, me gjasë, në Planin dhe Programin e Shkollës Shqipe 
e futi mësimin e Gjuhës Ruse. Ndodhi që Alfabetin rus ta mësonim në klasën e 
parë gjimnaz! Në vend që ta vazhdonim edhe mësimin e Gjuhës Frënge,(V-VIII) ajo 
hiqet nga Plani dhe Programi!Në dy vitet e para gjimnaz e mësonim Latinishten. Ajo 

      përpjekje mbeti shterpe,meqenëse nuk ishte përfshirë mësimi i Gjuhës Italiane!! 
  

Moshatarët tanë, në Sarajevë, me Plan-Program shkollor e mësonin Gjuhën 
Gjermane, tetë vite radhazi! Ne iu qanim hallet  boshnjakëve, të cilët ishin 
“dënuar” për ta mësuar njërën nga “gjuhët fashiste”, ndërsa “kosovarët 
mjeranë” (një plejadë e tërë intelektualësh të ardhshëm) kishin “vdekur për së 
gjalli”, duke mbetur “sakat”në njohjen e gjuhëve të huaja!  
  

Gjuha e huaj, zakonisht mësohet nëpër shkolla dhe jo “nëpër rrugë”: të dytës i 
“mungon gramatika”! Për shumë gjenerata intelektualësh mungoi motivi për ta 
mësuar atë në “pleqëri”! Literatura botërore (gjuhë, letërsi, art, filozofi, shkencë, 
teknikë, ... dhe “çdo fjalë tjetër e shkruar”.) ishte e përkthyer në serbokroatishte! 
Kështu për “intelektualët” shqiptarë nga Kosova, edhe për të doktoruar, njohja e një 
gjuhe të huaj (përveç serbokroatishtes), nuk ishte domosdoshmëri! 
  

Analfabetizmi bashkëkohor “brirë nuk ka”! Megjithatë për ne shqiptarët e 
Kosovës, tashmë veteranë, (mos)njohja e mirëfilltë e gjuhës së huaj ishte diç e 
“kurdisur”! Sa bukur që anglishtja sot, mësohet në tërë botën! 
 

               2. ( Pas vitit 1970...) 
  
 Zagrebi, kjo Qendër universitare me traditë qindra vjeçare, vatër e kulturës, 
artit dhe shkencës kroate ishte metropol i admiruar nga studentët kosovarë. Në 
Universitetin e Zagrebit diplomuan me qindra kosovarë, për të mos thënë me mijëra, të 
cilët krijuan “emër”nëpërmjet një karriere profesionale të suksesshme e frytdhënëse. 

Në vitet e ‘70-ta te shek. të kaluar, shqiptarët e Kosovës për të parën herë në 
truallin e tyre, themeluan Universitetin e Prishtinës. Fillimisht, mungonin kuadro 
mësimdhënësish me tituj shkencorë, magjistra dhe doktorë shkencash. Disa vite radhazi 
ndihma e pakursyer shkencore erdhi nga Tirana (mësimdhënës eminent, shumë të zotët, 
të shkolluar gjithandej nëpër Evropë, të cilët diktatura i kishte “zhveshur”nga gradat dhe 
titujt shkencorë!) Për kosovarët kjo nuk mjaftonte! Intelektualët shqiptarë u drejtuan ku 
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tjetër pos në Zagreb (në tokën ku para 13 shekujsh “aty pari” kishin banuar ILIRËT, të 
parët e shqiptarëve).  

 Atje gjetën “strehim”, mikpritje, përkrahje dhe rregull studimor, duke e 
shndërruar Zagrebin në një “oazë”ngritjeje profesionale dhe shkencore, për të cilën 
kosovarët edhe sot shprehin ndjenja falënderimi dhe  mirënjohjeje.! 

 
Po atë dekadë (1970-1980) një numër i konsiderueshëm i kuadrove me Arsim të 

Lartë (me fakultete të kryera në Prishtinë, Zagreb apo gjetiu) fillimisht atje fituan gradën 
e Magjistrit të shkencave. Nga kjo “armatë”magjistrash, shumë sish, po atë dekadë në 
Zagreb fituan gradën e Doktorit të shkencave, të cilët më vonë rrezatuan me kontribute të 
rëndësishme për mendimin shkencor në Universitetin e Prishtinës dhe më gjerë. 

 
“Nuk duhet harruar,”gradën e Magjistrit të shkencave (kimi, biologji, histori, 

ekonomi, drejtësi, gjuhësi...), në Zagrebin e “dritëhijeve”, e fituan edhe një “biçim” 
kandidatësh, të cilët “çarshia” i kishte vlerësuar se nuk dinin “të flisnin” e “të shkruanin” 
përkatësisht ishin “belbër” dhe “mediokër”! Disa nga ata duke u punësuar në Arsimin 
e Lartë, vendi i punës i komprometoi! 
  
 Disa të dytë “në dimrin e jetës” së tyre (63 vjeç), pas Luftës së fundit, hoqën qafe 
“pengun jetësor”, duke u punësuar në Arsimin e Lartë! 
  
 Disa të tretë, mbështetur në magjistraturat e Zagrebit, pas “pauzës” 30 vjeçare 
nëpërmjet “bedelëve” partiakë, doktoruan në moshën 64 vjeçare, në njërën nga këto 
Qendra Universitare; Prishtinë, Tiranë, Tetovë, Shkodër apo Elbasan, duke u futur në 
“historikun e mësimdhënësve universitarë”! 
  
 “Magjistrat”e deridjeshëm të Zagrebit, të cilët pas Luftës në Kosovë,(1999) 
“u zgjuan”si Doktor shkence, bënin pjesë si një kalim nga ndihma: “kroatët janë 
ilirë të asimiluar në sllavë”, tek ndihma : “tingëllima e parasë së fortë”! 
  
 “Gruri, gjithnjë përmban edhe egjër.”   
 
  
 3. ( Pas vitit 1990...) 
 
 Që moti një zë i brendshëm lëvrinte brenda qenies sime, për të shkruar “dy fjalë”  
lidhur me “burgosjen”e Arsimit Universitar në Kosov ë, në harkun kohor(1990-1999). 
 
 Shqiptarëve të Kosovës iu ishte mohuar e drejta natyrore se janë “njerëz” 
nga “jo-njerëzit”! Sa “çel” e “mbyll” sytë, në “hor izont” ia behu “koha 
parahistorike” ku “njeriu për njeriun u shndërrua n ë ujk”! Dhe, “jo- njerëzit” 
filluan rishtazi “të ushqehen”me “gjak” dhe “mish n jeriu”! 
 
 Në fillim të dekadës së 10-të të shek. 20-të, Universiteti i Prishtinës (me 
moshë 20 vjeçare), të thuash ishte zhbërë, kishte pësuar “vdekje klinike”! Studentë 
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dhe personeli arsimor, të gjithë ishin nxjerrë dhunshëm në rrugë, tamam si të ishin 
“një kope delesh”, “plaçkë personale” e një tarafi “parahistorik”! 
 
  

Universiteti i Prishtinës u “burgos” (sui generis), për nëntë vite rresht m’u në 
“moshën e rinisë”! “Kjo” nuk kishte ndodhur askund tjetër në botë! Studentë së bashku 
me mësimdhënësit e tyre, gjetën “strehim, ”ku tjetër pos nëpër xhami e shtëpi private! 
Udhëheqësit e Fesë Islame të Kosovës, pa hezitim i hapën dyert e xhamive, nëpër qytete, 
duke i “shndërruar” ato në mësonjëtore të shkollave të larta dhe fakulteteve! 
 
 Frekuentimi i “mësimeve laike” nëpër xhami ishte “akt hyjnor” i 
papërsëritshëm në historinë njerëzore, pas Mesjetës! Ku do ishte “zgjidhja”, po qe se 
nuk do ekzistonin dëshira, vullneti dhe sakrificat e hierarkisë fetare Islame?! 
 
 Një pjesë e konsiderueshme e studentëve së bashku me disa nga mësimdhënësit e 
tyre, “burgosjen” e Universitetit e përjetuan si rrethanë pa shtegdalje dhe ikën gjithandej, 
për t’u rritur në “dyert e botës”! 
 
 Me të përfunduar Lufta e Kosovës (1998-1999), Universitetit të Prishtinës iu 
kthye “normaliteti”, por dëmi shumëdimensional të cilin ia shkaktoi “kombi me 
Universitet 200 vjeçar”, mbetet i pa llogaritshëm! 
 
 “TEMPORE  OMNIA  VULNERA  SANABUNTUR”  sed 
               “VULPES  PILUM  MUTAT,  NON  MORES” 
        Mllefi dhe mëria serbe ndaj popullit shqiptar, po qe se janë  gjenetikisht të 
trashëguara, ato mbetën të pashërueshme?!          
 
 
 4. ( Pas vitit 2000...) 
 
 Në vitin 2000, Kosova e pranoi Strukturën e Re të Arsimit formal 5+4+3, e 
“transplantuar” nga Kanada e “largët” dhe “shumë e pasur”,  krahasuar me ne ! Edhe pas 
12 viteve, klasat V dhe IX mbetën “problematike”! Ne “nuk e dimë” apo “nuk 
pranojmë ta dimë” se “këtu” mungon Mësimi Ekipor ! 
  

Kohët e fundit ka zëra të “pakonfirmuara” që edhe “vendi i origjinës” me gjasë do 
t’i rikthehet Strukturës së Vjetër të Sistemit të Arsimit 4+4+4, meqë edhe “atje” tek 
klasat V dhe IX “diçka nuk shkon”!  Koha që do vë pas, ka për të qartësuar 
hamendësimin!   

 
Arsimi është “shtyllë” fondamentale e një shoqërie të civilizuar, i cili 

nëpërmjet një “ndjeshmërie vizionare” kërkon ecuri dhe rrjedha; zgjedhje dhe 
zgjidhje; rezultate dhe suksese optimale! 

 
Winston  Churchill ka thënë: ”Ne u japim formë ndërtesave dhe pastaj 

ndërtesat tona na përcaktojnë ne”. 
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“Sikur ky burrë i njohur të kishte qenë një edukator i shquar, ai mund ta kishte 

perifrazuar këtë epigram duke zëvendësuar kurrikulin me ndërtesat, sepse “ç’mësojnë 
fëmijët në shkollë sot, ato do të ndikojnë në formimin e tipit të tyre dhe llojin e 
shoqërisë që ata do të krijojnë nesër”. “Në fakt është forca e kurrikuleve që i 
formon nxënësit”. Një nxënës i paarsimuar mirë sot, do të thotë një premisë më shumë, 
për një kriminel të rrezikshëm nesër”. 

 
Ekspertët vlerësojnë: ”Një kurrikul i mirë kërkon punë provuese së paku 

njëzetë vjeçare!”  Mos të shpërndahemi! Reforma shkollore kërkon një “zot shtëpie” 
nga “shoqëria civile,”apolitik i përzgjedhur si “më i m iri ndër më të mirët”i cili së  
bashku me ekipin e tij dhe atë të Rektoratit (të Universitetit Publik), ka për të 
punuar, studiuar dhe sendërtuar atë, jo më pak se 7 vite, tamam si Guvernatori i 
Bankës Kombëtare Shqiptare! 

 
Kosova e kaloi “gjysmën e udhës” të shkollës së Reformuar , por gjatë harkut 

kohor (2001-2011), defiluan një paradë Ministrash Arsimi, hiç më pak se 5 (AAK-1; 
LDK-2; PDK-2). Ministri i fundit është zgjedhë në vitin 2011, nga Partia e njëjtë ku 
bënte pjesë edhe ai i parafundit! Edhe “ky i fundit”, me gjasë së shpejti do të ndërrohet!! 
  

“Rezultatet” e punës në arsim, “nuk matën” vetëm me dhënie falas të librave 
për filloristët; ndërtimin e godinave shkollore e universitare; hapje të Kolegjeve dhe  
“regjistrimin e të gjithë maturantëve në Universitet!”  
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