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OPINION  
 

 
KOMPJUTERIT-INTERNETIT I CILI NA FALI KAQ SHUMË DAS HURI! 

 
Deri në moshën 35 vjeçare “nuk dija” të shkruaja. Më mirë të them “dija të shkruaja”, por 
“nuk ia dija rëndësinë e të shkruarit”, për të qenë. Krejt rastësisht vendosa të shkruaj dhe 
këtë “nga dy rreshta në ditë”. Më mirë të shkruash “vonë” se “kurrë”, për të vazhduar të 
shkruaj e të shkruaj deri atëherë, kur shumë të tjerë të kësaj moshe (63) mund të jenë 
“përshëndetur” nga kjo botë! 
 
Botimi i librit universitar zakonisht shfaqet si një “meteor”, të cilin jo çdo “person i 
stilolapsit” e vëren ose thënë ndryshe, “e vëren” por shtiret se “nuk e vëren”. 
Për dy vëllimet e fundit (2003) dhe (2008) nuk u shkrua asnjë rresht informativ në gazetat 
e përditshme, meqenëse “kolegët e llojit” (pedagogë dhe matematikanë) me gjasë kishin 
aspiruar që “gjithsecili nga ata do të dijë të shkruaj nga një libër të tillë”! 
 
Njëfarë Lazi, një biçim pedagogu kishte dhënë prova të mjaftueshme që di të shkruaj, bile 
edhe në kohën kur gazetën e përditshme e quanim “Bujku” dhe “gjarpërinjtë e gjakut” na 
qëndronin mbi kokë! Kësaj radhe ai nuk deshi të shkruajë. Lazi nuk ishte i vetmuar, ai 
kishte shumë shokë e shoqe të cilëve iu dhurua edhe nga një kopje libri! 
 
Librave nuk u mungonte cilësia. Edhe pa reklamim gazetaresk ato e gjetën blerësin, bile 
brenda një viti kalendarik. Disa nga “Trajnerët e çertifikuar” por edhe “Profa të 
metodikave” ishin blerës anonim”. Ato ishin të kërkuara dhe të përdorshme edhe nga 
“Qëndra për Përsosmëri në Mësimdhënie” ku “5 veta dhe një njëri” zgjedhën “12 të tjerë 
pa një njëri”. Libri i fundit (2008), me gjasë iu siguroi “bukën e gojës” shumë 
“dertlinjve”. Ku ta di unë, në mesin shoqëror ku “qeni nuk e njeh të zotin e shtëpisë” 
ndonjëri nga “tagrapaguesit” me frutat e punës sime, me gjasë, mund të ketë marrë edhe 
“gradë shkencore”! 
 
Në kohërat “denbabaden” njerëzit pëshpëritnin: “Do të vijë koha që “gjësendi i pashpirt” 
jo vetëm “ do të ecë” e “ do të flasë” por edhe “ do të vlerësoj”. Kjo e vërtetë , tashmë 
është duke u prekur edhe nga i vdekuri”. 
 
Vlerësimin që nuk dëshiron ta kryejë njeriu sepse është “njeri”, atë vlerësim, bile 
“përjetësisht” mund ta kryejë “gjësendi i pashpirt”-kompjuteri(interneti). 
 
Kompjuteri si mjet i përkryer teknik është shumë i rëndësishëm për ata persona që duan 
TË MËSOJNË, TË PUNOJNË, TË ZBAVITEN dhe TË KOMUNIKOJNË. 
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Po qe se “ke blerë livadh” jo duke u mbështetur në “tingëllimën e parasë së fortë”, ta 
(ri)cakton “pozicionin e fushës  së lojës”; “karrigen” ku do të shlodhesh; “bashkëlojtarët” 
dhe “personat që do të shoqërojnë” përkohësisht; mbanë evidencë për “numrin e 
lemzimeve” të cilat nuk kanë të ndalur edhe pasi të jemi larguar nga kjo botë! 
 
Tashmë do duhej ta pranojmë, kompjuteri në shumë raste, për të mos thënë në të gjitha 
rastet: 
 

1. Është mik më korrekt dhe më i besueshëm se njeriu; 

2. Të gjitha “palët që futen në të”, i trajton njëlloj; 

3. Nuk përfill gjininë, racën, moshën e personit, por as shumësinë e tyre, për ta 
“vendosur” personin “në qyshe të dhomës”; 

4. Udhëhiqet “me drejtësi”, pa paragjykime”; “nuk mash trohet”, “nuk 
hidhërohet”, “nuk  korruptohet”! 

5. Ka “kujtesë të fortë”, “është i durueshëm”, “punon pa u lodhur”, ditë e natë; 

6. Palës e cila “gabon në hapa” ia “tërheq vërejtjen”, por nuk i hakmerret; 

7. “Ta merr fytyrën” e “të bën përrallë me tupan” m ’u tek “mesi i pazarit”; 

8. Po qe se “të atakon për të keq” mund të të hapë“plagë të përjetshme”, por 
“nuk të kërkon falje”; 

9. 
Po qe se me punë shteruese je përpjekur “për t’i bërë vend vetes “atëherë ti  
mund futesh edhe në katalogët e bibliotekave rajonale dhe të atyre 
ndërkontinentale! 

 
Kompjuteri (interneti) për hapësirat që na ka krijuar duke na ofruar kënaqësinë e krijimit, 
unë personalisht nuk e di “si t’i falënderohem” dhe “si ta shlyej borxhin ndaj tij”?! 
 
 
Prof. Bedri Jaka 


