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PARATHËNIE E BOTIMIT
Studimi “Rrëfimet e një kombi: shqiptarët, turqit, muslimanët
dhe të krishterët në tekstlibrat shkollorë të historisë dhe letërsisë në
Kosovë” i cili po botohet në këtë pranverë 2013 është përfunduar në
prill të vitit 2011. Studimi është prezantuar për herë të parë në konf‐
erencën ndërkombëtare “Ottoman Legacy Conference Series, Images
of the Other in Textbooks and Popular Culture in the Balkansʺ e cila
u mbajt në universitetin e Bilexhikut në Turqi në prill 2011.
Kur autori i këtij studimi prezantoi gjetjet e tija në konferencën
në fjalë, ku ndër të tjerë merrnin pjesë edhe shumë autoritete e aka‐
demikë turq dhe përfaqësues të Ministrisë së Arsimit të Kosovës,
pjesëmarrësit turq dhe akademikët e ndryshëm ballkanikë u trondi‐
tën kur mësuan që në librat e Kosovës “motër”, turqit tregoheshin si
popull armik dhe Islami si fe e imponuar me dhunë ndaj shqiptarë‐
ve nga “pushtuesit osmanë”. Përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit të
Kosovës, të cilët një ditë më parë i kishin siguruar akademikët dhe
zyrtarët turq se Turqia dhe osmanët tregoheshin pozitivisht në librat
e tyre, pasi u përballën me prezantimin në fjalë ngelën të pagojë.
Ky punim i cili që prej konferencës së Bilexhikut është vënë në
vëmendjen e zyrtarëve turq, duket se ka qenë një nga faktorët kryes‐
orë që shtynë ministrat e arsimit dhe të jashtëm të Turqisë, Ömer Di‐
nçer dhe Ahmet Davutoğlu, që ti kërkojnë autoriteteve kosovare në
gusht të vitit 2011 por edhe më pas, që të ndryshojnë tekstet shko‐
llore të historisë dhe mënyrën sesi turqit e osmanët tregohen në to.
Që prej vitit 2011 e deri më sot, deklaratat e ministrave turq ka‐
në shkaktuar debate të mëdha publike në Kosovë, Shqipëri dhe Ma‐
qedoni. Kërkesat e qeverisë turke për të ndryshuar dhe rishkruar
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historinë shqiptare gjatë periudhës osmane, disa politikanë dhe hi‐
storianë të krishterë e ateistë shqiptarë i kanë quajtur “rrënuese”,
“kërcënim për kombin dhe të krishterët” e “tradhëti kombëtare”.
Disa klerikë katolik kanë shkuar aq larg sa që kanë kërkuar që Tu‐
rqia përpara se të kërkoj ndryshimin e teksteve të historisë të Koso‐
vës, duhet të kërkoj falje publike për pushtimin shekullor që i ka
bërë Shqipërisë. Protestat e grupeve anti‐turke e islamofobe kundër
rishkrimit të teksteve të historisë së shkollave të Kosovës po vazhdo‐
jnë deri në momentet e botimit të këtij libri. Në fund të marsit 2013
një grup akademikësh italianë, e laikësh e të krishterësh shqiptarë
me në krye Ismail Kadarenë i kërkuan presidentes, parlamentit, qev‐
erisë dhe Akademisë së Shkencave të Republikës së Kosovës që të
mos i binden kërkesave turke për rishikimin e teksteve të historisë.
Debatet që janë provokuar pjesërisht nga studimi ynë, janë një
nga faktorët që ky punim të mos botohej në vitin 2011 siç ishte para‐
shikuar. Autori i këtij studimi u braktis nga organizatat të cilat i ki‐
shin premtuar botimin në gjuhën shqipe, turke dhe angleze, pasi ato
u frikësuan nga skandalet diplomatike e mediatike që ai mund të sh‐
kaktonte. Përkthimi në gjuhën turke i këtij punimi, i cili është kryer
nga një organizatë në Kosovë, nuk i është dhënë ende autorit, ndërsa
përkthimi në anglisht nuk u krye kurrë. Studimi që ne po botojmë
këtu është ai që ne kryem në gjuhën shqipe gjatë vitit 2010‐2011. Siç
mund të vihet re, studimi që keni në duar është siç ishte në 2011 e i
papërditësuar me zhvillimet më të fundit.
Arsyeja pse punimi ynë po botohet pas dy vitesh, vjen edhe si
pasojë e problemeve ekonomike dhe logjistike që kemi hasur gjatë
kësaj kohe. Duke qënë se studimi nuk është mbështetur dhe inkuraj‐
uar siç mbështeten studime të tjera që perëndimorët financojnë në
Kosovë dhe Shqipëri, e duke qenë se ky studim vë në pah ndër të
tjera sesi trajtohen turqit dhe muslimanët në tekslibrat e shkollave të
Kosovës, interesi i “shoqërisë civile”, mediave e politikanëve të
Tiranës dhe Prishtinës (të cilët janë klientelistë të ambasadave perë‐
ndimore) ka qënë shumë i vogël, në mos edhe injorues. Ndërsa perë‐
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ndimorët nuk kanë shfaqur ndonjë interesim për studimin tonë, nga
bota muslimane ‐ me përjashtim të Turqisë – pjesa tjetër e saj as që e
ka idenë se çfarë mësohet në shkollat e Kosovës në lidhje me Islamin
dhe muslimanët.
Megjithë vështirësitë që kemi hasur në rrugë, shkruesit e këtij
studimi janë të kënaqur për sensibilizimin që ky studim ka arritur të
bëj në qarqet diplomatike të Tiranës, Prishtinës dhe Ankarasë, e për
më tepër në mesin e muslimanëve shqiptarë. Nëpërmjet këtij stu‐
dimi ‐ ku ne jemi përpjekur të qëndrojmë sa më neutral – ne tregoj‐
më sesi në librat e historisë dhe letërsisë të shkollave të Kosovës,
shqiptarët muslimanë, turqit, por në disa raste edhe popujt fqinj me
shqiptarët poshtërohen apo keqtregohen. Studimi tregon sesi në
shkollat e Kosovës shteti i Shqipërisë shpesh tregohet si shtet i koso‐
varëve. Mitet kombëtariste të Shqipërisë si Skënderbeu, Nënë Tereza,
ilirët e pellazgët, etj, transportohen në kohë dhe hapësirë për të nd‐
ërtuar imagjinatën e nxënësve të Kosovës e cila nuk përket me rea‐
litetet kosovare. Ky studim është vijim i një studimi të mëhershëm që
autori ka bërë me shkollat e Shqipërisë në vitin 2009 me titull
“Depicting the other: the image of the Muslim and the Turk in Alba‐
nia’s High School Textbooks.” Studimi mbi Shqipërinë që është botu‐
ar në revistën International Journal of Turkish Studies, në Madison, Ui‐
sconsin të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka arritur pak a shumë
në të njëjtat përfundime që ne identifikojmë edhe me rastin e Kosovës.
Kur nisëm studimin e librave shkollorë të Kosovës në vitin 2010,
ne nuk menduam që puna jonë do të nxiste kaq shumë debate publi‐
ke dhe incidente diplomatike mes Kosovës dhe Turqisë. Qëllimi
fillestar i studimit tonë ka qenë dhe mbetet sensibilizimi i shoqërisë
civile që operon sot në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, e në veçanti
i muslimanëve dhe popujve të etnive të tjera mbi realitetet që fëmijët
shqiptarë mësojnë në shkollat e tyre. Studimi ynë synon të vërë në
pah sesi fëmijët që lexojnë librat shkollorë të Kosovës, por edhe Shq‐
ipërisë e Maqedonisë, indoktrinohen nga ideologjia e nacionalizmit
laik‐katolik shqiptar i cili buron nga Shqipëria dhe akademikët laik‐
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katolikë që kanë shkruar historinë e saj gjatë shekullit të kaluar. Ne
urojmë që tani që botimi ynë më në fund po sheh dritën e botimit,
lexuesit e tij do të përfitojnë nga gjetjet në të, dhe do të kërkojnë nga
pushtetarët në vendet ku ata jetojnë që të rishikojnë tekstet me të
cilat mësohen fëmijët shqiptarë në Ballkan. Konceptet negative që fë‐
mijët e Kosovës mësojnë mbi Islamin, osmanët dhe popujt fqinj me
shqiptarët, apo koncepte të cilat e trajtojnë Kosovën si një provincë
të Shqipërisë, duhet të korrigjohen për hir të së vërtetës dhe realite‐
teve gjeopolitike më të cilat Kosova dhe shqiptarët ndeshen sot.
Dr. Olsi Jazexhi
Toronto, Kanada
Pranverë 2013
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HYRJE
Lufta e Kosovës e vitit 1999 që u pasua nga rezoluta 1244 e Kë‐
shillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB) të
datës 10 qershor 1999,1 që njohu autonominë e Kosovës nën Repu‐
blikën Federale të Jugosllavisë, dhe shpallja e pavarësisë nga qeveria
kosovare në 17 shkurt 2008,2 kanë krijuar një shtet të ri në Ballkan, të
njohur si Republika e Kosovës. Republika e Kosovës është demokr‐
aci parlamentare ku pushteti ekzekutiv qëndron në duar të qeverisë
së drejtuar nga kryeministri. Edhe pse shteti i Kosovës nuk është
njohur akoma nga OKB‐ja, por vetëm nga më pak se gjysma e
anëtarëve të saj,3 dhe pavarësia e saj nuk është gjykuar ilegale nga
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND)4,5, shteti i ri kosovar be‐
sohet se do të ketë jetëgjatësi dhe herët apo vonë mund të pranohet
si shtet me të drejta të plota në arenën ndërkombëtare dhe në Organ‐
izatën e Kombeve të Bashkuara. Në mbështetje të Kosovës sot qënd‐
rojnë shumë shtete perëndimore me në krye Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe aleatë të saj si Turqia, Shqipëria dhe disa vende të
Azisë, Afrikës dhe Amerikës të cilat mbështesin projektin kosovar.

Shiko: Security Council resolution 1244 (1999) [on the deployment of international civil and
security presences in Kosovo] në faqet e OKB‐së në: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3
b00f27216.html
2
Shiko: Kosovo MPs proclaim independence, në BBC, aksesuar online në: http://news.bbc.
co.uk/2/hi/europe/7249034.stm
3
Burimi: Enciklopedia Wikipedia, International recognition of Kosovo, aksesuar online nw:
http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_Kosovo . Të dhënat e tetorit 2010.
4
Mbi GjND‐në shiko: Çʹështë Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë? Në: http://www.bbc.c
o.uk/albanian/news/2009/04/090417_gjnd_qanda.shtml
5
Shiko: Kosovo Independence Declaration Is Legal, UN Court Rules, në: http://www.huffington
post.com/2010/07/22/kosovo‐independence‐decla_n_655816.html
1
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Shteti i Kosovës është një nga shtetet me përqindjen më të lartë
të popullsisë se re dhe muslimane në të gjithë Evropën. Shumica e
banorëve janë shqiptarë dhe muslimanë. Muslimanët përbëjnë
93.52% të popullsisë,6 ndërsa në vend jetojnë edhe pakica të krisht‐
era katolike (shqiptarë e kroatë) dhe ortodoksë (përgjithësisht serbë).
Sipas Librit Botëror të Fakteve të CIA‐s në Kosovë shqiptarët përbë‐
jnë 88% të popullatës, serbët 7 dhe boshniakët, goranët, romët, tur‐
qit, ashkalitë dhe egjiptianët 5%.7
Proçesi i krijimit të shtetit kosovar ka ngritur shumë pyetje për
politikëbërësit kosovarë, strategët e huaj që kanë ndihmuar në for‐
mimin e Kosovës si shtet dhe studiuesit që merren me studimin e
proçeseve kombformuese dhe shtetformuese nëpër botë. Pyetja më
me rëndësi në këtë proçes është se cila do të jetë e ardhmja e popullit
të Kosovës, i cili herët apo vonë do të formësojë kombin e shtetit të
ri. Nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës të aprovuar në 15 qer‐
shor 2008 në nenin 3 paragrafi 1 lexohet që:
Republika e Kosovës është shoqëri shumetnike, e përbërë nga shqiptarët
dhe komunitetet (e) tjera e cila qeveriset në mënyrë demokratike, me respek‐
tim të plotë të sundimit të ligjit, përmes institucioneve të veta legjislative,
ekzekutive dhe gjyqësore.
Neni 5, paragrafi 1 dhe 2 cilësojnë që:
1. Gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës janë Gjuha Shqipe dhe
Gjuha Serbe.
2. Gjuha Turke, Boshnjake dhe ajo Rome kanë statusin e gjuhëve zyr‐
tare në nivel komune ose do të jenë në përdorim zyrtar në cilindo nivel në
pajtim me ligj.

H. Kettani, “World Muslim Population: 1950 – 2020,” International Journal of Environ‐
mental Science and Development (IJESD), Vol. 1, No. 2, June 2010.
7
Kosovo në World Factbook, Central Intelligence Agency. Aksesuar në: https://www.cia.
gov/library/publications/the‐world‐factbook/geos/kv.html
6
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Neni 8, paragrafi 1 e deklaron Kosovën si shtet laik (edhe pse në
versionin anglisht vendi përshkruhet si shekullar):8
Republika e Kosovës është shtet laik dhe neutral në çështje të besimeve
fetare.9
Të bazuar mbi këto nene të Kushtetutës, shteti dhe kombi i ri
kosovar duhet të ndërtohen si multietnikë, laikë (apo shekullar)10
dhe neutralë në çështjen e feve, ku të gjithë komunitetet fetare dhe
etnike duhet të respektohen. Megjithatë lajmet që lexohen nga Kos‐
ova herë pas here, tregojnë që në vend ekzistojnë tensione etnike
dhe fetare, për të cilat shoqëria civile dhe institucionet e Kosovës du‐
het të punojnë për ti përmirësuar. Tensionet më të dukshme etnike
janë ato që shihen në mes të shqiptarëve në një anë dhe serbëve,
turqve dhe romëve në anën tjetër. Ndërsa tensionet fetare lidhen me
të ardhmen e Kishave Serbe dhe diskriminimin e besimtarëve musli‐
manë nga qeveritë kosovare.11
Për të kuptuar të ardhmen e natyrës së shoqërisë së Kosovës
nuk mjafton të shihen vetëm nenet e Kushtetutës apo aktivitetet dhe
raportet që organizata të ndryshme prodhojnë apo vendimet që
marrin qeveritë e Kosovës. Një nga institucionet më strategjikë te të
Shiko: Kosovo’s Constitution, Basic Provisions, në: http://www.kushtetutakosoves .info/?
cid=2,247
9
Citimet e Kushtetutës së Kosovës janë marë nga: Kushtetuta e Kosovës. Dispozitat the‐
melore, në: http://www.kushtetutakosoves.info/?cid=1,247
10
Në kohët e fundit në Kosovë ka lindur një debat ndërmjet besimtarëve muslimanë dhe
qeverisë kosovare në lidhje me natyrën e shtetit të ri të Kosovës. Në Kushtetutën e Kos‐
ovës, në versionin anglisht vendi cilësohet si shekullar. Ndërsa në versionin shqip vendi
cilësohet si laik. Shiko këtu: http://www.kushtetutakosoves.info/?cid=2,247 dhe këtu:
http://www.kushtetutakosoves.info/?cid=1,247.
Mbi diferencën ndërmjet laicizmit dhe shekullarizmit shiko: Joan Wallach Scott, The Poli‐
tics of the Veil, Princeton University Press, 2007
11
Kundër diskriminimit të besimtareve muslimane me shami janë organizuar një seri
protestash. Më e fundit ishte e datës 08.10.2010. Lexo psh: Në mbrojtje të shamisë në Radio
Evropa e Lirë. Url: http://www.evropaelire.org/content/article/2184865.html
8
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cilët qëndron çelësi i të ardhmes së shoqërive njerëzore janë shkollat.
Ato janë institucionet të cilat ndërtojnë besimin civil të qytetarëve, i
mësojnë brezat e rinj me vlerat dhe rrëfenjën mbi identitetin, etninë,
kombin, fetë, kulturën, historinë dhe artin mbi të cilin gjeneratat e
reja ndërtojnë vizionet e tyre mbi të kaluarën, të tashmen e të
ardhmen. Shkollat dhe tekstet shkollore janë burimi kryesor
nëpërmjet të cilit shteti indoktrinon qytetarët e tij me “kulturën e
lartë” dhe “të vërtetat” që pushteti pranon, e më pas i imponon si të
vërteta absolute dhe u kërkon gjeneratat e reja t’i mësojnë dhe beso‐
jnë si të shenjta.
Për të kuptuar se çfarë mësojnë nxënësit e shkollave të Kosovës
mbi të kaluarën, historinë, kulturën, fenë, etninë dhe “armiqtë” e
tyre, autorët e këtij studimi, kanë nisur që prej tetorit të vitit 2010
analizën që gjendet në faqet në vijim. Ata kanë analizuar librat
shkollorë të letërsisë, historisë dhe edukatës qytetare që janë për‐
dorur për vitin akademik 2010/2011 në shkollat e ciklit fillor, të
mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë të Kosovës. Studimi ndahet në
dy pjesë. Faza e parë shqyrton arsimin fillor dhe të mesëm të ulët,
ndërsa e dyta të mesmin e lartë. Tekstlibrat analizohen duke parë
trajtimin ideologjik, historik, letrar dhe qytetar që ato i servirin
nxënësve dhe që shërbejnë si mësimet bazë mbi të cilat gjenerata e re
kosovare do të ndërtojë “komunitetin imagjinar” i cili do të jetë
bazëthemeli i kombit.
Në studimin tonë, ne nuk marrim përsipër të analizojmë anën tek‐
nike të teksteve si psh. rregullat e drejtshkrimit, ndërtimin e eseve, orët
dhe ngarkesa në mësimdhënie, vërtetësinë e fakteve shkencore etj. Ne
gjurmojmë pjesët që bartin rrëfenja mbi kombin, shtetin, fenë dhe
njerëzit e Kosovës dhe rajonit, të cilat kanë implikime problematike në
lidhje me mbarëvajtjen dhe harmoninë etnike dhe fetare të vendit, duke
u bazuar në Kushtetutën e Kosovës, e cila pretendon të ndërtojë një
shoqëri shumëetnike, demokratike ku askush nuk mund të diskrimino‐
het për shkak të fesë apo etnisë.
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Studimi që ne po ndërmarrim nuk është as i pari dhe as i fundit
në këtë fushë. Studimi më i fundit që ne jemi në dijeni të jetë bërë
mbi tekstlibrat në gjuhën shqipe në Kosovë është ai i BIRN (Rrjeti
Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese) me titull “Problemet dhe të
metat e teksteve shkollore: Analizë e teksteve shkollore të Kosovës
të ciklit të Shkollës së Mesme të Ulët (klasët VI, VII, VIII dhe IX)”.12
Ndërsa për tekstlibrat në gjuhën serbe është studimi i “Komisionit të
pavarur për rishikimin e programeve mësimore në shkollat serbe në
Kosovë” me autor Radivoje Ðurin Mančić.13 Në studimin e BIRN që
ne kemi shqyrtuar autori analizon aspekte të saktësisë shkencore,
ngarkesës, mendimit kritik, metodat bashkëkohore, aspektet didak‐
tiko‐metodologjike, aspektet gjinore dhe aspektet përmbajtësore të
teksteve. Në studimin tonë ne nuk merremi me ato, dhe as me prob‐
leme të tjera të arsimit parauniversitar të Kosovës siç janë mungesa e
infrastrukturës adekuate nëpër shkolla, pagat e ulëta të mësimdhë‐
nësve, mungesa e kuadrove të kualifikuar, braktisja e shkollimit nga
nxënësit, cilësia e dobët e nxënësve, nepotizmi dhe politizimi i
personelit arsimor, mungesa e teksteve shkollore për shkollat e mes‐
me të larta profesionale etj. Siç tregojmë më lartë, ne analizojmë
tekslibrat shkollorë për të vënë në pah si tregohet rrëfenja e kombit
dhe si portretizohen në këtë rrëfenjë të ndërtuar nga shkruesit e saj
Kosova, shqiptarët e Kosovës, Shqipëria, Serbia, Perandoria Osma‐
ne, turqit, serbët, muslimanët dhe të krishterët. Veçojmë shqiptarët,
turqit, serbët, muslimanët dhe të krishterët, dhe Kosovën, Shqipëri‐
në, Serbinë dhe Perandorinë Osmane (e më pas Turqinë) pasi këta
janë elementët kryesorë mbi të cilët ndërtohet rrëfenja kombëtare
Shiko: Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese ‐ Balkan Investigative Reporting Net‐
work, Jusuf Thaçi, Problemet dhe të metat e teksteve shkollore: Analizë e teksteve shkollore të
Kosovës të ciklit të Shkollës së Mesme të Ulët (klasët VI, VII, VIII dhe IX), Prishtinë, prill 2010
13
Shiko: The Report on the Review of Serbian Language Curricula and Teaching Materials, pos‐
tuar nw 30.09.2010 në Faqen e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kos‐
ovës në: http://www.masht‐gov.net/advCms/?id=20,932,1&lng=Eng#id=20,932,1 , apo edhe
Radio Evropa e Lirë, Tekste që inkurajojnë konflikt ndëretnik, 30.09.2010 në: http://www
.evropaelire.org/content/article/2172936.html
12
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shqiptariste14 në librat shkollorë që analizohen. Shqiptarët e Kosovës
janë populli dominues që tani janë në pozita pushteti, turqit janë
sunduesit e një të kaluare të imagjinuar, serbët armiqtë e djeshëm të
cilët ruhen akoma në kujtesën kosovare me krimet e regjimit të
Millosheviçit (por që tani janë minoritet), ndërsa Islami, Krishtërimi
Katolik dhe Ortodoks janë tre fetë kryesore të cilat përplasen dhe
kërkojnë dominancë në Kosovën e re që tashmë është bërë shtet.

14
Me termin rrëfenjë shqiptariste, apo nacional‐komuniste që do përdorim në këtë tekst
kemi parasysh ideologjinë e nacionalizmit shqiptar që u ndërtua në Shqipëri në kohë të
komunizmit, ku qëllimi i tij ishte zhdukja e veçorive etnike, kulturore e fetare të shqip‐
tarëve dhe etnive të tjera të vendit.
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PËRMBLEDHJE
Librat shkollorë janë një nga mjetet më të rëndësishëm që in‐
fluencojnë në ndërtimin e imagjinatës, stereotipeve, keqkuptimeve
dhe edukimin qytetar të rinisë. Shkollat e ciklit fillor, të mesëm të
ulët dhe të mesëm të lartë janë institucione ku shumica e qytetarëve
të Kosovës edukohen. Arsimi fillor (fillor dhe i mesëm i ulët nga
mosha 6 deri në 15 vjeç) është me ligj i detyrueshëm,15 që do të thotë
se tekstlibrat që lexohen në këto shkolla janë librat bazë që çdo
qytetar i Kosovës do të lexojë përpara se të progresojë intelektualisht
apo jo në jetën e tij. Tekstlibrat shkollorë siç edhe Ligji për Botimin e
Teksteve Shkollore në Kosovë i definon janë: “…libër themelor dhe i
obligueshëm, që shërben si mjet themelor dhe burim i dijes për fu‐
shën e caktuar dhe me përdorimin e të cilit arrihen objektivat eduka‐
tivoarsimorë të përfshirë në plan dhe program mësimor... ”16 Duke
patur parasysh rëndësinë e madhe të tyre, përdorimin masiv dhe
tirazhin e lartë, e nga që shumë prej tyre botohen për herë të dytë,
tretë e katërt, dhe për më tepër nga që këta libra kanë aprovimin
zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kos‐
ovës, ata janë librat më të përhapur dhe ndoshta lexuar në Kosovë,
impakti i të cilëve do të ketë efekte afatgjata në vend. Nga gama e
teksteve që përdoren në shkollat e Kosovës, kërkuesit e këtij studimi
kanë vendosur të analizojnë librat e leximit, historisë dhe edukatës
Shiko: RREGULLORE NR. 2002/19, LIDHUR ME SHPALLJEN E LIGJIT MBI ARSIMIN
FILLOR DHE TË MESËM NË KOSOVË TË MIRATUAR NGA KUVENDI I KOSOVËS,
UNMIK/RREG/2002/19. 31 Tetor 2002, Aksesuar në tetor 2010 në: http://www.masht‐
gov.net/advCms/documents/1_RREG_LIGJI_SHQIP_Nr.20022.pdf
16
Shiko: Ligji Nr. 02/L‐67: PËR BOTIMIN E TEKSTEVE SHKOLLORE, MJETEVE MËSI‐
MORE, LEKTYRËS SHKOLLORE DHE TË DOKUMENTACIONIT PEDAGOGJIK. Datë
29 qershor 2006. Online në: http://www.gazetazyrtare.com/e‐gov/index.php?option=com_
content&task=view&id=51&Itemid=28&lang=sq
15

••• 17 •••

qytetare të arsimit fillor e të mesëm të shkollave të Kosovës që janë
përdorur gjatë vitit shkollor 2010/2011. Librat që analizohen janë:
Për Arsimin fillor
Klasa e parë
1. Agim Deva, Islam Krasniqi, Abetare, Shtëpia Botuese “Duka‐
gjini”, Pejë, 2009 (Botimi i dytë). Tirazhi: 50. 000 copë.
2. Arif Demolli, Leximi 1, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Pri‐
shtinë, 2009, (Botimi i gjashtë). Tirazhi: 40. 000 copë.
Klasa e dytë
1. Arif Demolli, Leximi 2, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Pri‐
shtinë, 2009. Tirazhi: I patreguar.
Klasa e tretë
1. Arif Demolli, Leximi 3, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Pri‐
shtinë, 2009, (Botimi i pestë). Tirazhi: 39. 000 copë.
2. Erlehta Mato, Bajram Shatri, Edukata Qytetare 3, Shtëpia Bo‐
tuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2005. Tirazhi: 35. 000 copë.
Klasa e katërt
1. Xhevat Syla, Leximi 4, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Pri‐
shtinë, 2009. Tirazhi: 35. 000 copë.
2. Erlehta Mato, Bajram Shatri, Edukata Qytetare 4, Shtëpia Bo‐
tuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2009. Tirazhi: 29. 500 copë.
3. Rita Petro, Munish Hyseni, Gjuha Shqipe dhe Leximi 4, Shtëpia
Botuese Albas, Tiranë‐Tetovë‐Prishtinë, 2006. Tirazhi: I patreguar.
Klasa e pestë
1. Xhevat Syla, Leximi 5, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Pri‐
shtinë, 2009 (Botimi i tretë). Tirazhi: 31. 000 copë.
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2. Fehmi Rexhepi, Frashër Demaj, Historia 5, Shtëpia Botuese
“Libri Shkollor”, Prishtinë, 2009 (Botimi i tretë). Tirazhi: 25. 500 copë.
3. Bajram Shatri, Erlehta Mato, Edukata Qytetare 5, Shtëpia Bo‐
tuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2009. Tirazhi: 31. 000 copë.
Arsimi i mesëm i ulët
Klasa e gjashtë
1. Fehmi Rexhepi, Frashër Demaj, Historia 6, Shtëpia Botuese
“Libri Shkollor”, Prishtinë, 2007(Botimi i katërt). Tirazhi: 15. 000 copë.
2. Bajram Shatri, Erlehta Mato, Edukata Qytetare 6, Shtëpia
Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2009. Tirazhi: 20. 000 copë.
3. Rita Petro, Xhevat Syla, Leximi letrar 6, Botimet Shkollore
“Albas”, Tiranë – Tetovë –Prishtinë, 2005. Tirazhi: 10. 000 copë.
Klasa e shtatë
1. Mazllom Kumnova, Munish Hyseni, Leximi letrar 7, Shtëpia
Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2008 (Botimi i katërt). Tirazhi:
10. 000 copë.
2. Isa Bicaj, Arbër Salihu, Historia 7, Shtëpia Botuese “Libri
Shkollor”, Prishtinë, 2009(Botimi i dytë). Tirazhi: 32. 000 copë.
3. Erlehta Mato, Bajram Shatri, Edukata Qytetare 7, Shtëpia
Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2008 (Botimi i katërt). Tirazhi:
10. 500 copë.
Klasa e tetë
1. Mazllom Kumnova, Munish Hyseni, Leximi letrar 8, Shtëpia
Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2009 (Botimi i tretë). Tirazhi: 25.
000 copë.
2. Fehmi Rexhepi, Frashër Demaj, Historia 8, Shtëpia Botuese
“Libri Shkollor”, Prishtinë, 2009 (Botimi i katërt). Tirazhi: 25. 000 copë.
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Klasa e nëntë
1. Arif Demolli, Xhevat Syla, Leximi 9, Shtëpia Botuese “Libri
Shkollor”, Prishtinë, 2006 (Botimi i tretë). Tirazhi: 30. 000 copë.
2. Prof. Dr. Fehmi Rexhepi, Historia 9, Shtëpia Botuese “Libri
Shkollor”, Prishtinë, 2009 (Botimi i katërt). Tirazhi: 29. 500 copë.
3. Demë Hoti, Naser Zabeli, Edukata Qytetare 9, Shtëpia Botuese
“Libri Shkollor”, Prishtinë, 2009 (Botimi i tretë). Tirazhi: 36. 000 copë.
Për Arsimin e mesëm të lartë
Klasa e dhjetë
1. Sabri Hamiti, Letërsia e vjetër shqiptare 10, Botimet Shkol‐
lore “Albas”, Tiranë – Tetovë –Prishtinë, 2005. Tirazhi: I patreguar.
2. Kujtim Rrahmani, Kujtim M. Shala, Letërsia e vjetër dhe e
mesjetës 10, Botimet Shkollore “Albas”, Tiranë – Tetovë –Prishtinë,
2006. Tirazhi: 3000 copë.
3. Fehmi Rexhepi, Frashër Demaj, Historia 10 (Për gjimnazin e
përgjithshëm dhe për gjimnazin e shkencave shoqërore), Shtëpia
Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2009 (Botimi i katërt). Tirazhi:
2000 copë.
4. Isa Bicaj, Arbër Salihu, Historia 10 (Gjimnazi i gjuhëve),
Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004. Tirazhi: I patreguar.
5. Jusuf Bajraktari, Fehmi Rexhepi, Frashër Demaj, Historia 10
(Gjimnazi matematikë dhe informatikë, Gjimnazi i shkencave naty‐
rore), Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2007 (Botimi i
katërt). Tirazhi: 1. 000 copë.
6. Erlehta Mato, Barjam Shatri, Edukata qytetare 10, Shtëpia Botu‐
ese “Libri Shkollor”, Prishtinë, Viti i patreguar. Tirazhi: I patreguar.
Klasa e njëmbëdhjetë
1. Sabri Hamiti, Letërsia romantike shqiptare 11, Botimet Shkol‐
lore “Albas”, Tiranë – Tetovë –Prishtinë, 2004. Tirazhi: I patreguar.
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2. Dr. Ardian Marashi, Letërsia botërore 11 (Rilindja, Klasi‐
cizmi, Romantizmi), Botimet Shkollore “Albas”, Tiranë – Tetovë –
Prishtinë, 2006. Tirazhi: I patreguar.
3. Ramiz Abdyli, Emine Bakalli, Historia 11 (Gjimnazi i shken‐
cave shoqërore), Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004.
Tirazhi: 5. 000 copë.
4. Fehmi Rexhepi, Frashër Demaj, Historia 11 (Gjimnazi i gju‐
hëve), Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004 . Tirazhi: 5.
000 copë.
5. Jusuf Bajraktari, Isa Bicaj, Historia 11 (Gjimnazi i përgjith‐
shëm), Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004. Tirazhi: 5.
000 copë.
6. Demë Hoti, Naser Zabeli, Edukata qytetare 11, Shtëpia Botu‐
ese “Libri Shkollor”, Prishtinë. Tirazhi: I patreguar.
Klasa e dymbëdhjetë
1. Sabri Hamiti, Letërsia moderne shqipe 12, Botimet Shkollore
“Albas”, Tiranë – Tetovë –Prishtinë, 2006. Tirazhi: I patreguar.
2. Ardian Marashi, Letërsia botërore 12, Botimet Shkollore “Al‐
bas”, Tiranë – Tetovë –Prishtinë, 2006. Tirazhi: I patreguar.
3. Jusuf Bajraktari, Arbër Salihu, Historia 12 (Gjimnazi i përgji‐
thshëm), Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2006 (Botimi i
dytë). Tirazhi: 3000 copë.
4. Isa Bicaj, Isuf Ahmeti, Historia 12 (Gjimnazi shoqëror), Shtë‐
pia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2006 (Botimi i dytë) . Tirazhi:
3.000 copë.
Klasa e trembëdhjetë
1. Kujtim Rrahmani, Letërsia bashkëkohore 13, Botimet Shkoll‐
ore “Albas”, Tiranë – Tetovë –Prishtinë, 2007. Tirazhi: I patreguar.
2. Ardian Marashi, Letërsia botërore 13, Botimet Shkollore “Al‐
bas”, Tiranë – Tetovë –Prishtinë, 2006. Tirazhi: I patreguar.
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3. Isa Bicaj, Frashër Demaj, Historia 13, Shtëpia Botuese “Libri
Shkollor”, Prishtinë, 2006 . Tirazhi: 5. 000 copë.
Përveç librave të mësipërm kemi konsultuar edhe literaturë
plotësuese e cila jepet në fund të këtij punimi. Për të ilustruar faktet
që do të argumentohen gjatë këtij studimi, herë pas here do të
skanohen faqe, fotografi dhe kapakë librash për të treguar shembujt
që citohen.
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ARSIMI NË KOSOVË
Historia e arsimit në Kosovë është e komplikuar. Gjatë kohëve të
Perandorisë Osmane arsimi në vilajetin e Kosovë është zhvilluar si‐
pas sistemit të mileteve të Perandorisë. Muslimanët shqipfolës dhe
të etnive të tjera ndiqnin shkollat e miletit Islam që ishin në formë
mejtepesh dhe medreseshë, katolikët ndiqnin shkolla e Kishës dhe
më pas ato të sponsorizuara nga austro‐hungarezët, ndërsa ortodok‐
sët shkollat e Kishës serbe. Muslimanët e talentuar që dilnin nga
shkollat e miletit Islam dhe kishin mundësi ekonomike vijonin
studimet në institucionet e Ilmijes që ekzistonin nëpër qytetet e
Perandorisë, ndërsa katolikët dhe ortodoksët shkolloheshin nëpër
vende të Evropës. Shkollimi i shumicës së popullit, pra musli‐
manëve bëhej në gjuhën osmane, e cila shkruhej me gërma arabe që
ishte lingua franka e administratës shtetërore. Gjatë kohës së Peran‐
dorisë ka patur muslimanë kosovarë ashtu si edhe në Shqipëri, Bos‐
nje dhe provinca të tjera të Perandorisë që kanë shkruar gjuhën e
folur lokale me gërma arabe sipas stilit të Bejtexhijve. Ndërsa kleri
katolik ka shkruar në disa raste gjuhën e folur me gërma latine.
Shumica e shkollave të Kosovës mbaheshin nga populli dhe
hoxhallarët, dhe siç Isa Blumi tregon, numri i shkollave të sponsori‐
zuara nga qeveria osmane në provincë ka qënë shumë më i ulët në
krahasim me shkollat shtetërore në Vilajetin e Janinës.17 Shqiptarët e
Kosovës ashtu si edhe shumë popuj të tjerë të Perandorisë Osmane,
apo në të njëjtën mënyrë si fjala vjen vllehët apo gollobordasit sot në
Shqipëri nuk e shkruanin dhe as mësonin nëpër shkolla gjuhën e
tyre, pasi siç Mihal Grameno shpjegon në gazetën Përlindja e
17
Isa Blumi, Teaching Loyalty in the Late Ottoman Balkans: Educational Reform in the Vilayets
of Manastir and Yanya, 1878‐1912, ne Comparative Studies of South Asia, Africa and the
Middle East, Vol. XXI Nos. 1&2 (2001)
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Shqipërisë, deri në vitin 1912 shumica nuk e shikonte të rëndësish‐
ëm zhvillimin e gjuhës së folur por preferonin të studionin në osma‐
nisht apo greqisht.18 Rëndësia e shkrimit të gjuhës shqipe u shfaq në
vilajetin e Kosovës nga veprimtarët nacionalistë shqiptarë gjatë
viteve të fundit të ekzistencës së Perandorisë Osmane në Ballkan,
kur ata u frikësuan nga mundësia e largimit të Perandorisë nga Evr‐
opa dhe nisën të kërkojnë që popullatat shqipfolëse të mësojnë të
shkruajnë gjuhën e tyre në mënyrë që të konsideroheshin komb në
sytë e Evropës e të mos dëboheshin nga të krishterët drejt Turqisë.
Në librin Shtatë ëndrat e Shqipërisë, Hafiz Ali Korça tregon se ndërsa
shqiptarët nuk donin të ndahen nga Perandoria Osmane, ata men‐
donin se duke jua mësuar gjuhën shqipe popullit, do të siguronin
ekzistencën e tij përpara Evropës edhe në momentet kur Turqia do
të largohej nga Fuqitë e Krishtera nga Ballkani.19 Për këtë arsye hapja
e shkollave shqipe është kthyer në objekt debatesh të nxehta në vila‐
jetin e Kosovës dhe në Stamboll nga vitet 1909 deri në 1912, kohë
kur debatet nacionaliste përfshinë të gjithë popujt e Perandorisë.
Shumë nacionalistë kosovarë të ndikuar nga nacionalistët e
krishterë të Shqipërisë dhe nga konsujt austro‐hungarezë, kërkonin
që gjuha shqipe të zhvillohet me gërma latine. Hapjen e shkollave
shqipe e mbështetën edhe autoritetet xhonturke, të cilat ndërsa pra‐
nuan kërkesat e nacionalistëve shqiptarë, favorizuan elitën musli‐
mane kosovare e cila kërkonte të zhvillojë arsimin me gërma arabe
dhe ruaj sistemin shkollor osman. Hasan Kaleshi tregon se në deba‐
tet që janë bërë në këto kohë, shumica e popullatës së vilajeteve të
Kosovës, Manastirit dhe Shkodrës favorizonin mësimin e gjuhës
shqipe me gërma arabe dhe refuzonin nacionalistët latinistë (të njo‐
hur si Latinxhi) që donin të shkruajnë gjuhën shqipe me gërma lati‐
ne.20 Debati mbi hapjen e shkollave për mësimin e gjuhës shqipe
Shiko: Përlindja e Shqipnies , nr.7, 3 shtator, 1913, fq. 2
Hafiz Ali Korça (2006), Shtate endrat e Shqiperise, Tirane, 17
20
Hasan Kaleshi (1969), Disa aspekte te luftes per alfabetin shqip ne Stamboll, Gjurmime Al‐
banologjike, Prishtina, 77 – 117
18
19
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mori dimensione politike në Kosovë gjatë muajve të fundit të Peran‐
dorisë Osmane në Ballkan. Një grup deputetësh shqiptarë në parla‐
mentin e Stambollit, të njohur si latinxhi apo bashkimxhi (sipas emrit
të klubit Bashkimi) me në krye Hasan Prishtinën kërkuan që ti
imponojnë qeverisë osmane hapjen e shkollave me gërma latine në
vilajetet e Manastirit, Janinës, Shkodrës dhe Kosovës dhe njohjen e
një autonomie administrative. Për këto arsye dhe duke shfrytëzuar
dëshirën e krerëve të Kosovës që kërkonin të risjellin në pushtet sull‐
tan Abdylhamitin II që ishte larguar nga xhonturqit në 1908, ata pro‐
vokuan kryengritje në vilajet, të cilat detyruan qeverinë xhonturke të
japë dorëheqje dhe zëvendësohet nga qeveria e formuar nga Partia e
Hürriyet dhe İtilâfit ku bënin pjesë shumë nacionalistë shqiptarë e cila
edhe pranoi kërkesat e latinxhive.21
Reformat dhe pranimi i qeverisë osmane për të hapur shkolla në
gjuhën shqipe në vilajetet shqipfolëse në Ballkan ishte një nga arsyet
që shkaktuan shqetësimin e fqinjëve të Kosovës, të cilët nisën edhe
Luftën e Parë Ballkanike ku si pasojë vilajeti i Manastirit, Kosovës
dhe Janinës u pushtuan nga ushtritë greke, serbe e bullgare. Me
thyerjen e ushtrisë osmane, shumica e vilajetit të Kosovës u pushtua
nga Serbia e cila e mbajti vendin të pushtuar deri në vitin 1915. Më
pas Kosova do të pushtohet nga trupat austro‐hungareze e bullgare.
Gjatë kohës së pushtimit austro‐hungarez, habsburgët ndryshuan
sistemin osman të mileteve dhe e ndanë popullsinë në linja etnike
duke grupuar në këtë mënyrë muslimanët dhe katolikët shqipfolës
sëbashku e ndarë nga ata popullatat sllavishtfolëse. Habsburgët
hapën shkolla etnike sipas modelit austriak, ku përveç të tjerash i
mësonin popullatës gjuhën shqipe me gërma latine dhe prezantuan
për herë të parë konceptet e ilirianizmit në shkollat e provincës dhe
ndasinë e shqiptarëve nga osmanët.

Shiko: Hasan Prishtina (1925), Nji shkurtim kujtimesh mbi kryengritjen shqyptare të vjetit
1912, bot. i dytë, Bari
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Shkollat austriake u hapën kryesisht në Rrafshin e Dukagjinit
dhe Kosovën Perëndimore, në rrethinën e Prizrenit, në Gjakovë, në
Pejë me rrethina, në Istog, në Skënderaj, në Mitrovicë e në Vushtrri
me rrethinë. Edhe pse kishin ndjekje të vogël, ato punuan për tre
vjetë prej klasës së parë deri në klasën e pestë. Shkollat komando‐
heshin nga Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit me seli në Shkodër
dhe mësimi zhvillohej me planprograme austriake, të përshtatura
për nxënësit shqiptarë. Fëmijëve ju mësohej bindshmëria ndaj Au‐
stro‐Hungarisë dhe perandorit austriak. Në shkolla mësoheshin 12
lëndë mësimore si: gjuha shqipe, matematika, historia, gjeografia,
mësimi i natyrës, vizatimi, bukurshkrimi, muzika, punëdora, fiskul‐
tura, mirësjellja dhe mësimi fetar. Mësuesit shqiptarë të këtyre shko‐
llave ishin mësuar më parë në Shkollën Normale të Elbasanit të ha‐
pur gjatë kohës së Perandorisë Osmane në Elbasan,22 ndërsa të tjerët
ishin austro‐hungarezë.
Shkollat me gërma latine që u hapën në Shqipëri në kohën e
Qeverisë së Vlorës dhe Princ Vidit nuk u pritën mirë nga popullatat
muslimane dhe ortodokse të Shqipërisë. 23 Në vitin 1914‐1915 në
Shqipëri u zhvillua luftë civile nga popullatat muslimane dhe orto‐
dokse të cilat refuzuan të bëhen pjesë e shtetit të Princ Vidit dhe
mësojnë në shkollat me gërma latine që regjimi hapi. Lufta civile e
vitit 1914 u shoqërua me djegjen e këtyre shkollash dhe teksteve me
gërma latine. Kjo luftë e kishte origjinën që në kohën e Perandorisë
Osmane kur austro‐hungarezët dhe një grup nacionalistësh latinistë
organizuan Kongresin e Manastirit në Manastir të Maqedonisë në
vitin 1908 dhe deshën të caktojnë gërmat latine si gërma të gjuhës
shqipe. Caktimi i gërmave latine ishte pjesë e projektit austriak i cili
nisi që pas Kongresit të Berlinit dhe synonte që një ditë të aneksonte
trevat shqiptare dhe krijonte një popullatë që do i bindej habsbur‐
Bajram Shatri, Arsimi fillor në Kosovë në shekullin XX (sfida, dëshmi, fakte), Shtëpia
botuese Libri shkollor – Prishtinë, 2006. f. 58.
23
Për Shqipërinë shiko letrën e Mustafa Krujës Protesta për mbylljen e shkollës shqipe në Ti‐
ranë, Gazeta Shqiptare. 17.10.2010
22
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gëve. Pjesë e këtij projekti ishte edhe shkrimi i parë i Historisë së Shqi‐
përisë në vitin 1898 nga Ludvig von Thallóczi me titull Të ndodhunat e
Shqypnis prej nji Gege që don vendin e tij.24 Ky tekst që u shkrua me
rekomandimin e konsullit austro‐hungarez në Shkodër Theodor A.
Ippen dhe sponsorizimin e Ministrisë së Jashtme Habsburge, syno‐
nte të ndante shqiptarët nga Perandoria Osmane dhe të ndërtonte
mitin e Skënderbeut si hero anti‐musliman për ata. Kur përpjekjet e
austro‐hungarezëve për përhapjen e shkrimit me gërma latine u int‐
ensifikuan pas vitin 1908 muslimanët e vilajeteve të Kosovës, Mana‐
stirit, Shkodrës dhe Janinës refuzuan në masë të adoptojnë gërmat
latine. Në bashkëpunim me xhonturqit ata organizuan një seri demo‐
nstratash nëpër vilajete dhe më pas Kongresin Shqiptarottoman Kon‐
stitucionar të Dibrës për të mbështetur sistemin osman të qeverisjes
dhe edukimit.25 Ne nuk posedojmë fakte që të dimë se cili ka qenë
reagimi i popullatave të Kosovës ndaj shkollave që hapën austro‐
hungarezët gjatë pushtimit të tyre në Kosovë në 1915. Megjithatë, pas
largimit të austro‐hungarezëve shkollat me gërma latine u mbyllën
dhe mësimi i kosovarëve vazhdoi të behët nëpër mejtepe dhe xhami
ku të rinjtë mësonin sipas standartit osman me gërma arabe.
***
Hapja e shkollave më gërma latine u rishfaq sërisht në Kosovë
gjatë pushtimit nazifashist në vitin 1941. Fashistët italianë ashtu si
austro‐hungarezët sponsorizuan hapjen e shkollave shqipe me
gërma latine në Kosovë, pasi në këtë mënyrë Kosova i bashkohej sis‐
temit arsimor të Shqipërisë dhe futej nën sferën kulturore të
mbretërisë italiane. Në tekstin Histori e Gjeografi Klasa e Katertë, që

Ludwig von.Thallóczy, Të ndodhunat e Shqypnis prej nji Gege që don vendin e tij, Përkth.
Stefan Zurani, Third Edition, (Botime Françeskane, Shkodër 2008).
25
Shiko: KONSTITUCIONAR I BASHKET SHQIPTAROTTOMAN, Vendimet e përgjith‐
shme të Kongresit Shqiptarottoman Konstitucionar dhe të bashkët që u mbajt më 10 kor‐
rik 1909 në Dibër të sipërme, 1909.
24
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italianët përdorën për shkollat e Kosovës dhe Shqipërisë në vitin
1942, qytetet e pushtuara të Kosovës tregohen si pjesë e Shqipërisë
dhe Shqipëria si pjesë e Mbretërisë Italiane. Shqiptarët dhe venecia‐
nët tregohen si pasardhës të ilirëve. Hero i shqiptarëve projektohej
Skënderbeu i cili lufton kundër turqve dhe ishte aleat i Italisë.
Ndërsa hero modern i kombit të madh shqiptar të bashkuar me
Italinë tregohet Viktor Emanueli III, Musolini dhe Italia fashiste.26
Për hapjen e shkollave me gërma latine në Kosovë, italianët nga‐
rkuan ministrin e arsimit Ernest Koliqi dhe Ali Harshovën, të cilët
sollën mësues nga Shqipëria dhe Italia. 27 Me hapjen e shkollave
italiane, Kosova u inkuadrua në sistemin arsimor të Shqipërisë, ku
fëmijët mësonin të shkruajnë gjuhën shqipe me gërma latine në
dialektin gegë të Shkodrës që ishte gjuhë zyrtare e Shqipërisë fash‐
iste. Shkollat që hapën italianët në 1941 ndryshonin nga shkollat os‐
mane dhe austro‐hungareze pasi arsimi që ata sollën, përveç të qenit
pjesë e projektit imperial italian, sillte për herë të parë edhe futjen e
arsimit laik në mesin e popullatave të Kosovës. Italianët sponsori‐
zuan hapjen e kurseve shqipe me germa latine në Pejë, Prizren, Gja‐
kovë, Prishtinë, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Vushtrri etj.28 Gjatë viteve
1941‐1944, në Kosovë u hapën 173 shkolla fillore, 3 të mesme dhe
disa gjimnaze të ulëta. Në Prishtinë u hap një shkollë e mesme nor‐
male në 1941, në Prizren shkolla normale – gjimnazi, kurse në Gja‐
kovë shkolla tregtare teknike.29

26
Ministria e Arsimit, Histori e Gjeografi Klasa e Katertë, Shtëpia Botuese Marzocco, Fire‐
nze, 1942.
27
Bajram Shatri, Arsimi fillor në Kosovë në shekullin XX (sfida, dëshmi, fakte), Shtëpia
botuese Libri shkollor – Prishtinë, 2006. f. 47.
28
Ibid: 56
29
Fehmi Rexhepi, Historia 9, Shtëpia botuese Libri shkollor, 2009, f. 122.
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SHKOLLA SHQIPE NË SISTEMIN JUGOSLLAV
Pas Luftës së Dytë Botërore e largimit të forcave gjermane e ital‐
iane nga Kosova, arsimi në shqip30 u riorganizua me parime sociali‐
ste nga jugosllavët. Në Kosovë ashtu si edhe në Shqipëri një pjesë e
madhe e popullatës (rreth 90 përqind) vazhdonte të mos dinte të
shkruante gjuhën me gërma latine. 31 Sistemi arsimor i Kosovës u
zhvillua nga udhëheqja e Jugosllavisë Federative nëpërmjet Ligjit
mbi shkollimin e obligueshëm fillor shtatëvjeçar, që u nxorr në vitin 1945
e hapi në Kosovë 278 shkolla fillore katërklasëshe në vitin 1944/1445,
prej të cilave 135 në gjuhën shqipe.32. Në vitin shkollor 1946/1947
jugosllavët hapën progjimnazet në disa qendra të Kosovës. Sistemi i
shkollimit ishte unik për të gjitha vendet e Jugosllavisë dhe në Kos‐
ovë shkollat u organizuan në bazë të përkatësisë gjuhësore. Për të
ndihmuar mësimin e gjuhës shqipe me gërma latine në vitet 1945‐
1948 erdhën nga Shqipëria shumë mësues. Në vitin 1952 shkollat
shtatëvjeçare u shndërruan në tetëvjeçare e në 1958 u hap Shkolla e
Lartë Pedagogjike në Prishtinë. Shkollat që hapën jugosllavët ishin
dygjuhëshe, shqip dhe serbokroatisht.
Kur në Jugosllavi ndodhën ndryshime kushtetuese në vitin 1974
dhe Kosova u njoh si Krahinë Autonome, në të gjitha shkollat fillore,
të mesme dhe fakultete, procesi mësimor nisi të kryhet në gjuhën
shqipe, serbe dhe turke. Në këtë periudhë e cila zgjati nga viti 1976
deri në 1981 zgjerimi i shkollave ndihmoi në përhapjen e mësimit të
gjuhës shqipe dhe formimin e identitetit modern shqiptar, sidomos
në disa qytete ku më parë dominonte turqishtja. Gjatë kësaj kohe
Këtej e tutje do ta quajmë arsimi shqip dhe jo më arsimi me gërma latine pasi në këtë
kohë rezistenca kundër mësimit të gjuhës shqipe me gërma latine shuhet.
31
Nëpër referenca si kjo nga Ali Hadri, LNÇ në Kosovë 1941‐1945, Prishtinë 1971, fq. 30
tregohet që 90% e popullsisë ishte analfabete. Autorët duket se nuk i quajnë alfabetë
brezin që dinte të shkruante osmanisht.
32
Bajram Shatri, Arsimi fillor në Kosovë në shekullin XX (sfida, dëshmi, fakte), Shtëpia
botuese Libri shkollor – Prishtinë, 2006. f. 64.
30
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dialekti gegë që ishte përdorur si standart që nga koha e austro‐hun‐
garisë nisi të zëvendësohet nga gjuha zyrtare e Tiranës, toskërishtja
e zyrtarizuar gjatë Konsultës Gjuhësore të Prishtinës më 1968,33 dhe
Kongresi i Drejtëshkrimit të Gjuhës Shqipe në 1972. 34 Paralel me
adoptimin e toskërishtes apo siç ajo njihet standartin gjuhësor të Ti‐
ranës, në Kosovë erdhën edhe shumë tekstlibra nga Shqipëria dhe li‐
bra jashtëshkollor të cilët sollën ideologjinë e Tiranës ku osmanët
portretizoheshin si armiq, kultura e shqiptarëve projektohej me rrë‐
një evropiane, e Skënderbeu dhe Enver Hoxha tregoheshin si kam‐
pionë të shqiptarisë. Historia që kosovarët nisën të mësojnë në këtë
kohë ishte pjesë e historisë që historianët komunistë dizanjuan në
Tiranë nën drejtimin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku
Skënderbeu, anti‐turqizmi dhe autoktonia e shqiptarëve zënë vend‐
in kryesor.35
Një vit me rëndësi në promovimin e mitit të Skënderbeut në
qarqet akademike në Kosovë është viti 1968 kur historianë nga Ti‐
rana organizuan me historianë nga Prishtina simpoziumin e 500 vje‐
torit të vdekjes së Skënderbeut në Prishtinë. Dy vite më vonë, në 27
tetor 1970 ndërmjet universitetit të Tiranës dhe Prishtinës u nënshkr‐
ua protokolli i bashkëpunimit mësimor‐shkencor i cili solli profesorë
nga Tirana në vend. Kjo periudhë bashkëpunimi ndërmjet Tiranës
dhe Prishtinës ishte kohë kur edhe arsimi në gjuhën shqipe në Koso‐
vë do të arrinte hapje masive. Kështu në vitin shkollor 1975/1976 në
krahinën e Kosovës funksiononin 879 shkolla fillore, ndërsa në 1970
u hap Universiteti i Prishtinës e në 1978 Akademia e Shkencave dhe
Arteve të Kosovës.

Agim Vinca, ‘68, viti i rilindjes së shqiptarëve në ish‐Jugosllavi, Gazeta Shqip, 13 dhjetor 2008
Shiko: Androkli Kostallari, Mahir Domi, Eqrem Çabej, Emil Lafe, Drejtshkrimi i gjuhës
shqipe, Tiranë : Akademia e Shkencave, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1973
35
Teksti i parë zyrtar i Historisë së Shqipërisë është shkruar nga Selim Islami
dhe Kristo Frashëri me titull Historia e Shqipërisë, Vol I, (Universiteti Shtetëror i
Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1959).
33
34

••• 30 •••

ARSIMI NËN KONTROLLIN E SERBISË
Vdekja e Titos dhe ndryshimet që ndodhën në Jugosllavi në
1981, patën pasoja për arsimin në gjuhën shqipe në Kosovë. Në këto
kohë planprogramet shkollore nisën të ndryshojnë duke u dhënë rë‐
ndësi kulturës sllave, dhe përndjekur e persekutuar nxënësit dhe
studentët shqiptarë. Në vitin 1989, pasi Serbia ndryshoi kushtetutën,
nisi të hartojë ligje që ndrydhnin arsimin e shqiptarëve.
Imponimi i politikave shtetërore serbe në Kosovë arriti kulmin
në vitin shkollor 1990/1991 kur regjimi i Beogradit dëboi shumë më‐
simdhënës nga shkollat e Kosovës dhe ndryshoi planprogramet më‐
simore me ato të hartuara në Pleqësinë e Arsimit të Serbisë. Me ndr‐
yshimet kushtetuese të vitit 1989 Serbia krijoi kushte juridike për
ndërrimin total të sistemit të arsimit në gjuhën shqipe. Masat e ndër‐
marra ishin të llojllojshme ndër të cilat veçojmë:
1. Heqjen e drejtorëve shqiptarë dhe zëvëndësimi i tyre me
drejtorë kryesisht serbë.
2. Futjen e masave të dhunshme administrative në insti‐
tucionet e arsimit.
3. Dëbimin e nxënësve shqiptarë nga objektet shkollore në
mjediset e pastërta etnike apo në mjediset e përziera.36
Të gjendur në këtë situatë, kosovarët organizuan një sistem
shkollimi paralel, duke dhuruar shtëpitë e tyre për t’i adaptuar në
shkolla. Pushteti paralel shqiptar i asaj kohe, i gjendur nën represio‐
nin serb por me përkrahjen e popullit, organizoi shkollat në mënyrë
private. Ato financoheshin nga diaspora kosovare, kontributi vullne‐
tar i mësimdhënësve dhe përkrahja popullore. Si rrjedhojë shtatori i
vitit 1990 është viti kur arsimi i Kosovës ndahet nga ai i Serbisë dhe
për herë të parë në historinë e arsimit të Kosovës, planet dhe
Bajram Shatri, Arsimi fillor në Kosovë në shekullin XX (sfida, dëshmi, fakte), Shtëpia
botuese Libri shkollor – Prishtinë, 2006. 109.
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programet mësimore hartohen nga shqiptarët pa imponim dhe pa
tutorë jugosllavë.37 Ky sistem vazhdoi deri në kohën e ndërhyrjes së
trupave të NATO‐s në Kosovë në 1999.

SISTEMI AKTUAL I ARSIMIT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Pas çlirimit nga Serbia dhe ndryshimit të pushtetevë në Kosovë,
sistemi i ri arsimor ka patur ndryshime rrënjësore. Në faqen zyrtare
të Ministrisë së Arsimit e Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës
(http://masht‐gov.net) mësojmë që ligji i parë për arsimin në Kosovë
është i datës 31 tetor 2002. Ky ligj është miratuar nga Kuvendi i Kos‐
ovës në pajtim me Rezolutën 1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit të
OKB‐së, e në përputhje me nenet 9.1.44 dhe 9.1.45 të Kornizës Ku‐
shtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme (Rregullorja e UNMIK‐ut
nr. 2001/9).38 Sipas këtij ligji arsimi në Kosovë është e drejtë e të
gjithë fëmijëve, është falas, çdo fëmijë ka të drejtë të mësojë në gju‐
hën e tij apo të saj amtare në shkollën fillore e të mesme nëse plotë‐
sohen kushtet e parapara nga Ministria, e regjistrimi dhe përparimi
nëpër të gjitha nivelet e arsimit fillor dhe të mesëm, mundësohet pa
asnjë lloj diskriminimi të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë për
arsye që kanë lidhje me gjininë, racën, me prirjet seksuale, hendike‐
pet fizike, e intelektuale ose hendikepe tjera, gjendjen civile, ngjyrën,
religjionin, opinionet politike apo të tjera, origjinën kombëtare, etn‐
ike apo sociale, përkatësinë ndaj një komuniteti kombëtar, pronës‐
inë, vendlindjen apo rrethanat e tjera të nxënësit ose familjes së tij.39
Edhe pse ligji pretendon për mosdiskriminim, udhëzimi administra‐
tiv me numër 6/2010 i datës 11.05.2010, (neni 4 pika 1.13), mbi “Kod‐
Ibid: 139.
Shiko: RREGULLORE NR. 2002/19, UNMIK/RREG/2002/19. Datë 31 tetor 2002 në:
http://www.masht‐gov.net/advCms/documents/1_RREG_LIGJI_SHQIP_Nr.20022.pdf
39
Ibid
37
38
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in e mirësjelljes dhe masat disiplinore për nxënës të shkollave të me‐
sme të larta”40 i cili ndalon “Bartjen e uniformës fetare” në shkolla
dhe prononcimet e ministrit të arsimit për çështjen e shamisë,41 kane
evidentuar që në Kosovë ekziston diskriminim kundër shkollimit të
femrave që mbajnë shami. Dhe siç ky studim do të tregojë, tekstlib‐
rat shkollorë të Kosovës vuajnë nga mite dhe keqkonceptimi i histo‐
risë që autorët shkrues kanë për historinë e vendit të tyre.
Megjithatë, Ministria e Arsimit të Kosovës pretendon se ndjek
trende arsimore të Evropës Perëndimore. Format elementare të real‐
izimit të këtij sistemi deri në nivelin paraunivesitar janë:
- Arsimi parashkollor (çerdhet, kopshtet, klasat parafil‐
lore);
- Shkolla fillore elementare (nga klasa e parë deri në
klasën e pestë);
- Shkolla e mesme e ulët (nga klasa e gjashtë deri në
klasën e nëntë);
- Shkolla e mesme e lartë ( nga klasa e dhjetë deri në
klasën e trembëdhjetë);
Një risi të veçantë në Kosovë paraqet edhe organizimi i arsimit
privat i cili shtrihet që nga arsimi parashkollor e deri në atë universi‐
tar. Arsimimi parashkollor, si risi në Kosovën e pasluftës, është një
alternativë e arsimimit publik. Në fund të ciklit të shkollës së mesme
të lartë nxënësit iu nënshtrohen provimit të maturës shtetërore në
nivel kombëtar. Pikët që grumbullojnë në këtë provim (testi i
maturës) iu njihen në provimet pranuese të universitetit.
Në faqet në vijim ne do të shohim se çfarë mësojnë nxënësit e
shkollave të Kosovës mbi vendin dhe veten e tyre dhe sa gjithëpërf‐
shirëse janë mësimet që ata mësojnë.
40
Shiko: Udhëzim Administrativ: Kodi i mirësjelljes dhe masat disiplinore për nxënës të
shkollave të mesme të larta, NUMËR: 6/2010, DATË: 11.05.2010:
Neni 4. Veprimet e ndaluara: 1.13. Bartja e uniformës fetare.
41
Shiko: Edona Peci, Hoxhaj: Kushtetuta qartëson çështjen e simboleve fetare, në Radio Evropa e
Lirë, Prishtinë, 23.06.2010. Online: http://www.evropaelire.org/content/article/2080522.html

••• 33 •••

••• 34 •••

PJESA I
ARSIMI FILLOR
Në pjesën e parë të këtij studimi ne analizojmë tekstlibrat e ar‐
simit fillor (shkollën fillore elementare dhe shkollën e mesme të
ulët). Librat që shqyrtohen janë ato të klasave të para deri në të
nëntën. Librat që analizojmë janë:
- për klasën e parë Abetare e Leximi 1;
- për klasë e dytë Leximi 2;
- për klasën e tretë Leximi 3 dhe Edukata Qytetare 3;
- për klasën e katërt Leximi 4 dhe Edukata Qytetare 4;
- për klasën e pestë Leximi 5, Historia 5 dhe Edukata Qytetare 5;
- për klasë e gjashtë Historia 6 dhe Leximi letrar 6;
- për klasën e shtatë Leximi letrar 7, Historia 7 dhe Edukata Qytetare 7;
- për klasën e tetë Leximi letrar 8 dhe Historia 8;
- për klasën e nëntë Leximi letrar 9 dhe Historia 9.

KLASA E PARË
Libri i parë që do marrin në analizë në këtë pjesë është Abetarja
me autorë Agim Deva e Islam Krasniqi.42 Në Abetaren ku fëmijët e
Kosovës mësojnë për herë të parë gjuhën e tyre të folur ashtu si edhe
Abetare, autorë: Agim Deva, Islam Krasniqi. Shtëpia Botuese “Dukagjini”, Pejë, 2009
(Botimi i dytë). Tirazhi: 50. 000 copë.
42
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në të gjithë tekstet që do shqyrtojmë në këtë punim, gjuha që për‐
doret nuk është dialekti i folur i Kosovës, por standarti gjuhësor që
përdoret në Shqipëri. Duke patur parasysh që në Kosovë dhe në
fshatrat e saj gjuha e përdorur ndryshon nga toskërishtja, fëmijët du‐
het ta gjejnë të vështirë kur futen në klasën e parë dhe në vitet në vi‐
jim për të adoptuar dialektin e tyre që flasin në komunitet me atë që
gjejnë në librat shkollorë.
Një fakt tjetër që do vëmë në pah përgjatë të gjithë këtij studimi,
është se në pothuaj të gjithë tekstlibrat shkollorë të Kosovës që shqyrto‐
jmë, duke nisur edhe me Abetaren, emrat që tekstet përdorin për
personazhet nuk reflektojnë realitetin e njerëzve që popullojnë Kos‐
ovën. Për shembull në Abetare fëmijëve ju mësohen këta emra; Arta,
Urani, Anita, Fanë, Loreta, Loriku, Florentina, Ximi, Nora, Pranvera,
Petriti, Rita, Olti, Anila, Rinori, Eni, Renata, Flutura, Teuta, Driloni, Liri‐
dona, Arditi, Edona, Ola, Hënori, Shendi, Rina, Vesa, Zamira, Rozafa,
Zana, Bardhi, Valoni, Viona, Vala, Servete, Narcisa, Jasemina, Murlan,
Naim, Miran, Njomza, Ylber, Manjolla, Leka, Gjoni, Skënderbeu, Gjini,
Xhimi, Xhejn, Xhek, Xhemile. Siç mund të shihet nga emrat e përdorur,
këtu gjenden vetëm tre emra musliman Xhemile, Naim e Servete. Të
gjithë emrat e tjerë janë ose emra të shpikur në Shqipëri në kohën e
realizmit socialist43 si; Zana, Pranvera, Petriti, Olti, Anila, Manjola, Flu‐
tura ose emra katolikë si Gjon, Gjin, Fanë apo emra perëndimorë si
Florentina, Xhimi, Xhejn e Xhek. Këta emra jo vetëm që janë të huaj për
shoqërinë kosovare (me përjashtim të emrave të realizmit socialist) por
edhe konfuzojnë shumë fëmijët gjatë proçesit të mësimit. Edhe pse
emrat e autorëve të abetares janë Agim dhe Islam e në shoqërinë
kosovare emrat muslimanë si Ahmet, Hashim, Enver, Muhamet, Ymer

Në kohë të komunizmit në Shqipëri, regjimi i kohës ndryshoi me imponime ligjore dhe
ideologjike emrat e popullatës. Emrat që u shënjestruan më shumë ishin emrat musli‐
manë me origjinë osmane. Një nga ligjet me të cilët u ndryshuan emrat në Shqipëri është
dekreti me Nr.5339 i datës 23.9.1975, i lëshuar nga Presidiumi i Kuvendit Popullor i
Republikës Popullore të Shqipërisë ne emër të Telo Mezinit dhe Haxhi Lleshit. Online
në: http://www.qpz.gov.al/results.jsp?simplequerystring=dat%C3%AB&page=314
43
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etj përdoren shumë në abetare nuk gjenden. Si rrjedhojë vërejmë se
autorët i prezantojnë fëmijët me emra të një kulture tjetër e cila
ndryshon nga jeta tradicionale e Kosovës. Duke patur paraysh që në
Kosovë jetojnë edhe shumë serbë, turq, boshnjakë, romë etj dhe sipas
kushtetutës vendi presupozohet të ndërtohet si shtet multietnik,
Abetarja ashtu si edhe në shumë tekste që do shohim më pas dështon
të prezantojë emrat e pakicave në tekst.
Një shembull që tregon sesi emrat muslimanë përjashtohen nga
Abetarja mund të shihet në faqen 55, ku në një pjesë leximi njëri nga
personazhet prezantohet: “Unë jam Leka prej Peje.” Personazhi Leka
bashkëbisedon me Ylberin. Për njerëzit që njohin emrat dhe kultu‐
rën e Pejës e dinë që mundësia më e madhe në Pejë është që Leka do
të bisedojë me Islamin e Ibrahimin dhe jo me Ylberin. Pra emërimet
që përdoren prezantojnë nxënësit e shkollave me një imazh artificial
të realitetit të Kosovës duke ju krijuar një shpërputhje të madhe me
emërtimet që ata gjejnë në jetën reale. Në shumë vende, fëmijëve ju
imponohet që të mësojnë emra të huaj e të krishterësh perëndimorë,
ndërsa emrat e të krishterëve vendas (serbë) dhe etnive të tjera dhe
muslimanëve kosovarë pothuajse nuk ekzistojnë.
Në Abetare jepen edhe një seri mesazhesh nacionaliste të cilat
shpesh konfuzojnë Kosovën me Shqipërinë. Në faqen 31 fëmijët më‐
sojnë një poezi ku flitet për mëmëdhenë e pavarësinë e Kosovës,
ndërsa në faqen 75 marrin mësimin e parë për Skënderbeun heroin
kombëtar të Shqipërisë. Mesazhi që marrin në këtë pjesë leximi flet
për një këshillë që Skënderbeu i jep trimave të tij që janë me emra
katolikë: Gjin dhe Gjon dhe ju këshillon që të qëndrojnë të bashkuar.
Mesazhet nacionaliste shqiptare (dmth që kanë Shqipërinë si
pikësynim dhe herojtë e saj) jepen edhe në Leximin 1 me autor Arif
Demollin.44 Që në mësimin e dytë të librit në faqen 6 nxënësit preza‐
ntohen me Skënderbeun i cili i thërret trimat e tij për besnikëri ndaj

Leximi 1, autor: Arif Demolli. Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2009, (Botimi
i gjashtë). Tirazhi: 40. 000 copë.
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Shqipërisë. Këtu jepet një pikturë me Skënderbeun në shtratin e vde‐
kjes, i rrethuar nga burra me plisa që duken më shumë si muslimanë
Kosove. Në fund të mësimit fëmijët pyeten që të bisedojnë për Skë‐
nderbeun i cili tregohet si “kryetrimi ynë” dhe më poshtë jepet një
pikturë me armë ku një mburojë ka në mes të saj shqiponjën dyk‐
renare të flamurit të Shqipërisë.
Përpara mësimit të Skënderbeut, mësimi i parë që fëmijët mësojnë
është një vjershë nga poeti rilindas i Shqipërisë që quhet “Sa të dua, o
Shqipëri.” Vjersha që ndoshta është vjersha e parë që fëmijët e Kosovës
mësojnë në jetën e tyre thërret për dashuri ndaj atdheut i cili tregohet të
jetë Shqipëria – pra jo Kosova. Mësimi i tretë i leximit në faqen 8 sjell
një poezi e një poeti nga Shqipëria, Xhevahir Spahiut me titull “Shqipo‐
nja” ku poeti tregon sesi shqiponja në qiell ka bërë fole në flamurin e
Shqipërisë. Më pas në bisedimin e tekstit fëmijët lexojnë që flamuri ynë
është ndër më të vjetrit të botë, festohet në 28 nëntor ditën e flamurit
dhe është shenjë e kombit tonë. Siç mund të vihet re autori i Leximit 1,
nuk arrin që të tregojë që atdheu fëmijëve është Kosova, e ajo ka flamur
tjetër nga ai i Shqipërisë.
Në Leximin 1 ashtu si në Abetare, emrat e personazheve që për‐
doren janë Gjin, Gjon, Skënderbe, Lule, Flutur, Valbona, Luli, Dreni,
Drini, Teuta, Agroni, Lulja, Bardhyli, Loni, Loli, Miloti, Ermira, Pra‐
nvera, Dodona, Arta, Ilir, Agim, Drita, Vjollca, Luani, Dora, Buqe,
Xim. Këtu nuk kemi gjetur asnjë emër musliman të përdorur për pers‐
onazhet, por vetëm emra me origjinë katolike apo të prodhuar në
Shqipëri në kohën e realizmit socialist. I vetmi mësim në të cilin ka një
skenë muslimane gjendet në faqen 52 ku tregohet biseda e një pashai
(i cili në pjesën e bisedës bëhet mbret) me një plak, ku ndër të tjera
pashai përmend Allahun. Por këtu fjala Allah shkruhet me gërmë të
vogël dhe tregohet sesi Zoti nuk di nëse fshatari do të shoh frytet e
tokës që ai punon. Në kundërshtim me emrat që përdoren në tekst
autorët e mësimeve janë shumica me emra muslimanë: Xhevahir
Spahiu, Rifat Kukaj, Ymer Elshani, Qamil Guranjaku, Arif Demolli,
Xhevat Syla, Fejzi Bojku, Xhevat Beqiraj, Vehbi Kikaj, Agim Deva.
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KLASA E DYTË
Për klasën e dytë kemi analizuar librin Leximi 2 me autor Arif
Demolli.45 Në këtë libër ashtu si edhe në librat e Leximit 1 dhe Abe‐
taren e klasës së parë gjejmë të njëjtat probleme. Qysh nga mësimi i
parë fëmijët mësojnë në toskërisht poezinë e poetit të Rilindjes së
Shqipërisë, Naim Frashërit “Gjuha Jonë.” Në faqen 10 fëmijët mëso‐
jnë poezinë e Andon Zako Çajupit “Ku kemi lerë” ku fëmijët mëso‐
hen se kanë lindur në Shqipëri. Në fund të mësimit fëmijët pyeten; Si
quhet atdheu ynë? Si quhet populli ynë? Si quhet gjuha jonë? Nëse
nxënësit do të përgjigjen sipas vjershës së mësimit i bie që atdheu i
tyre është Shqipëria dhe jo Kosova.

Figura nga Leximi 2

45

Leximi 2, Arif Demolli. Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2009. Tirazhi: I patreguar.
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Në mësimin pasardhës “Eksursioni” fëmijët mësohen me dashu‐
ri për trojet shqiptare ku tregohet sesi ata vizitojnë Durrësin e lashtë,
Krujën e Skënderbeut, Vlorën e Ismail Qemalit, e më pas shtëpinë e
Lidhjes së Prizrenit, grykën e Rugovës, varrezat e Jasharëve etj. Ky
mësim ndërton imagjinatën e një Shqipërie të Madhe e pa kufij me
Kosovën. Në mësimin “Marigona dhe Flamuri”46, fëmijët lexojnë sesi
prindërit e Albanit që do të lindin një fëmijë duan që të gjejnë një
emër për atë. Por këtu autori fjalën emërim e zëvendëson me termin
katolik pagëzim i cili nënkupton ritualin e bekimit me ujë në kishë.
Për ta emëruar vajzën që do lindë personazhet propozojnë ta quajnë
Marigo sipas gruas që legjenda tregon se ka qëndisur flamurin e
Shqipërisë. Në fund të mësimit nxënësve ju tregohet që deri vonë
shqiptarët kishin emra të huaj (lexo turq, muslimanë) e për këtë
instruktohen që fëmijët që lindin ti pagëzojnë (!) me emra shqip si:
Lule, Flutur, Blerim, Veton por edhe Gjergj, Lekë, Dukagjin etj. Në
fund të mësimit fëmijëve u jepet si detyrë që të shkruajnë pesë emra
shqip vajzash dhe djemsh. Tema që lidhin Shqipërinë dhe kombin
me fenë katolike lexohen edhe në mësimin vijues me titull “Flamur
Magjik”47, ku autori Pandeli Koçi tregon sesi flamuri shqiptar valëvi‐
tet në majën e një katedraleje dhe ushtarët e huaj e djegin dhe e që‐
llojnë me top. Heroi i tregimit i cili inspiron një djalë të ri për dash‐
uri për flamurin është një prift katolik, Gjergj Fishta. Në një kohë që
në Kosovë katolikët janë minoritet dhe Gjergj Fishta ka qënë një prift
me të kaluar jo të lavdërueshme për Kosovën multietnike, përdorimi
i tij është jo i përshtatshëm për nxënësit kosovar.
Në Leximin 2 emrat e personazheve që përdoren janë Shpresa,
Vjosa, Lina, Lulevera, Drita, Dren, Agim, Eni, Fatmira, Fatlum, Bler‐
im, Vjollca, Luan, Alban, Besa, Marigona, Veton, Lule, Flutur, Gjergj,
Lekë, Dukagjin, Rinor, Nora, Luli, Ylli, Lule, Mrika, Dodona, Tringa,
Lorana, Anila, Rinesa, Gjon, Gazmend, Ukë, Alban, Albana, Demë,

46
47

Leximi 2: 41
Ibid: 43
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Gëzime, Diana, Maro. Mesa kemi konstatuar, asnjë emër musliman
nuk ekziston por vetëm emri Demë (Adem). Përndryshe emrat janë
katolikë dhe të realizmit socialist. Edhe në rastet kur personazhet
janë të moshuar, autorët përdorin emra që nuk gjenden në Kosovë,
psh. gjyshja Gëzime apo Xha Albani.48

KLASA E TRETË
Për klasën e tretë kemi analizuar librat Leximi 3 me autorë Arif
Demolli dhe Edukata Qytetare 3 me autorë Erlehta Mato dhe Bajram
Shatri. Leximi 349 sjell një risi në krahasim me Leximin 2 që kemi ana‐
lizuar më herët. Këtu përveç mësimit të fëmijëve me besnikëri ndaj
Shqipërisë dhe nacionalizmit shqiptar, për herë të parë shfaqet një
sulm i drejtëpërdrejtë kundër turqve e në anën tjetër autori flet edhe
për heronj kosovarë.50 Mësimi mbi heronjtë shtetërorë të Shqipërisë
nis që në faqen 4 në mësimin e dytë ku nxënësi mëson mbi jetën e
Theofan Stilian Nolit, personalitet kishtar dhe revolucionar i Shqipë‐
risë. Në faqen 8 në mësimin “Klasa e mbretërve dhe mbretëreshave”
fëmijëve ju projektohet lashtësia e tyre në ilirët dhe ju mësohen emra
ilirë si Agron, Gent, Pirro, Teutë, Monun, Longar. Në mësimin “Mirë
se erdhe, Skënderbe”51 fëmijët prezantohen me ardhjen e statujës së
Skënderbeut në Prishtinë, i cili rrëfehet si hero i kombit, dhe arritje e
kombit pas shekujsh robërie. Rrëfenja mitike e kombit lexohet edhe
në poezinë “O e bukura More”52 ku fëmijët lexojnë sesi shqiptarët
kanë jetuar deri në More, Greqinë e sotme por u shpërngulën në ko‐
Ibid: 101, 88
Leximi 3, autor: Arif Demolli. Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2009, (Botimi
i pestë). Tirazhi: 39. 000 copë.
50
Leximi 3: Në faqen 75 në vjershën “Mos u kthe pa diell Jusuf” fëmijët mësojnë mbi
Jusuf Gërvallën.
51
Ibid: 21
52
Ibid: 25
48
49
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hën e Skënderbeut. Mësimi vijues “Si u krijua himbi i flamurit”,53 ku
me një foto të madhe tregohen tre poetë të krishterë nga Shqipëria,
Lasgush Poradeci, Gjergj Fishta dhe Asdreni, tregon sesi u ndërtua
himni ynë (i Shqipërisë) dhe se dita e flamurit është data 28 nëntor.
Më pas fëmijëve ju tregohet stema e flamurit të Shqipërisë dhe stema
e Skënderbeut, dhe himni i Asdrenit dhe i Fan Nolit.

Figura nga Leximi 3
53

Ibid: 27

••• 43 •••

Në në vjershën “Korça” 54 nga Naim Frashëri, në bisedën që
ndjek mësimin, fëmijët lexojnë që data 7 mars është dita e mësuesit.
Kjo ditë përkon me datën 7 mars të vitit 1887 kur u hap shkolla e
parë shqipe në Korçë. Autori tregon se shkollën shqipe e ndalonin
osmanët, të cilët detyronin fëmijët shqiptarë të mësojnë turqisht ose
greqisht. Mësuesit shqiptarë (që në fakt ishin vllehë) si Pandeli Soti‐
ri, Petro Nini Luarasi, Thoma Avrami etj tregohen si heronj të kom‐
bit e që ishin halë në sy të osmanëve dhe grekëve. Në vjershën “Pri‐
ncesha Argjiro hidhet nga kulla”55 me autor Ismail Kadarenë, nxë‐
nësit mësojnë mbi legjendën e princesësh Argjiro, sajesë e Shqipërisë
në kohën e realizmit socialist, në të cilën tregohet sesi një princeshë
shqiptare sëbashku me foshnjen e saj kërkohet të kapet nga turqit,
por ajo nuk pranon dhe hidhet nga kulla. Në fund të mësimit, në
pjesën e bisedës fëmijëve ju tregohet sesi princesha hidhet nga kulla
për të mos e zënë turqit dhe sesi edhe gratë ilire kanë bërë të njëjtën
gjë për të mos rënë në duar të romakëve e të njëjtën gjë e ka bërë Oso
Kuka e Adem Jashari. Çfarë të bën përshtypje është se ndërsa në tek‐
stin Letërsia 3 autori ka zgjedhur të identifikojë turqit dhe grekët si
armiq të shqiptarëve, në mësimin “Shokun ynë i heshtur”56 kushtuar
Adem Jasharit, nuk përmendet se kush ishin armiqtë (serbë) të cilët
vranë Adem Jasharin dhe familjen e tij. Pra kemi një identifikim të ar‐
mikut në imazhin e turkut por jo të serbit. Leximi 3 sjell mësime që fl‐
asin edhe për Kosovën. Kështu në mësimin “Babai im çminues”57 fë‐
mijët mësojnë mbi problemet e minave në Kosovë dhe rolin e KFOR‐it
në çminim. Por edhe këtu nuk tregohet se kush i vuri minat.
Në Leximin 3 fëmijët vazhdojnë të mësojnë emra personazhesh
që janë sërisht prodhime të realizmit socialist, pagan dhe katolikë:
Marije, Fan Noli, Sumba, Norë, Behar, Suvalë, Mirjetë, Njomëz,
Shegë, Yll, Dodonë, Fitore, Erbli, Agron, Gent, Pirro, Teutë, Monun,
Ibid: 98
Leximi 3: 139
56
Ibid: 123
57
Ibid: 45
54
55
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Longar, Gjergj, Lekë, Mrikë, Drilona, Agim, Drita, Luan, Bora, Mujo,
Sokol, Arta, Bali, Edlira, Lalosh, Fatmir, Vlora, Kreshnik, Driton, Bri‐
kena, Arjeta, Erblin, Jusuf, Liridon, Veton, Eni, Yllka, Xha Iliri, Gjer‐
gji, Xhorxhi, Gjeraldina, Xhozefina, Nëna Nushë, Adem, Samedin,
Argjiro, Mikel, Pinok, Xhepet e Blerta. Me përjashtim të personaz‐
heve historike si Adem Jashari apo Jusuf Gërvalla apo emrit Same‐
din, tendenca është përdorimi i emrave të krishterë dhe perëndimo‐
rë. Një shembull është në faqen 110 ku fëmijët lexojnë mbi Gjergjin
dhe Xhorxhin në Gjakovë dhe Gjeraldinën dhe Xhozefinën në Gjilan.
Tendenca kulturor‐katolicizuese mund të shihet edhe në faqen 133
ku tregohet që libri i parë i shtypur në shqip është “Meshari” i priftit
Gjon Buzuku.
Tendenca për rrëfim të krishterë të kontekstit dhe anashkalimi i
kontekstit islam shihet edhe në librin Edukata Qytetare 3 58 ku në
faqen 43 fëmijëve ju mësohen që festa familjare janë ditëlindjet, lind‐
jet, martesat, pagëzimet por nuk përmendet asnjë festë islame (si
synetllëku, bajramet etj). Megjithatë duhet pranuar që Edukata
Qytetare është një tekst shumë më multietnik dhe multikulturor sesa
letërsia e cila ndërton armiq imagjinarë dhe përjashton etnitë e tjera
dhe muslimanët nga historiku dhe rrëfimi i kombit. Multikultural‐
izmi mund të shihet në mësimin “Vlerat Kulturore”59 ku nxënësit
mësojnë që vendi i tyre nuk është Shqipëria, por Kosova dhe se në
Kosovë jetojnë shqiptarë, serbë, turq, boshnjakë, romë etj. Aty trego‐
het edhe që në Kosovë ka të krishterë ortodoksë, katolikë e musli‐
manë. Edhe pse emrat që përdoren në tekst janë si Ilir apo Valmira
teksti nuk është monokulturor si letërsia.

58
Edukata Qytetare 3, autor: Erlehta Mato, Bajram Shatri. Shtëpia Botuese “Libri Shkol‐
lor”, Prishtinë, 2005. Tirazhi: 35. 000 copë.
59
Ibid: 61
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KLASA E KATËRT
Për klasën e katërt kemi shqyrtuar tekstet Leximi 4 me autorë
Xhevat Syla, Edukata Qytetare 4, me autorë Erlehta Mato dhe Bajram
Shatri dhe librin Gjuha Shqipe dhe Leximi 4 me autorë Rita Petro dhe
Munish Hyseni. Libri Leximi 4 60 është një tekst jashtëzakonisht i
madh për nxënësit e klasës së katërt dhe fillimisht të jep përshtypjen
sikur është libër për shkollën e mesme të lartë dhe jo fillore. I ka 248
faqe në një kohë që librat e tjerë për këtë klasë kanë 100 faqe më pak.
Autorë të librit janë kosovarë, autorë nga Shqipëria dhe të huaj perë‐
ndimorë. Tonet nacionaliste që projektojnë Shqipërinë si atdheun e
nxënësve vazhdojnë edhe këtu. Kjo shihet në vjershën “Himni i Fla‐
murit”61 nga Asdreni, në mësimin “Çka tha Gjergji”62 ku autori e treg‐
on Arbërinë si atdhe të fëmijëve, në “Portreti i Skënderbeut”63 nga Is‐
mail Kadare etj. Në tekst ka një seri mësimesh që flasin për heronj apo
festa të krishtera të cilat tregohen si shqiptare. Shembull është mësimi
“Onufri dhe Bariu”64 ku teksti shoqërohet me ikona ortodokse dhe
Onufri tregohet si piktor elbasanlli, vjersha “Nëna Terezë”65 që shoqë‐
rohet me foto të shenjtores katolike e cila emërohet Shën Tereza Shqi‐
ptare, vjersha “Shën Gjergji”66 nga Ernest Koliqi e cila shoqërohet me
një ikonë ortodokse etj. Në mësimin e Nënë Terezës nxënësit pyeten
“kujt i takon Nënë Tereza” ndërsa më sipër tregohet se ajo është shq‐
iptare. Nëse në mësimet e përmendura shenjtorë të krishterë rrëfehen
si shqiptarë, në mësimin “Shqiptarët në sytë e të huajve”67 në një citat

Leximi 4, autor: Xhevat Syla. Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2009. Tirazhi:
35. 000 copë.
61
Ibid: 22
62
Ibid: 26
63
Ibid: 29
64
Ibid: 33
65
Ibid: 44
66
Ibid: 200
67
Ibid: 146
60
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të sjellë nga Edith Durhami tregohet që shqiptarët nuk duan t’ia dinë
për fetë, por kanë kombin të përbashkët.

Figura nga Leximi 4
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Figura nga Leximi 4

Në Leximin 4 nxënësit mësojnë për herë të parë arsyen pse gjuha
e librave të tyre ndryshon nga gjuha e folur në jetën e përditshme.
••• 48 •••

Në mësimin “Gjuha letrare standarde shqipe”68 autori që më herët
ka sjellë mësimin “Andrra e Afrimit”, shpjegon se gjuha që është
përdorur në tekstin në fjalë dhe që i ngjan “të folmes së shtëpive
tona, posaçërisht me të folmen e prindërve tanë dhe të gjyshërve,”
është në dialektin gegë. Më pas shpjegon se që nga viti 1972 gjuhët‐
arët shqiptarë u mblodhën në Tiranë dhe miratuan gjuhën e njësuar
letrare shqipe apo gjuhën standarde (që në këtë rast është toskërisht)
duke legjitimuar në njëfarë mënyrë përdorimin e dialektit të Tiranës
në shkollat e Kosovës.
Leximi 4 ashtu si edhe në tekstet e tjera që kemi parë prezanton te
nxënësit idenë e dhunës turke. Kështu në vjershën “Ç’po këndon një
zog i zi” e cila tregohet si Këngë Nizamësh, në shpjegimet e vjershës
autori tregon që nizamët ishin ushtarë të turkut, pra të kohës së sundi‐
mit të Perandorisë Osmane kur të rinjtë shqiptarë detyroheshin të shko‐
nin në ushtri me qëndrim nga 7 deri në 12 vjet. Në poezi tregohet sesi
shqiptari vritet e vdes larg atdheut dhe ideja që krijohet është se këto
tragjedi vinin si pasojë e pushtimit osman. Turqit tregohen si të këqij
edhe në mësimin “Njohja e trimave”69 që i dedikohet Isa Boletinit ku
tregohet sesi Azem Bejtja (i cili u vra nga serbët) është burgosur nga
turqit. Në mësimin “Dita e Mësuesit”70 fëmijët kujtohen sërisht se 7
marsi është dita e mësuesit, dhe përkujtohet viti 1887 kur në Korçë
Pandeli Sotiri dhe Petro Nini Luarasi hapën shkollën shqipe me sakri‐
fica në vendin e okupuar nga Perandoria Osmane.
Temat anti‐turke përsëriten edhe në librin Gjuha Shqipe dhe
Leximi 4,71 me autor Rita Petro dhe Munish Hyseni. Leximet anti‐
turke në këtë tekst janë edhe më të theksuara. Në mësimin Kësht‐
jella, 72 me anën e pikturave tregohet legjenda e Skënderbeut që

Ibid: 68
Ibid: 40
70
Ibid: 187
71
Gjuha Shqipe dhe Leximi 4, autor Rita Petro, Munish Hyseni, Shtëpia Botuese Albas,
Tiranë‐Tetovë‐Prishtinë, 2006. Tirazhi: I patreguar.
72
Ibid: 120
68
69
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lufton kundër turqve. Edhe pse turqit tregohen të jenë me mijëra më
në fund shqiptarët triumfojnë. Fotot i tregojnë shqiptarët si trima që
marshojnë me flamujt e tyre kuq e zi, ndërsa turqit portretizohen me
çallma apo si tullacë të shëmtuar me një fije floku si xhindë dhe me
daulle që vriten nga shqiptarët fitimtarë.

Figura nga Gjuha 4
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Figura nga Gjuha 4
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Figura nga Gjuha 4

Në Gjuha Shqipe dhe Leximi 4, përsëriten tema me motive nacion‐
aliste që kanë nacionalizmin e Shqipërisë si epiqendër. Kjo shihet në
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faqet 118 dhe 119 ku jepen vjersha dhe shkrime nga Kostandin Krist‐
oforidhi, Asdreni, Fan Noli dhe Gjergj Fishta. Emrat përsëriten të jenë
ose të krishterë ose prodhime të kohës së realizmit socialist si: Agim,
Rozanë, Ardian, Adriatike, Bamir, Besnike, Besim, Drin, Dritë, Dardan,
Erzanë, Ermal, Fatijonë, Genc, Valbona, Korab, Jon, Urim, Teutë,
Shpend, dhe gjyshe Xhoi, Liza, Erika, Dejton, Tomi, Lush, Mirash, Vik.
Emrat musliman përdoren vetëm në dy raste, për Ymer Agën dhe Xha
Manin (versioni i shkurtër i emrit Osman). Në tekst përmendet edhe
Nënë Tereza e cila tregohet si bamirëse73 dhe për herë të parë në një
tekst Leximi jepet një tekst i cili flet pak për një vajzë rome74 e cila vjen
në lagje, e për të cilën nxënësit duhet të disktujnë.
Edhe në librin Edukata Qytetare 4,75 me autorë Erlehta Mato dhe
Bajram Shatri emrat e personazheve janë njësoj si më sipër: Aida,
Arianit etj. Fëmijët mësohen që njerëz të njohur të vendit “tonë” janë
Gjergj Kastriot Skënderbeu, Nënë Tereza, Ismail Kadare, Bekim Feh‐
miu, Luan Krasniqi etj76. Siç mund të shihet dy janë nga Shqipëria,
një nga Maqedonia dhe vetëm dy nga Kosova. Në mësimin “E drejta
për një emër, familje dhe atdhe”, fëmijëve ju tregohen raste fëmijësh
që kanë braktisur vendin e tyre. Vendet që tregohet të jenë problem‐
atike janë afrikane dhe muslimane; Kosova, Pakistani, Sierra Leone,
Algjeria. Në rastin e Algjerisë (vend musliman) tregohet që Mikela
(nga emri duket e krishterë) shkoi në Angli pasi në vendin e saj per‐
sekutohej për shkak të fesë.77 Autorëve si duket nuk u ka shkuar në
mendje të marrin shembuj nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Greqia
dhe vende fqinjë ku njerëz janë persekutuar apo diskriminuar për
shkak të fesë.

Ibd: 68
Ibid: 49
75
Edukata Qytetare 4, autor: Erlehta Mato, Bajram Shatri. Shtëpia Botuese “Libri Shkol‐
lor”, Prishtinë, 2009. Tirazhi: 29. 500 copë.
76
Ibid: 127
77
Ibid: 59
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KLASA E PESTË
Në klasën e pestë nxënësit e Kosovës, kanë mundësinë që për
herë të parë në jetën e tyre të mësojnë lëndën e historisë. Historia
është një nga elementët më të fuqishëm që ndërton “rrëfenjën mbi
kombin” dhe që do të qëndroj në mendjet e fëmijëve për pjesën tjetër
të jetës. Historia 5 të cilën do analizojmë ka autorë Fehmi Rexhepin e
Frashër Demaj.78 Teksti ka në kopertinë një pamje nga sheshi qen‐
dror i Prishtinës ku në sfond duket godina e parlamentit, statuja e
Skënderbeut, flamuri i Kosovës dhe Deklarata e Pavarësisë. Nëse e
hapim librin në fund, në faqen 110 për të parë përmbajtjen e lëndës
shohim që ky tekst synon ti mësojë nxënësve të gjithë historinë e
gjenezës së kombit dhe shtetit të Kosovës. Por siç do ta kuptojmë më
vonë këtu Kosova konfuzohet me Shqipërinë. Historia 5 është një
tekst historik shumë i ngjashëm me tekstet që gjejmë në Shqipëri për
të treguar historinë e kombit shqiptar. Siç do ta shohim edhe në li‐
brat e tjerë të historisë që do analizojmë në këtë punim, problemin
më të madh që kanë shkollat e Kosovës është se tekstshkruesit e saj
nuk njohin historinë e Kosovës, por në vend të saj, Kosovën multiet‐
nike dhe multikulturale e projektojnë dhe shpjegojnë nëpërmjet
Shqipërisë monoetnike dhe skemës së historisë të saj të ndërtuar
gjatë kohës së komunizmit nga shteti komunist shqiptar.79
Libri Historia 5 fillon me Parathënien e më pas vjen kapitulli I;
Historia e Lashtë; Iliria ku autorët japin një rezyme të gjenezës së
“Shqipërisë së lashtë” pra mbi Ilirinë dhe ilirët. Kapitulli II; Historia e
Mesjetës, Arbërit flet për arbërit që tregohen si pasardhës të ilirëve.
Kapitulli III; Historia e Epokës së Re, Epoka e Gjergj Kastriotit‐Skënderbe
78
Historia 5, autor: Fehmi Rexhepi, Frashër Demaj. Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”,
Prishtinë, 2009 (Botimi i tretë). Tirazhi: 25. 500 copë.
79
Indeksi në fjalë është i njëjtë me atë që gjendet në librat e historisë në Shqipëri. Shiko
psh. Kronologjinë e Historia e Shqipërisë, Vol I, (Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i
Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1959) apo Historia e Popullit Shqiptar, Vol II, Rilindja Kombëtare
vitet 30 të shek. XIX – 1912, (Akademia e Shkencave e Shqipërisë,Toena, Tirana, 2002).
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flet për atë që Anthony Smith do ta quante “kohën e artë” të kom‐
bit80 e cila rrëfen bëmat e Skënderbeut heroit mitik të kombit (Shqi‐
përisë); kapitulli IV; Rilindja Kombëtare rrëfen për “zgjimin e kombit”
pas tulatjes nga pushtimi turk, kapitulli V; Historia e kohës më të re,
shqiptarët gjatë viteve 1912 – 1945 tregon mbi historinë e Shqipërisë
deri në Luftën e Dytë botërore dhe mbyllet me bashkimin e Kosovës
me Shqipërinë nga fashistët italianë, ndërsa kapitulli VI; Kosova pas
luftës së dytë botërore, tregon për historinë e Kosovës nën Jugosllavi e
deri në shpalljen e pavarësisë. Siç mund të shihet nga ky prezantim,
për autorët Demaj dhe Rexhepi historia e Kosovës nuk trajtohet si
historia e një shteti më vete të krijuar në 2008 por si një objekt unik i
cili është Shqipëria e madhe e imagjinuar që buron në linjë teleologj‐
ike që nga ilirët, arbërit, Skënderbeu, pushtohet nga turqit, rilind
sërisht nga Rilindasit e më pas vjen në shekullin e XX ku ndahet në
dy pjesë dhe më në fund përfundon me Kosovën e pavarur. Kapaku
i librit me Skënderbeun në Prishtinë, parlamentin dhe deklaratën e
pavarësisë ilustrojnë shumë qartë këtë rrëfimin që teksti tregon.

80
Mbi konceptin e kohës së artë dhe përdorimit të saj nga nacionalizmi shiko: Anthony
D. Smith, LSE Centennial Lecture: The Resurgence of Nationalism? Myth and Memory in the
Renewal of Nations, The British Journal of Sociology, Vol. 47, No. 4. Dec., 1996, 575‐598
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Figura nga Historia 5

Nga që komentet për këtë tekstlibër do të ishin të pafund, për të
ilustruar përmbajtjen e tij po sjellim këtu përmbajtjen e librit në mënyrë
që lexuesi të ndërtojë një ide më të qartë të teleologjisë së tekstit:
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HISTORIA 5

Parathënie 3
I. HISTORIA E LASHTË
ILIRIA
1. Ç’ka na mëson Historia 5
2. Historia e familjes sime 7
3. Banorët e hershëm të Ilirisë 8
4. Atdheu im në lashtësi – Dardania10
5. Mbretëritë ilire 11
6. Qytetet kryesore të Ilirisë 12
7. Edukimi dhe arsimimi i fëmijëve në Iliri 16
8. Mënyra e jetesës së ilirëve 17
9. Kultura ilire 20
II. HISTORIA E MESJETËS
ARBËRIA
10. Arbërit – pasardhës të ilirëve 23
11. Ardhja dhe vendosja e popujve tjerë në trojet e Arbërisë 25
12. Arbërit krijuan shtetin e tyre 26
13. Principata e Shkodres, Durrësit dhe Artës 28
14. Kushtet dhe mënyra e jetesës së arbëve 31
15. Trojet arbërore sulmohen nga osmanët – Beteja e Kosovës 33
16. Kultura e Arbërit 34
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III. HISTORIA E KOHËS SË RE
EPOKA E GJERGJ KASTRIOTIT – SKËNDERBEUT
17. Kastriotet, familje e njohur feudale shqiptare 37
18. Gjergj Kastrioti – Skënderbeu 38
19. Kuvendi i Lezhës – Besëlidhja shqiptare 40
20. Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, fitimtar i betejave 42
21. Jeta e njerëzve në kohën e Skënderbeut 43
22. Personalitete të shquara të kohës së Skënderbeut 45
23. Skënderbeu – hero kombëtar 47
24. Shpërnguljet e shqiptarëve pas vdekjes së Skënderbeut 48
25. Arsimi dhe kultura gjatë shekujve XV‐XVII 49
26. Pashallëqet e mëdha Shqiptare81 50
IV. RILINDJA KOMBËTARE SHQIPTARE
SHQIPTARËT GJATË VITEVE 1912 ‐ 1954
27. Rilindësit e parë 55
28. Lidhja Shqiptare e Prizrenit 57
29. Jeta në Kosovë në kohën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit 59
30. Hazhi Zeka formon Lidhjen Shqiptare të Pejës 61
31. Hapja e shkollave të para shqipe në kohën e Rilindjes 62
32. Kongresi i Alfabetit shqip 64
33. Shkolla Normale e Elbasanit 65
34. Roli i femrës gjatë Rilindjes Kombëtare 67
35. Shqiptarët luftojnë për liri dhe shtet të pavarur 68
36. Në Vlorë u Shpall Pavarësia e Shqipërisë 70
37. Personalitete të shquara të Rilindjes Kombëtare nga Kosova 71

81
Fjalët që kemi nënvizuar, në original shkruhen me gërma të mëdha edhe pse janë fjalë
të përgjithshme; si shqiptare, alfabet, qeveri etj. Si duket kjo bëhet me qëllim nga autorët
për të vënë në pah ngjarjen e caktuar historike.
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V. HISTORIA E KOHËS MË TË RE
SHQIPTARËT GJATË VITEVE 1912 – 1945
38. Ismail Qemali udhëheq Qeverinë shqiptare 75
39. Ardhja e princ Vidit në Shqipëri 78
40. Shqiptarët në Luftën e Parë Botërore 79
41. Kosova ripushtohet nga Serbia 80
42. Ahmet Zogu Mbret i Shqiptarëve 82
43. Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore 84
44. Kosova bashkohet me Shqipërinë 85
45. Kushtet dhe mënyra e jetesës 87
VI.KOSOVA PAS LUFTËS SË DYTË BOTËRORE
46. Kosova mbetet nën Jugosllavi 91
47. Shqiptarët kërkojnë Republikë 92
48. Hapja e Universitetit dhe Akademisë së Shkencave 94
49. Letërsia, muzika, teatri, filmi 95
50. Shpallja e Republikës së Kosovës më 1990 99
51. Pavarësimi i arsimit shqip 101
52. Jeta e shqiptarëve nën okupim 102
53. Çlirimi i Kosovës 104
54. Shpallja e Pavarësisë së Kosovës 106
Siç mund të shihet nga pasqyra e mësipërme e lëndës, teksti His‐
toria 5 fillon me zanafillën mitike të origjinës së shqiptarëve. Pasi
tregohet pse duhet historia, në kapitullin Iliria autorët rrëfejnë që
banorët më të vjetër në Ballkan ishin pellazgët të cilët dallojnë nga
grekët e romakët. Më pas nga këta dalin ilirët, që janë ndër popujt
më të vjetër e konsiderohen pasardhës të pellazgëve e stërgjyshër të
shqiptarëve. Në mësim jepet një hartë “etnike” e fiseve ilire që shtri‐
het nga Kroacia, në Greqi e Itali.
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Hartë e Ilirisë “Etnike” (Figura nga Historia 5)
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Mësimi “Atdheu im në lashtësi‐Dardania” i mëson nxënësit mbi
Kosovën e lashtë e cila tregohet si Dardani. Por Dardania tregohet si
pjesë e mbretërive ilire (dhe jo maqedone, romake apo helene). Nxë‐
nësit mësojnë mbi herojtë, qytetet e arritjet e ilirëve. Në mësimet që
vijojnë tregohet se ilirët ishin nxënës të mirë, kishin shkolla të mira,
ishin mikpritës e bujarë, kishin veshje të ndryshme nga popujt e
tjerë, biles ata kanë shtypur edhe libra82 (në një kohë që letra nuk
ishte zbuluar ende në Evropë). Në mësimin “Kultura ilire” fëmijëve
ju tregohet se në Iliri flitej ilirishtja e cila është e ngjashme me shqi‐
pen sot. Për ti bindur nxënësit se shqipja është si ilirishtja tregohet se
sot shqiptarët përdorin emra si Gent, Teutë, Agron, Bardhyl etj dhe
kjo tregon lidhjen me ilirishten. Asnjë sqarim nuk jepet që të tregoj
se këta emra janë “zbuluar” nga nacionalistët e Shqipërisë në deka‐
dat e fundit, e në disa raste janë imponuar me dekrete nga Haxhi
Lleshi dhe Kuvendi Popullor i Republikës Socialiste të Shqipërisë.83
Pas Ilirisë, autorët kalojnë në kapitullin II, të mesjetës ku flasin
për Arbërinë. Arbëria rrëfehet si pasardhëse e Ilirisë dhe paraardhë‐
se e Shqipërisë, dhe arbërit si paraardhës të shqiptarëve. Arbërit tre‐
gohen si popullatë nacionaliste e cila i rezistoi politikës asimiluese të
romakëve, sllavëve e bizantinëve dhe kanë lënë shumë emra
qytetesh si Shkodër, Drin, Vlorë, Shkup, Vjosë, Dardani, Nish, Ulqin
etj. Në mësimin vijues nxënësit mësojnë mbi popujt barbarë që sul‐
mojnë trojet iliro‐arbërore. Këta janë fiset sllave si serbët, kroatët,
sllovenët etj të cilët depërtojnë në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri e
tregohen si popuj barbarë që asimilojnë shqiptarët.84

Historia 5: 20
Shiko: Dekretin me Nr.5339 i datës 23.9.1975 lëshuar nga Presidiumi i Kuvendit Popul‐
lor i Republikës Popullore të Shqipërisë ne emër të Telo Mezinit dhe Haxhi Lleshit.
Online në: http://www.qpz.gov.al/results.jsp?simplequerystring=dat%C3%AB&page=314
84
Historia 5: 25‐26
82
83
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Në mësimin “Arbërit krijuan shtetin e tyre”85 autorët tregojnë
sesi në shekullin e XII – XIII arbërit krijuan edhe shtetin e tyre i cili
tregohet të ketë qenë shtet shqiptar dhe në shek. XIII të pavarësohet
nga Bizanti e të bëhet shtet i njohur në Evropë. Në mësimin “Princi‐
pata e Shkodrës, Durrësit dhe e Artës” autorët vazhdojnë rrëfimin e
tyre me principatat “shqiptare”. Kështu Balsha II tregohen si princ
që donte të bashkonte të gjitha trojet shqiptare në një shtet te
vetëm86, princi i Artës, Gjin Bua Shpata tregohet se nënshtron prin‐
cat shqiptarë dhe lufton kundër të huajve, por që fuqizimi i tij
pengohet nga sulmi i ushtrive osmane.
Pas rrëfimit të jetës në “Arbëri” mësimi “Trojet arbërore sulmo‐
hen nga osmanët – beteja e Kosovës”87 fëmijët prezantohen me os‐
manët të cilët tregohen që ishin turq dhe pushtuan viset e Ballkanit
ku jetonin shqiptarët, grekët, bullgarët, serbët, rumunët etj. Osmanët
Ibid: 26
Ibid: 28
87
Ibid: 33
85
86
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tregohen që pushtojnë e plaçkisin Ballkanin. Për ti bërë ballë tyre,
autorët tregojnë që shqiptarët bëjnë një bashkim me sundimtarët
feudalë serbë, bullgarë, rumunë etj nën udhëheqjen e princit serb
Lazar. Shqiptarët tregohen të kenë luftuar në Betejën e Kosovës që u
bë në Kosovë afër Prishtinës në 1389 kundër turqve dhe luftëtari
Millosh Kopili nga fshati Kopiliq i Drenicës vrau sulltan Muratin I.

Figura nga Historia 5
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Kapitulli III, “Historia e kohës së re. Epoka e Gjergj Kastriotit –
Skënderbeu” zgjat nga faqja 37 deri në faqen 50 të tekstit. Këtu fëmi‐
jët mësojnë historinë e heroit të Shqipërisë, Skënderbeut i cili trego‐
het të vijë nga një familje fisnike nga Hasi, bir i Gjon Kastriotit që
ishte martuar me Vojsavën e cila tregohet që ishte nga Tetova.
Cilësimi i Vojsavës nga Tetova dhe heshtja e autorëve mbi etninë e
familjes së Skënderbeut krijon idenë e një heroi të padiskutueshëm
shqiptar i cili edhe pse origjinon nga Shqipëria dhe Maqedonia,
është edhe hero kosovar. Shkruesit tregojnë se kur Gjergji ishte 9
vjeç u morr peng sëbashku me vëllezërit e tij nga osmanët që e çuan
në shkollat osmane. Por edhe pse kur e morrën peng ishte shumë i
vogël, Gjergji tregohet si patriot që nuk e harronte Shqipërinë dhe në
28 nëntor 1443 u kthye në atdhe me qindra shqiptarë, hyri në Krujë
ku ngriti flamurin e kuq me shqiponjë. Në mësimin “Kuvendi i Lez‐
hës – Besëlidhja shqiptare”,88 Skënderbeu tregohet të organizojë Ku‐
vendin e Lezhës ku hedh themelet e shtetit shqiptar të kohës. Ku‐
vendi tregohet me një pikturë ku disa aristokratë i japin besën
Skënderbeut dhe përballë tyre qëndron një vajzë e ulur në gjunjë me
flamurin kuq e zi, kurse në mur qëndron një foto e Shën Mërisë.

88

Ibid: 40
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Në mësimin vijues tregohet që në 1444 osmanët nisën sulmet
kundër Shqipërisë, por nën Skënderbeun shqiptarët fitojnë 24 beteja.
Fitoret e shqiptarëve përmenden kudo nëpër Evropë dhe Skënder‐
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beu tregohet si figurë madhështore kombëtare dhe e historisë
evropiane, pasi mbrojti Evropën, dhe në respekt të tij janë ngritur
monumente madhështore në Prishtinë, Tiranë, Krujë, Dibër, Shkup
etj. 89 Në mësimin “Jeta e njerëzve në kohën e Skënderbeut” dhe
“Personalitete të shquara të kohës së Skënderbeut”90 nxënësit mëso‐
jnë se edhe pse viset e Arbërisë pushtohen nga osmanët, në qytete
kishte dijetarë arbër si Marin Barleti e Dhimitër Frangu. Por me
vdekjen e Skënderbeut osmanët hakmerren e vrasin shumë shqip‐
tarë dhe i shpërngulin nga atdheu. Në anën tjetër osmanët tregohet
se i varfëruan shqiptarët91 e nuk i linin të shkolloheshin në gjuhën
shqipe, por gjithësesi ata arrijnë të hapin shkolla dhe shkruajnë li‐
bra.92 Përveç të treguarit të turqve si obskurantistë dhe antihuman‐
istë, osmanët tregohet që ti kenë bërë shqiptarët edhe me tri fe pasi
sollën islamin.93 Mësimi i fundit i kapitullit, “Pashallaqët e mëdha
shqiptare” rrëfen për Pashallëkun e Shkodrës dhe të Janinës të cilat
tregohen si shqiptare, por që edhe këto shkatërrohen nga osmanët.94
Në kapitullin IV, “Rilindja kombëtare shqiptare” nxënësit prez‐
antohen me “shenjtorët” e nacionalizmit të Shqipërisë. Rrëfimi nis
me Lidhjen e Prizrenit të cilën autorët e quajnë “Lidhja Shqiptare e
Prizrenit” e cila përkundër fakteve historike, që u organizua nga
sulltan Abdylhamiti II kundër rrezikut të pushtimit serbo‐malazez,95
tregohet si luftë kundër osmanëve për krijimin e shtetit shqiptar,96
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ndërsa turqit e boshnjakët që morën pjesë në lidhje dhe besnikërinë
që organizatorët e saj shprehnin ndaj Islamit dhe sulltanit injorohen
totalisht. Shqiptarët tregohet të kenë krijuar qeveri të tyre dhe
paralel me këtë të jenë marrë me letërsi, histori dhe fusha të tjera të
dijes, e që po ashtu punonin tokat, prodhonin verë që ishte cilësore
(sic!) etj.97 Në mësimet e kapitullit osmanët tregohet që e shuajnë
Lidhjen e Prizrenit, megjithatë shqiptarët tregohet që sërisht nuk
dorëzohen dhe krijojnë Lidhjen e Pejës e cila sërisht portretizohet si
anti‐osmane. Në mësimet që vijojnë e flasin për emigrimin e shqip‐
tarëve në kohë të Perandorisë, autorët tregojnë se shkak i emigrimit
të shqiptarëve nga viset e tyre ishte ikja nga dhuna osmane. Qeveria
osmane tregohet se i frikësohej shkollimit të shqiptarëve e për këtë i
ndiqte, burgoste dhe vriste intelektualët dhe patriotët. Por edhe pse
persekutoheshin ata më në fund arritën të hapin shkollën e parë
shqipe në 7 mars 1887 në Korçë e në 1891 hapën shkollën e vajzave
po në Korçë.98 Si në tekstet e mëparshme, edhe këtu autorët harrojnë
të përmendin etninë e hapësve të këtyre shkollave, lejen që ata
morën nga sulltani dhe që këto shkolla ishin protestante dhe nuk
pranoheshin nga “shqiptarët” muslimanë dhe ortodoksë të Korçës.
Në mësimet e Rilindjes, leximi “Roli i femrës gjatë rilindjes kom‐
bëtare” flet edhe për femrat më të famshme në historinë e shqip‐
tarëve ku përmenden mbretëreshë Teuta, Donika Kastrioti, Nora e
Kelmendit, Bubulina Paskalina, Elena Gjika, Sevasti dhe Parashqevi
Qiriazi, Marigona etj.99 Siç mund të shihet nga emrat të gjitha hero‐
inat janë jo‐muslimane dhe përveç Teutës, të tjerat janë anti‐turke.
Në mësimin “Shqiptarët luftojnë për liri dhe shtet të pavarur”100
autorët arrijnë drejt fundit të rrëfenjës teleologjike anti‐osmane.
Konkluzioni i kapitullit tregon se dhuna e pushtuesit osman i ngriti
shqiptarët në vitin 1910 në luftë kundër pushtuesit ku pas kësaj ata
Ibid: 59
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fituan shumë beteja dhe po përgatiteshin për të shpallur shtetin e
pavarur. Por nëse në mësimet që kemi parë deri tani, armik i shqip‐
tarëve tregohen turqit, në mësimin “Në Vlorë u shpall pavarësia e
Shqipërisë” shfaqen armiq të rinj të kombit. Këta janë Serbia, Mali i
Zi dhe Greqia. Për ti shpëtuar kësaj gjëme dhe asaj turke, autorët
tregojnë se më 28 nëntor 1912 përfaqësues nga të gjithë viset shqip‐
tare shpallën në Vlorë Pavarësinë e Shqipërisë e cila është rezultat i
luftës disa shekullore kundër pushtuesit osman.101
Në kapitullin V. “Shqiptarët gjatë viteve 1912 – 1954” autorët
rrëfejnë historinë e Shqipërisë ndërsa tregojnë edhe për zhvillimet
në Kosovë dhe masakrat që Serbia organizon kundër kosovarëve.102
Teksti flet në mënyrë pozitive për Ahmet Zogun por nuk tregon
zhvillime të tjera të kohës, si fjala bie qeveria e Nolit dhe turbullirat
politike në Shqipëri. Edhe pse pushtimi i Shqipërisë nga Italia fashiste
cilësohet si pushtim, në mësimin “Kosova Bashkohet me Shqipëri‐
në”,103 autorët bashkimin që fashistët i bëjnë Kosovës me Shqipërinë e
tregojnë si përpjekje e italianëve për të zbutur pakënaqësitë e shqi‐
ptarëve me pushtimin. Pushtimi tregohet si pozitiv pasi italianët ven‐
dosën shqiptarë të punojnë në administratë, lejuan simbolet kom‐
bëtare, hapën shkolla shqipe etj. Në këtë mësim dhe atë vijues nuk
flitet asgjë për Luftën e Dytë Botërore, për rolin e shqiptarëve në ale‐
ancën anti‐fashiste, për krijimin e Shqipërisë komuniste, për perseku‐
timin e hebrejve në Kosovë gjatë luftës etj. Por shqiptarët tregohen si
popull fisnik me familje të shëndoshë dhe për të ilustruar këtë autori
tregon një malësor me çifteli dhe gruan e djalin e tij që e dëgjojnë.
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Kapitulli VI “Kosova pas luftës së dytë botërore” që është pjesa
e fundit e tekstit trajton historinë e Kosovës pas Luftës së Dytë
Botërore. Autorët tregojnë që pas luftës në Kosovë depërtuan
njësitet partizane serbe, malazeze dhe maqedone që ushtruan dhunë
kundër shqiptarëve, por nuk përmendet ardhja e forcave partizane
nga Shqipëria që i ndihmuan ata. Autorët tregojnë që Kosova u
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bashkua me dhunë me Serbinë 104 , për protestat e vitit 1968 dhe
kërkesën për të bërë Kosovën Republikë, por nuk tregohet kur Kos‐
ova u bë autonome. Shkruhet për demonstratat e vitit 1981, protestat
e vitit 1989, helmimet e vitit 1990 por nuk tregohet për jetën e shqip‐
tarëve në Jugosllavi dhe integrimin e tyre në vend. Përmenden hap‐
jet e institucioneve arsimore në Kosovë, Akademia e Shkencave dhe
Arteve në 1978, hapjen e Shtëpisë Botuese Rilindja në 1945, Radio‐
stacionin, Teatrin Krahinor, shtëpinë filmike “Kosovafilm” por nuk
shpjegohet sesi këto institucione ishin integruar në sferën jugosllave
të jetës. Libri mbyllet me rrëfimin e ndodhive që ndodhën në Kosovë
nga viti 1990 e këtej, si Lufta e Kosovës e Shpallja e Pavarësisë.
Në klasën e 5të nxënësit punojnë edhe me tekstin Leximi 5 me
autor Xhevat Syla.105 Temat nacionaliste me Shqipërinë si epiqendër
të identitetit përsëriten edhe këtu. Që në faqe të parë vjersha “Ti më
je si lulëkuqe” i mëson fëmijët se flamuri i tyre ka “ngjyrë të kuqe,
me shqiponjën me dy krerë.” 106 Në faqen 24 poezia “Ç’u mbush
mali” i këndon Shqipërisë me vargjet “Shqipëri! Moj nëna ime,…
Shqipëri të qofsha falë, Të kam nënë e më ke djalë”. Vjersha “Sikur
gjithë botën të ma falin…”107 flet po ashtu për Krujën dhe Skënder‐
beun që mposht osmanët. Në faqen 41 nxënësit mësojnë poemën “O
malet e Shqipërisë” nga Naim Frashëri, ndërsa më pas vjershën “Në
Parkun e Tiranës” e “Syrgjyn‐Vdekur” kushtuar Luigj Gurakuqit
etj. 108 Në këtë tekst ndryshe nga librat e tjerë, nxënësve përveç
autorëve nga Shqipëria, Kosova dhe Perëndimi u jepet të lexojnë
edhe një përrallë arabe nga “Një mijë e një netë”, një përrallë
pakistaneze dhe një përrallë mbi Lindjen nga Henry Miller.109 Tema
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që prekin fenë këtu lexohen në faqen 102 në një vjershë dhe paragraf
që flet për Kryqin e Kuq, Karitasin, Hënën e Re dhe shoqatën huma‐
nitare “Nëna Terezë”. Ndërsa në mësimin “Trashëgimia popullore
shqiptare” 110 fëmijët lexojnë se shqiptarët i pranuan vonë besimet
fetare të krishtera dhe myslimane, por vazhduan të ruajnë bashkëje‐
tesën fetare dhe tolerancën.
Në kundërshtim me Leximin 5 dhe Historinë 5 që janë libra që
kanë Shqipërinë si qendër të kombit, Edukata Qytetare 5111 me autor
Bajram Shatri dhe Erlehta Mato është një tekst që duket se i përket
një shkolle kosovare. Këtu fëmijët mësojnë mbi multikulturalizmin
fetar dhe etnik të vendit të tyre,112 që në komunitetin e tyre ka të
krishterë por edhe muslimane me shami, serbë, turq, boshnjakë,
romë etj. Libri shkruan mbi Kosovën, etnitë që jetojnë në të, herojtë,
filmat, televizionet, mediat, kulturën dhe njerëzit, aktorët, muzeum‐
et dhe galeritë, e mbi festat dhe festivalet e Kosovës.113 Edhe pse libri
ka perëndimin si referencë të shikimit mbi botën (në faqen 83 auto‐
rët shkruajnë se pesëqind vjet më parë çdo njeri besonte se bota ishte
e rrafshët – në një kohë që muslimanët nuk kanë besuar kështu) ai
është shumë më kosovar dhe multikulturor sesa librat e letërisë dhe
historisë që analizuam më lartë.

KLASA E GJASHTË
Për klasën e gjashtë ne kemi shqyrtuar këta libra; Historia 6 me
autorë Fehmi Rexhepi e Frashër Demaj, Leximi Letrar 6 me autorë
Rita Petro e Xhevat Syla dhe Edukata Qytetare 6 me autorë Bajram
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Shatri dhe Erlehta Mato. Libri i parë me të cilin duam të merremi
është Historia 6114 e cila edhe pse nga përmbajtja duket më shumë si
një histori e lashtësisë dhe mesjetës ka probleme që duhen eviden‐
tuar. Libri në fjalë është i ndarë XI kapituj. Kapitujt janë këta: I. Hyrje
në lëndën e historisë, II. Periudha parahistorike, III. Lindja e Lashtë, IV.
Popujt e lashtë të Ballkanit, V.Greqia e lashtë, VI. Maqedonia e Lashtë, VII.
Roma e vjetër, VIII. Iliria IX. Mesjeta e hershme, X. Bizanti, arbërit, ar‐
banët, XI.Sllavët e jugut në mesjetën e hershme.
Klasifikimi dhe mënyra sesi janë rreshtuar argumentet në këtë
libër tregojnë që autorët i prezantojnë fëmijët me historinë e lashtësisë
dhe mesjetës së hershme sipas skemave perëndimore të klasifikimit të
historisë. Klasifikimi i kapitujve dhe vendosja e kapitujve si Greqia,
Roma, Iliria, Bizanti dhe Sllavët e jugut tregon që autorët ndërtojnë një
histori evropjano‐centrike. Ashtu si në librin Historia 5, edhe në këtë
tekst autorët flasin në hyrje mbi periodizimin e historisë i cili bëhet
sipas skemave evropjano‐perëndimore të historisë; ajo ndahet në
periudhën parahistorike dhe historike, e mandej periudha historike
ndahet në kohën e vjetër, kohën e mesme, kohën e re dhe kohën më të
re. Edhe pse autorët e tekstit janë me emra muslimanë dhe shumica e
nxënësve të Kosovës janë muslimanë, në mësimin “Llogaritja e Kohës
në histori”115 autorët, ndarjen e kohës e tregojnë të lidhur me lindjen e
Krishtit të cilën e cilësojnë si viti 0. Edhe pse në perëndim ka debate
mbi këtë nocion kristianocentrik të historisë, i cili refuzohet nga shumë
muslimanë, hebrenj, ateistë etj të cilët nuk pranojnë ta quajnë këtë ndasi
kohore “pas dhe para Krishtit” por si “era e re dhe para erës sonë”,116
dhe ky klasifikim ka ekzistuar edhe në librat shqiptarë gjatë kohës së
komunizmit, autorët e teksteve historinë e lidhin me Krishtin pa e vënë
në diskutim këtë nocion katolik të kohës.
114
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Figura nga Historia 6 Fletore Pune

Gjatë shtjellimit të historisë së lashtë të botës, autorët tregojnë në
mënyrë të vazhdueshme që shqiptarët janë nga popujt më të vjetër
të botës. Këtë ata e bëjnë në mësimin “Koha e Gurit” në faqen 13 ku
tregojnë që njerëzit më të lashtë të botës janë gjetur edhe në Kosovë
e Shqipëri, e më pas në kapitullin IV “Popujt e lashtë të Ballkanit”117
ku pellazgët, e ilirët (që tregohen si paraardhës të shqiptarëve)
tregohen si një ndër popujt më të vjetër të Ballkanit. Ilirët tregohet të
kenë qenë luftëtarë të shquar, mikpritës që popullonin Ballkanin nga
Kroacia, në Itali e në Greqi etj. Sipas autorëve maqedonët besohet të
kenë qenë ilirë, Leka (Aleksandri) i Madh ishte djalë i një ilireje dhe
maqedonët e lashtë nuk kanë asgjë të bëjnë me sllavomaqedonasit e
sotëm. Në mësimin “Ngulmimet greke në Mesdhe dhe në Iliri” 118
autorët tregojnë që grekët përgjatë ngulmimeve të tyre në Adriatik
dhe Jon, krijuan koloni edhe në Iliri ku gjetën një kulturë të avan‐
cuar, të cilën nuk e kishin takuar më parë… e mësuan shumë gjëra
nga ilirët… duke krijuar idenë që populli shqiptar ka qenë i avan‐
cuar dhe i mësuan grekët për arritjet e tyre.
117
118
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Në kapitullin VIII “Iliria” autorët ndërtojnë një rrëfim teleologjik
për ilirët të cilët pasi i shtrijnë në shumicën e brigjeve Apenine dhe
Ballkanike të Adriatikut, i trajtojnë sikur të kenë qenë një popull.
Bëmat e ilirëve, përveç atyre luftarake që tregohen me trimëritë e Ba‐
tonit, Bardhylit, Longarit etj, tregohet që kanë qenë të rëndësishme
edhe në bërjen e djathit apo në sundimin e grave,119 ku gratë ilire
tregohet që të kenë qenë jo vetëm kryetare fisesh e punëtore, por
edhe atdhetare. Ilirët tregohen të kenë patur shtet të fuqishëm i cili
hapte shkolla publike që financoheshin nga shteti ku shkolloheshin
fëmijët e të pasurve. Për ti bindur fëmijët që shqiptarët janë stërnipa
të ilirëve në mësimin “Kultura dhe besimi ilir” autorët tregojnë që
shqipja e sotme ka ruajtur mijëra fjalë nga gjuha ilire si emra të
njerëzve, fiseve, qyteteve, maleve, vendeve, lumenjve etj. Për të ilus‐
truar këtë tregojnë emrat e vënë në Shqipëri apo Kosovë gjatë deka‐
dave të fundit si: Taulant, Dardan, Alban etj. Rëndësia e shqiptarëve
në historitë e lashtësisë tregohet edhe në mesimet që lidhen me
Bizantin në kapitullin X. Kështu autorët tregojnë që perandorë të
mëdhenj romakë si Diokleciani, Kostandini i Madh, Justiniani që
bëri edhe “Kodin e Justinianit” etj ishin ilirë.120
Në kapitullin e Bizantit autorët shkruajnë edhe historinë e Ar‐
bërisë të cilën e trajtojnë si një entitet të mirëpërcaktuar politik e cila
tregohet si pararendësja e Shqipërisë. Në mësimin “Kultura e Ar‐
bërit” 121 tregohet sesi iliro‐arbërorët u rrezikuan në kohën e
pushtimit romak dhe më pas gjatë dyndjeve barbare dhe kolo‐
nizimeve sllave nga asimilimi. Sllavët përmenden edhe në kapitullin
XI “Sllavët e jugut në mesjetën e hershme” që është edhe i fundit i
librit. Sllavët e jugut që tregohet të jenë sllovenët, kroatët, serbët,
malazezët, maqedonasit etj rrëfehen si pushtues të tokave shqiptare,
ardhacakë që jetonin në kohën e bashkësive primitive, ndërronin
emrat e vendbanimeve ilire, digjnin, plaçkisnin, shkatërronin, asimi‐
Ibid: 74, 77‐78
Ibid: 97
121
Ibid: 101
119
120
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lonin vendet dhe popullsinë ilire.122 Ideja që sllavët janë më të ulët
sesa shqiptarët theksohet edhe në ushtrimet që jepen për këtë temë
në fletoren e punës të librit Historia 6 nëpërmjet pyetësorit që jepet
më poshtë ku fëmijët duhet të përgjigjen se sllavët kishin zhvillim
kulturor më të ulët sesa popullsia vendase.123 Por megjithë “barba‐
rizmat” e tyre dhe shkallën shumë të ulët të zhvillimit kulturor, ata
tregohet të jenë ndikuar shumë nga kultura dhe qytetërimi ilir. Ata
tregohet që kur erdhën në Ballkan ishin paganë, por pas kësaj morën
nga ilirët fenë (Krishtërimin), plehërimin e tokës, vreshtarinë, mëny‐
rën më të mirë të përdorimit të veglave të punës dhe armëve.124

PYETËSORI MBI SLLAVËT

Figura nga Historia 6

Cilësimet raciste që i bëhen sllavëve në këtë tekst nuk janë të
ndryshme nga ato që Akademia e Shkencave dhe e Arteve të
Ibid: 113, 114, 116
Historia 6 (Fletore pune), Fehmi Rexhepi, Frashër Demaj. Shtëpia Botuese “Libri Shkol‐
lor”, Prishtinë, 2009. Tirazhi: 32. 000 copë. Fq. 70
124
Historia 6: 118
122
123
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Maqedonisë i bënte shqiptarëve në Enciklopedinë e saj, disa muaj
më parë gjë që shkaktoi shumë debate dhe protesta nga ana e shqip‐
tarëve.125 Megjithatë në tekstet që ne po shqyrtojmë, këto cilësime
shkruhen pa marrë parasysh që në Kosovë jetojnë popullata serbe të
cilat ofendohen nga këto cilësime.

Figura nga Historia 6 Fletore Pune
Mbi debatin e Enciklopedisë maqedonase shiko psh: Isuf Kadriu, Enciklopedia maqe‐
donase, fyese për shqiptarë. Radio Evropa e Lirë, 18.09.2009 në: http://www.evropaelire.org/
content/article/1826002.html
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Një temë tjetër që vlen të përmendet nga Historia 6 janë edhe
mësimet që flasin për fetë. Në mësimin “Lindja dhe përhapja e Kri‐
shtërimit”126 autorët i prezantojnë nxënësve historinë e Krishtërimit.
Këtu tregohet se në Palestinë “e cila ishte provincë romake besohej
në një zot dhe pritej ardhja e mesisë (shpëtimtarit)… njëri nga
njerëzit që paralajmëronte ardhjen e mesisë ishte Johani që u fliste
njerëzve për të birin e perëndisë, Jezu Krishtin.” Autorët tregojnë që
Jezu Krishti ishte bir i Marisë e cila ishte fejuar me Jozefin që luajti
rolin e atit të Jezusit. Por në 3 vitet e fundit të jetës, Jezusi nisi pre‐
dikimet. Për shkak se rrezikonte interesat e klasës sunduese romake,
ai u zu dhe u dënua me vdekje. Por pas vdekjes dhe ringjalljes së
Krishtit, nxënësit përhapën mësimet e tij. Në mësimin “Përhapja e
Krishtërimit në Iliri”127 autorët tregojnë se Krishtërimi në Iliri është i
kohës së apostujve. Për këtë dëshmon edhe Shën Pali, mësimet apo‐
stolike të të cilit e bënë Ilirinë qendër të veprimtarive fetare. Autorët
tregojnë se Kostandini i Madh që ishte ilir, ndihmoi në përhapjen e
Krishtërimit. Ndërsa më pas autorët rreshtojnë disa nga “herojntë” e
Krishtërimit të Kosovës që tregohen në Ulpianë, Dardani etj. Kur në
vitin 1054 Krishtërimi ndahet në ortodoks dhe katolik, autorët trego‐
jnë se përhapja e katolicizmit në viset shqiptare kishte karakter kom‐
bëtar pasi shqiptarët ishin të rrezikuar nga Kisha Ortodokse Serbe.128

Historia 6: 58
Ibid: 88
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Ndërsa Krishtërimi trajtohet me nota pozitive dhe Iliria e Darda‐
nia tregohen si qendra të Krishtërimit, Islami pothuaj në të gjithë
tekstet që kemi shqyrtuar tregohet si fe e huaj. Në mësimin “Arabët
– Lindja e Islamizmit”,129 shpallja e Islamit nga profeti Muhamed tre‐
gohet si “ide e Muhamedit” për ti bërë arabët të heqin dorë nga besi‐
mi në shumë perëndi dhe besimi në një zot të vetëm – Allahun. Au‐
tori tregon që muslimanët adhuronin gurin e zi të Mekës, dhe Mu‐
hamedi kërkonte respektimin e ligjeve, të shtetit, pagesën e tatimeve
për shtetin dhe se ai thoshte “Ta duash atdheun dhe popullin tend
është detyrë e çdo muslimani”. Ndërsa në mësimin për Krishtërim‐
in, Bibla tregohet si “Bibla (Libri i Shenjtë) është përmbledhje e të
arriturave, e vlerave edukative e morale, letrare e artistike të cilën të
krishterët e konsiderojnë burim të shenjtë të fesë së tyre”,130 Kurani
tregohet kështu “Gjithë mësimi i Muhamedit është i përfshirë në libr‐
in e shenjtë – Kuranin, sipas të cilit ai është i dërguar i zot‐
it”…”Kuranin për herë të parë e ka botuar kalifi Abu Bekër”. Pra nëse
në rastin e Jezu Krishtit autorët shkruajnë si besimtarë që besojnë në
mrekulli duke shkruar se Jezu Krishti “vdiq dhe u ringjall”, Mu‐
hamedi supozohet të jetë profet. Autorët shkruajnë edhe se çdo mu‐
sliman ka pesë detyra kryesore një ndër të cilat është edhe të bërit
xhihad. Detyrat e muslimanit sipas mësimit të Muhamedit janë këto:
“Të bëjë lutje pesë herë në ditë, të agjërojë Ramazanin, t’u japë të
varfërve, të shkojë së paku një herë në haxhillëk në Mekë, të marrë
pjesë në luftë kundër të pafeve (atyre që besonin shumë zotëra).131
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Figura nga Historia 6

Libri Leximi letrar 6 132 me autorë Rita Petro dhe Xhevat Syla
përsërit shumë tema që kemi përmendur për librat e Leximit më
lartë. Shkrimet që lavdërojnë Shqipërinë dhe e përshkruajnë si atdhe
gjenden edhe këtu; psh, “Bagëti e bujqësi” në faqen 74, “Gjuha
Shqipe” në faqen 76, “Hymni i Flamurit” në faqen 80 etj. Shkrimet
anti‐turke përsëriten si gjetkë. Poezia e Fan Nolit “Hymni i Fla‐
murit” e tregon flamurin shqiptar si “Fortesë shkëmbi tmerr tirani,
s’të trëmp as Romani, as Venecjani, as Sërp Dushani, as Turk Sull‐
tani”. Në shënimin që libërshkruesit i vënë fjalës “Turk sulltani”
tregojnë që “Turqia, që shkeli vendin tonë, që nga shek. XI deri më
1912, u luftua me armë nga populli ynë trim dhe liridashës”.133 Në
poezinë e Ismail Kadaresë “Ra si yll, po s’u shua”,134 fëmijët lexojnë
sërisht vjershën anti‐turke të Argjirosë. Autorët vjershën e prezanto‐
jnë kështu:
“Këto vargje janë marrë nga poema “Princesha Argjiro” e I. Ka‐
daresë, ngjarjet e së cilës lidhen me qëndresën shqiptare kundër
132
Leximi letrar 6, autorë: Rita Petro, Xhevat Syla. Botimet Shkollore “Albas”, Tiranë –
Tetovë –Prishtinë, 2005. Tirazhi: 10. 000 copë.
133
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Perandorisë Osmane.” Në vargjet e vjershës fëmijët lexojnë “Porsi
deti / që i hedh dallgët në rërë / turqit u vërsulën të tërë / që ta zën’
yllin të gjallë…”. Në pyetjet e mësimit fëmijët pyeten:
1. Për ç’kohë flet vjersha?
2. Ç’bën princesha Argjiro kur pa turqit t’i suleshin?
3. …
5. Kur lexoni këto vargje ndieni:
* frikëpër princeshën që iu sulën turqit
9. Me ç’figura letrare tregohet:
* Lufta e përgjakshme
* ushtria e panumërt turke
Ideja që turqit kanë armiqësuar shqiptarët me njëri tjetrin trego‐
het edhe në leximin “Ne Qënkemi Vëllezër!” nga Odhise Grillo.135
Këtu autori tregon sesi një ushtar osmanlli kërkon të marrë me pahir
një shqiptare të bukur për grua. Pasi ajo reziston dhe i tregon osma‐
nlliut se ka një burrë, Jorgjin, dhe ky takohet me burrin e saj, të dy
burrat njohin njëri tjetrin nëpërmjet një hajmalije që mbajnë në qafe
dhe kuptojnë që janë vëllezër. Pasi e kuptojnë këtë, Jorgji me vëllain
që ja kanë marrë turqit që të vogël dhe e kanë ndarë nga familja
duke e bërë osmanlli, bashkohen dhe deklarojnë se do marrin kor‐
dhën dhe luftojnë për liri dhe shporrin ata (turqit) që i ndanë për së
gjalli. Në punën me tekstin që fëmijët kërkohet të bëjnë ata pyeten:
6. Përse ndodhte që vëllezërit bëheshin armiq me njëri tjetrin
në kohën e Perandorisë Osmane?
Përveç portretizimit negativ të turqve, në tekstin Leximi letrar 6
për herë të parë në leximin “Fëmijët e sotëm” 136 nxënësit kanë
mundësinë të lexojnë një autor turk, Azis Nesin.
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Në tekstin Edukata Qytetare 6137 me autorë Bajram Shatri dhe Er‐
lehta Mato evidentohen sërisht probleme konceptuale në lidhje me
simbolet e Kosovës. Edhe pse autorët, ndryshe nga Leximi dhe His‐
toria flasin për Kosovën si shtet më vete, në faqen 107‐109 në mësim‐
in “Vlerat kulturore” tregojnë që flamuri dhe himni i Kosovës janë
ata të Shqipërisë, duke ilustuar këtë me pikturën e flamurit kuq e zi
dhe himnin e Asdrenit. Në faqen 109 tregohet gjithashtu që njerëz
me të cilët mund të krenohen kosovarët janë Skënderbeu dhe Nënë
Tereza. Ndërsa në mësimin “Besimet dhe llojet e tyre”138 autorët për‐
çojnë ide laiciste të prodhuara gjatë luftës kundër terrorizmit ku le‐
gjitimojnë ndërhyrjen e shtetit në kufizimin e feve që konsiderohen
“të rrezikshme për publikun”.

KLASA E SHTATË
Për klasën e shtatë ne kemi shqyrtuar librat Historia 7 me autorë
Isa Bicaj dhe Arbër Salihu, Leximi letrar 7 me autorë Mazllom Kum‐
nova dhe Munish Hyseni, dhe Edukata Qytetare 7 me autorë Erlehta
Mato dhe Bajram Shatri. Autorët e librit Historia 7139 tregojnë që ky
tekst është hartuar si tekst ku “trajtohet historia e përgjithshme dhe
e popullit shqiptar nga mesjeta e deri te revolucionet e mëdha borgj‐
eze”. Libri është i përbërë nga këta kapituj: 1. Shoqëria në Mesjetë, 2
Evropa në shekujt XI‐XV, 3. Perandortë e mëdha të lindjes, 4. Arbëria në
shekujt XI‐XV, 5. Humanizmi dhe rilindja, 6. Zbulimet e mëdha gjeogra‐
fike, 7. Reforma dhe kundërreforma katolike, 8. Mbretëritë e mëdha evropia‐
ne, 9. Evropa në kohën e absolutizmit, 10. Idetë e reja përparimtare, 11.

Edukata Qytetare 6, autorë: Bajram Shatri, Erlehta Mato. Shtëpia Botuese “Libri Shkol‐
lor”, Prishtinë, 2009. Tirazhi: 20. 000 copë.
138
Ibid: 118
139
Historia 7, autor: Isa Bicaj, Arbër Salihu. Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë,
2009 (Botimi i dytë). Tirazhi: 32. 000 copë.
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Arbëria në shekujt XVI‐XVII, 12. Revolucionet e mëdha në Amerikën e
Veriut dhe në Francë.
Përveç temave që mbulojnë historinë botërore, libri, përsërit
tema që jepen në Historia 5. Dallimi nga Historia 5 është së Historia 7
në kapakun e librit ka një foto të madhe e cila përdoret edhe në His‐
toria 5 për të treguar Lidhjen e Lezhës. Piktura e cila supozohet të
tregojë Skënderbeun dhe besnikët e tij, i ngjan më shumë një pikture
kontësh evropjanë perëndimorë. Në foto qëndron një vajzë me
shami që mban flamurin kuq e zi në dorë dhe qëndron ulur në
gjunjë përpara një burri të pashëm – që duket të jetë Skënderbeu.
Piktori që ka bërë këtë pikturë, burrat i ka veshur me fustanella, disa
edhe me çallma, veshje që janë tipike osmane. Në sfond shihet edhe
një ikonë e Shën Mërisë me Jezu Krishtin e vogël, e cila i jep një kon‐
tekst të krishterë fotografisë së heroit të kombit.

••• 83 •••

Figura nga Historia 7
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Edhe pse autorët e tekstit pretendojnë që ky libër do të flasi për
“historinë e përgjithshme… nga mesjeta deri në revolucionet e
mëdha borgjeze” historia që mësojnë nxënësit është histori e
Perëndimit me përjashtim të dy mësimeve të kapitullit III Perandortë
e mëdha të lindjes, që flasin për shtetin mongol dhe kinez dhe Peran‐
dorinë Osmane. Në kapitullin IV Arbëria në shekujt XI‐XV, i cili merr
35 faqe të librit dhe kapitulli XI Arbëria në shekujt XVI‐XVII, me 19
faqe, pra në një total prej 54 faqesh që është një e treta e librit,
autorët merren me historinë e Shqipërisë së imagjinuar apo Ar‐
bërinë. Arbërit tregohet sikur të kenë patur shtet të vërtetë, tregohen
princat e tij me emra bizantinë dhe territori i këtij shteti i cili ka qenë
ndërmjet lumejve Drin dhe Shkumbin, 140 territor që ndodhet në
Shqipërinë e sotme. Se çfarë lidhje mund të ketë ky shtet mesjetar
me Kosovën e sotme është vështirë të thuash (përveç faktit se shqip‐
tarët e Kosovës kanë nevojë që të gjejnë një rrënjë historike në Ball‐
kan si të gjithë popujt e tjerë). Në mësimin “Pushtimet e shtetit të
Rashës në Arbëri,” shteti i Arbërit tregohet që pushtohet nga serbët
të cilët detyrojnë arbërit të tërhiqen në viset malore.141 Serbët trego‐
hen të mbështeten në pushtimet e tyre nga Kisha Serbe e cila be‐
konte pushtimet, konvertonte me dhunë dhe bënte presione në
mënyrë që të ndryshonte strukturën e popullsisë në vendet e
pushtuara.142 Shpjegimi modernist që i bëjnë historisë, i bën autorët
që jo vetëm të përshkruajnë serbët si komb në një kohë kur ata nuk
kanë qenë të këtillë, por në të njëjtën kohë i ndajnë arbërit në kato‐
likë e serbët në ortodoksë. Konvertimet e Balshajve në katolikë,143
Papët e Romës që protestojnë kundër konvertimit të arbërve në
katolikë, 144 tregohen si palë me shqiptarët. Arbërorët tregohen si
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katolikë e ruajtës të fesë katolike145 edhe pse monumentet që autorët
tregojnë si monumente kulturore arbërore, janë kisha ortodokse si
Kisha e Shën Mëri Vllahernës, Shën Mihillit, Shën Kollit etj.146
Rrëfimet e Arbërisë që i reziston dyndjes sllave‐ortodokse për‐
fundojnë me mësimin “Qëndresa e arbërve ndaj pushtimeve os‐
mane” ku nxënësit mësojnë të njëjtat gjëra që u përmendën edhe në
Historia 5. Rreziku sllavo‐ortodoks zëvendësohet nga rreziku os‐
mano‐islamik. Arbërit tregohen si të papajtueshëm e rezistentë me
pushtuesit e rinj, ndërsa osmanët tregohen që ia bëjnë jetën e vështi‐
rë arbërve, marrin peng fëmijët e Gjon Kastriotit etj. Në mësimin
“Beteja e Kosovës 1389” fëmijët mësojnë të njëjtat rrëfime që mësojnë
edhe në Historia 5, por këtu tregohet që kjo betejë u kthye në mit për
popullin serb i cili e konsideron si shkak të humbjes së shtetësisë së
tij. Autorët tregojnë që në këtë betejë morrën pjesë të gjithë popujt e
Ballkanit ndërsa për Millosh Kopilin që vrau sulltan Muratin I thonë
që etnia e tij nuk është e qartë147 , ndërsa në mësimin “Perandoria
Osmane”148 të po këtij teksti kontradiktojnë vetveten kur thonë që
sulltan Murati u vra “nga Millosh Kopili (shqiptar)”.
Mësimi mbi Luftën e Kosovës ndiqet nga mësimi “Pengmarrja
dhe rekrutimi i fëmijëve shqiptarë në ushtrinë osmane”. Siç kupto‐
het nga titulli dhe nëntitulli “Rregullimi ushtarak osman – rekrutimi
i fëmijëve të marrë peng” autorët i tregojnë osmanët si pengmarrës
dhe rekrutues të dhunshëm të fëmijëvë të krishterë, të cilët e bënin
këtë nëpërmjet haraçit të gjakut. Turqit tregohet që i ndërrojnë fëmi‐
jëve emrat dhe fenë, u humbin identitetin etnik dhe fetar dhe i bëjnë
njerëzit më besnik të sulltanit. Por Skënderbeu i cili është edhe heroi
i tekstit, tregohet se edhe pse “ia ndërruan emrin dhe fenë, asnjëherë
nuk e harrojë prejardhjen e tij.”149 Në faqet vijuese të mësimeve për
Ibid: 47
Ibid: 47‐48
147
Ibid: 55‐57
148
Ibid: 33
149
Ibid: 59‐60
145
146
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Arbërinë, nxënësit lexojnë mbi bëmat e Skënderbeut. Ai dorëzohet
peng nga i ati në oborrin e sulltanit ku e kthejnë në Islam dhe e
pagëzojnë në Skënder. Por Skënderbeu planfikon në heshtje të kthe‐
het në atdhe. Për ta kombëtarizuar sa më shumë kthimin e tij në at‐
dhe, autorët ashtu si edhe historiografia e Tiranës kanë zgjedhur
datën 28 nëntor 1443 e cila përkon me 28 nëntorin 1912 ditën e
pavarësisë së Shqipërisë. Skënderbeu tregohet që mobilizon arbërit,
mbron heroikisht Krujën ku osmanët lënë pas mijëra të vrarë etj.150
Në mësimin “Gjergj Kastrioti – Skëndërbeu, mbrojtës i civilizimit ev‐
ropian” tregohet që arbërit me në krye Skënderbeun bëhen mur
mbrojtës për Evropën Perëndimore. Skënderbeu tregohet që kishte
raporte të mira me shtetin e Papës dhe arbërit shikoheshin si mbro‐
jtës të Krishtërimit në Ballkan dhe për këtë Papët e mbështesnin
Skënderbeun si moralisht e materialisht dhe e nderuan me titullin
“kapiten i përgjithshëm i Selisë së Shenjtë”.151 Këtu ashtu si në mësi‐
min e dyndjeve sllave, Papët dhe katoliçizmi tregohen në krah të
arbërorëve. Në mësimin “Humanistët shqiptarë”152 të kapitullit “Hu‐
manizmi dhe Rilindja” autorët tregojnë se “Pas pushtimit osman,
shumë vepra artistike e kulturore të krijuara më parë u shkatër‐
ruan.” Osmanët tregohen si shkaku i këtij shkatërrimi obskurantist e
në anën tjetër priftërijtë katolikë si Marin Barleti, Dhimitër Frengu,
Frang Bardhi, Gjon Buzuku, Pjetër Budi dhe Pjetër Bogdani tregohen
si humanistë shqiptarë, që donin të mësonin gjuhën shqipe nëpërm‐
jet lutjeve fetare dhe dijet për fenë, me tematikë luftën çlirimtare ku‐
ndër pushtuesve osman.153 Për të ilustruar kulturën dhe humaniz‐
min shqiptar, autorët vendosin një ikonë bizantine me imazhe nga
Jezu Krishti të Onufrit.

Ibid: 61‐65
Ibid: 68‐69
152
Ibid: 75
153
Ibid: 76‐78
150
151
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Në kapitullin XI “Arbëria në shekujt XVI‐XVIII” nxënësit vazh‐
dojnë të mësojnë sesi osmanët u përpoqën ti nënshtrojnë arbërit e
këta rezistuan. Osmanët tregojnë që shpërngulin popullsinë shqip‐
tare, por lufta çlirimtare nuk pushon asnjëherë e arbërit bëjnë kryen‐
gritje e kuvende në Malësi të Madhe, Mirditë etj.154 Në faqen 116
nxënësit mësojnë edhe për kryengritjen e Pjetër Bogdanit të fundshe‐
kullit të XVII por nuk mësojnë që në këtë kohë Kosova u pushtua
nga austro‐hungarezët të cilët në bashkëpunim me Pjetër Bogdanin
dhe serbët masakruan popullatën muslimane vendase, kthyen xha‐
mitë në kisha etj.155 Por i gjithë pushtimi tregohet si kryengritje shqi‐
ptare.156 Në mësimin “Përhapja e islamizmit te shqiptarët” nxënësit
mësojnë se “para ardhjes së sundimin osman popullsia shqiptare i
përkiste fesë së krishterë. Kjo fe kishte dy rite fetare: katolike dhe
ortodokse.” Këtu tregohet që Kisha Katolike arriti të mbijetojë në
Shqipëri edhe pse kishte presion të madh, ndërsa Kisha Ortodokse
tregohet se kishte mbështetjen e shtetit osman. Në pjesën e dytë të
mësimit me titull “Përhapja e fesë islame në viset shqiptare” nxënës‐
it lexojnë se pushtimi osman shkatërroi pothuajse tërësisht vendin, e
një pjesë e popullsisë u shpërngul në Itali ndërsa shteti osman vend‐
osi sistemin feudalo‐ushtarak. Feja islame tregohet që u përhap në
këto kushte dhune e pushtimi. Të parët që u islamizuan tregohet se
ishin djemtë e bujarëve shqiptarë dhe islamizmi u përhap së pari në
qytete pasi ato ishin shndërruar në qendra administrative dhe ushta‐
rake nga pushtuesit. Autorët shënojnë se faktorët që ndikuan në për‐
hapjen e fesë islame ishin:
1. presioni mbi popullsinë nëpërmjet taksës që paguanin të
krishterët.
2. marrja e djemve nga familjet e krishtera.
3. reprezaljet e organeve shtetërore mbi popullsinë.
Ibid: 113‐115
Për masakrat austriakëve kundër muslimanëve të Kosovës shiko Noel Malcolm. Kos‐
ovo: A Short History. New York: New York University Press, 1998. 139‐162
156
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Në fund autorët shtojnë që edhe pse shqiptarët u bënë me tre fe
ata janë shquar për tolerancë dhe harmoni fetare.157 Çështja e islam‐
izimit të shqiptarëve përmendet edhe në mësimin “Monumentet
kulturoro‐historike të periudhës osmane në trojet shqiptare.” Në
këtë mësim ndërsa autorët tregojnë sesi për shkak të “sundimit të
gjatë pesëshekullor osman”, osmanët ndikuan që “shqiptarët në
masë të madhë ta pranojnë besimin islam. Qoftë nga dhuna, qoftë
nga detyrimet administrative apo edhe për privilegje…”158 Pra siç
shihet shqiptarët tregohen sërisht të jenë islamizuar me:
1. dhunë.
2. detyrime administrative.
3. privilegje.

Figura nga Historia 7

Ndryshe nga Historia 6 e cila tregon që Krishtërimi kishte Ilirinë
dhe Dardaninë si qendra dhe se u hap nga mësimet apostolike të
apostujve, autorët nuk përmendin gjëra të këtilla për Islamin. Nuk
flitet për shembull aspak për rolin misionar të Sari Salltikut, të der‐
vishëve dhe misionarëve të ndryshëm Islam dhe për kontributin e
shqiptarëve në përhapjen e Islamit në Ballkan dhe në Evropë.
157
158

Ibid: 117 – 118
Ibid: 130‐131
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Tema e të keqes turke përsëritet edhe në mësimet që flasin për
“pashallëqet shqiptare.” Kështu në mësimin mbi Pashallëkun e
Shkodrës autorët i tregojnë Bushatllinjtë si kundërshtarë të sulltanit.
Kur shkruajnë për Kara Mahmut Pashë Bushatlliun, autorët nuk
tregojnë asgjë për luftën e tij kundër austriakëve apo malazezëve
apo pjesëmarrjet e Bushatllijve në luftërat ruso‐turke. Kara Mahmud
Pasha tregohet thjeshtë si aleat i Austrisë kundër sulltanit.159 E njëjta
gjë vlen edhe për Pashallëkun e Janinës ku Ali Pasha tregohet vetëm
si armik i sulltanit, aleat i grekëve dhe në fund viktimë e sulltanit.
Asgjë nuk tregohet mbi luftërat e Aliut me perëndimin, kundër të
krishterëve, Francës etj. Në fotografinë që jepet në tekst, Ali Pasha
tregohet në takim me Lord Bajronin ndërsa në mur tregohet një
shqiponjë dykrenore,160 edhe pse në këtë kohë simboli i shqiponjës
ka qenë i papërdorur nga shqiptarët. 161 Përveç anëve negative të
Perandorisë Osmane, në mësimin “Personalitete shqiptare që lanë
gjurmë në historinë e Perandorisë Osmane gjatë shekujve XV‐XVIII”
autorët pranojnë që “ushtarët trima shqiptarë u dalluan në ushtrinë
osmane” dhe se më shumë se 25 kryeministra ishin me origjinë
shqiptare. Pas përmendjes së disa prej tyre autorët tregojnë edhe
monumentet kulturoro‐historike të periudhës osmane të cilat janë
xhami, hamame dhe ura.162
Që të kuptohet më mirë mesazhi që autorët i japin nxënësve mbi
historinë e Perandorisë Osmane në tokat shqiptare, më poshtë po
sjellim titujt e mësimeve që flasin për këtë kohë:
IV.ARBËRIA NË SHEKUJT XI‐XV

Ibid: 121‐ 122
Ibid: 123‐125
161
Për më shumë shiko: Nathalie Clayer (2007), Aux origines du nationalisme albanais. La
naissance d’une nation majoritairement musulmane en Europe, Paris, Karthala/CERI, coll. «
Recherches internationales »
162
Historia 7: 127‐132
159
160
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12. Forcimi i fisnikëve arbër 35
13. Shteti i Arbërit 38
14. Pushtimet e shtetit të Rashës në Arbëri 40
15. Marrëdhëniet feudale dhe kultura në Arbëri 44
16. Monumentet kulturo‐historike të periudhës bizantine
në trojet arbërore 46
17. Principatat arbërore në shekujt XIII‐XIV 48
18. Qëndresa e arbërve ndaj pushtimeve osmane 52
19. Beteja e Kosovës (1389) 55
20. Pengmarrja dhe rekrutimi i fëmijëve shqiptarë
në ushtrinë osmane 58
21. Arbërit nën udhëheqjen e Skënderbeut 61
22. Luftërat e arbërve nën udhëheqjen e Skënderbeut 64
23. Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, mbrojtës i civilizimit evropian 67
24. Skënderbeu hero kombëtar arbëror 70
V.HUMANIZMI DHE RILINDJA
25. Humanizmi dhe Rilindja Evropiane 73
26. Humanistët shqiptarë 75
XI.ARBËRIA NË SHEKUJT XVI‐XVII163
40. Forcimi i sundimit osman në Arbëri dhe qëndresa
kundër tij (shekujt XVI‐XVII) 113
41. Përhapja e islamizmit te shqiptarët 116
42. Krijimi i pashallëqeve shqiptare 118
43. Pashallëku i Shkodrës 120
44. Pashallëku u Janinës 123
45. Kultura shqiptare në shekujt XVI‐XVIII 125
46. Personalitete shqiptare që lanë gjurmë në historinë e
Autorët bëjnë një lajthitje në titullin e kapitullit më lartë që vënë Arbëria në shekujt XVI‐
XVII, ndërsa më poshtë flasin për pashallëqet e shekullit të XIX.
163
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Perandorisë Osmane gjatë shekujve XV‐XVIII 127
47. Monumentet kulturoro‐historike të periudhës osmane në
trojet shqiptare 128
Temat e heroizmit arbëror dhe dhunës turke, përsëriten edhe në
tekstin Leximi letrar 7164 me autorë Mazllom Kumnova dhe Munish Hy‐
seni. Këtu, falë fantazisë letrare degradimi i turkut është edhe më i
rëndë. Teksti si gjithnjë në librat që kemi parë më sipër nis me poezi
apo shkrime patriotike të cilat evokojnë kombin e Shqipërinë. Në
vjershën “Gjuhës shqipe” nga Mitrush Kuteli,165 autori përveç lavdëri‐
meve që i bën gjuhës kujton që shqiptarët janë ilirë dhe arbër. Në
leximin “Malli i atdheut”166 nga Faik Konica nxënësve u tregohet malli i
autorit për Shqipërinë. Fan Noli në “Hymni i Flamurit”167 i këndon
Shqipërisë së përjetëshme dhe themeluesit të Krishtërimit romak, Shën
Kostandinit dhe si në tekstet që kemi parë më herët edhe këtu në seksi‐
onin e pyetjeve nxënësve ju tregohen këto gjëra në shënime:
- Turqia që shkeli vendin tonë, që nga shek. XV deri më
1912, u luftua me armë në dorë nga populli ynë.
- Poeti e ka fjalën për qëndresën që bëri populli shqiptar
kundër shkelësit turk, për një kohë më të gjatë se të gjithë
popujt e tjerë të Ballkanit.
- Konstandini I, i quajtur edhe Shën Konstandin, ishte
perandor romak prej fisit ilir.168
Pas Nolit, vjen vjersha Skënderbeu nga Jeronim De Rada e më
pas leximi “Shënime nga kapiteneria e portit”169 nga Ismail Kadare
ku nxënësit lexojnë mbi refugjatët shqiptarë në Itali në kohën kur

Leximi letrar 7, autor: Mazllom Kumnova, Munish Hyseni. Shtëpia Botuese “Libri
Shkollor”, Prishtinë, 2008 (Botimi i katërt). Tirazhi: 10. 000 copë.
165
Ibid: 4
166
Ibid: 7
167
Ibid: 10
168
Ibid: 11
169
Leximi letrat 7: 13‐15
164
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Shqipëria ishtë bërë Azi (nga pushtimi turk). Në faqen 23 nxënësit
lexojnë shkrimin e Faik Ballancës “Kënga e fundit e Marko Boçarit”
ku heroi i revolucionet grek që lufton kundër osmanëve kërkon që
pasi të vdes të varroset pranë Gjergj Kastriotit. Në faqen 32 nxënësit
lexojnë shkrimin “Lëngata e poetit” nga Teki Dërvishi ku autori
ndërton një dialog imagjinar ndërmjet Tunit dhe Hanës që bisedojnë
mbi Pjetër Bogdanin i cili tregohet të vijë në atdheun që vuan “nën
thundrën e robërisë qindravjeçare”. Biseda bëhet në kushtet e push‐
timit turk ku shqiptarët që i rezistojnë turkut tregohen si ushtarë të
çetës së Pjetër Bogdanit dhe nxiten që të luftojnë kundër turkut të zi.
Në bisedën mes Tunit dhë Hanas personazhet tregojnë që nuk duhet
të kenë frikë nga Pjetër Bogdani që ka vdekur nga mortaja, por tur‐
qit janë ata që kanë frikë nga sëmundja që Pjetër Bogdani hap me
libra dhe se disa shqiptarët kokëboshë që kanë frikë nga Pjetri duhet
të duan atdheun përpara fesë.

Figura nga Leximi 7
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Pjesa e Teki Dervishit ndiqet nga shkrimi “Qyteti i rrethuar” i
Jusuf Buxhovit.170 Edhe këtu shkruesi rrëfen një histori të imagjinuar
sikur në një qytetet të vilajetit (Kosovës?) turqit kanë hedhur
sëmundjen e murtajës për të zhdukur shqiptarët. Në krah të shqip‐
tarëve qendron Selia e Shenjtë dhe priftërijtë katolikë si Padër Coli të
cilët qajnë hallin e popullit që do të zhduket. Personazhet tregojnë se
sëmundja që turqit i kanë hedhur shqiptarëvë “është studiuar, proje‐
ktuar e hartuar në Stamboll për shumë kohë.” Tregimi i cili krijon
ndjenjën e makthit nga krimet turke, mbyllet me nota optimiste për
trimërinë e shqiptarëve, të cilët edhe pse përballen me mortajën tre‐
gojnë se “vjershat dhe këngët nuk harrohen edhe në çaste të tilla. Po‐
pulli ynë prore ka kënduar dhe ka thurrur këngë të mrekullueshme
edhe kur ka derdhur gjak.”
Në tekstin Edukata Qytetare 7171 me autorë Erlehta Mato dhe Ba‐
jram Shatri, autorët përveç temave që trajtojnë njohjen e Kosovës si
shtet më vete, në mësimin “Institucionet Fetare”, pasi tregojnë për
institucionet e ndryshme fetare që ekzistojnë në botë, në faqen 51
tregojnë një shembull sesi feja shtyp gratë. Në rastin konkret feja që
përdoret si shembull është Islami. Fatima një vajze 12 vjeçare nga
Afganistani e cila jeton në Gjermani tregohet se është në shkollë me
nxënës nga vendet arabe, por që janë djem pasi vajzat mbyllen në
shtëpi. Më pas tregohet sesi vajzat janë të detyruara: “ta lënë shkollën
shpejt dhe të mbyllen brenda mureve të shtëpisë.” Fatima paraqitet e
frikësuar se mos një fat i tillë e prêt edhe atë dhe paraqitet dëshira e
saj për t’u bërë mjeke. Autorja shtron pyetjen: Por a e lejon feja e saj
këtë? Dhe, përgjigja që jepet në tekst është se shoqet e saj thonë se një
gjë e tillë nuk është e mundur pasi kjo bie në kundërshtim me fenë e
saj. Kështu krijohet ideja e Islamit si fe obskurantiste dhe kundër
edukimit të grave. Në fund të tekstit jepet pyetja për koment: Po ju
si mendoni? Nxënësit kosovarë me siguri do të çuditen kur të dëgjo‐
Ibid: 36
Edukata Qytetare 7, autor: Erlehta Mato, Bajram Shatri. Shtëpia Botuese “Libri Shkol‐
lor”, Prishtinë, 2008 (Botimi i katërt). Tirazhi: 10. 500 copë.

170
171

••• 95 •••

jnë një rrëfim të tillë pasi në Kosovë në të shumtën e rasteve janë
muslimanët e vajzat me shami ato që janë dëbuar nga shkolla, dhe jo
për arsye se i ka ndaluar feja Islame, por pasi drejtuesit laikë të
shtetit të sotëm kosovar i ndalojnë që të vijojnë mësimet.
Në faqen 52 nxënësit pyeten edhe:
- Si e konsideroni ngritjen e një partie politike fetare.
- Si mund të zgjidhet çështja e veshjeve dhe e mbajtjes së simboleve
fetare në shkollat publike të cilat me Kushtetutë janë laike?
Autorët harrojnë si duket të kujtojë se në Kosovë ekzistojnë parti
politike fetare, si Partia Demokristiane. Në të njëjtën mënyrë, forma
sesi bëhet pyetja tregon që autorët, Kosovën e imagjinojnë si një
vend laik dhe jo shekullarist.

Figura nga Edukata 7
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KLASA E TETË
Për klasën e tetë ne shqyrtuam librat Historia 8 me autorë Fehmi
Rexhepi dhe Frashër Demaj, dhe Leximi letrar 8 me autorë Mazllom
Kumnova e Munish Hyseni. Teksti Historia 8172 i prezanton nxënësit
me historinë moderne. Kapituj të librit janë I. Evropan në gjysmën e
parë të shekullit XX. II. Bashkimi kombëtar në Itali, në Gjermani dhe
SHBA, III. Revolucioni industrial dhe ndryshimet shoqërore, IV. Evropa
dhe SHBA‐të në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX, V.
Perandoria Osmane dhe Ballkani gjatë shekullit të XIX, VI. Shqiptarët në
shekullin XIX, VII. Shqiptarët në fillim të shekullit XX, VIII. Zhvillimet
politike në Ballkan në fillim të shekullit XX, IX. Azia, Afrika dhe Amerika
Latine në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX, dhe X. Lufta
e parë botërore. Siç mund të kuptohet nga titujt e kapitujve autorët e
tekstit me këtë libër kërkojnë ti prezantojnë fëmijët e klasës së tetë
me historinë moderne të Evropës dhe Perëndimit. Historinë e shqip‐
tarëvë autorët e shohin në suazat e Perandorisë Osmane por edhe të
Perëndimit. Trajtimi që i bëhet shqiptarëve këtu, ashtu si edhe në li‐
brat që kemi parë më sipër është nën suazat e historiografisë të Ti‐
ranës dhe mitet që kjo historiografi ka prodhuar në kohën e
komunizmit. Në këtë suazë fryma anti‐turke dominon edhe këtë
tekst. Mësimet mbi Perandorinë Osmane që nisin në kapitullin V
trajtojnë historinë osmane nga koha e Tanzimatit, Kongresi i Berlinit,
krijimin e shtetit grek, serb, malazez, rumun dhe bullgar. Autorët,
luftërat që bëjnë të krishterët e Ballkanit kundër osmanëve i quajnë
luftëra çlirimtare për sa kohë që serbët, malazezët, grekët etj luftojnë
kundër turqve. Por në rastet kur serbët pushtojnë qytete që autorët i
imagjinojnë si shqiptare (Nish, Tivar, Ulqin etj) çlirimtarët ballkanas
quhen pushtues.173 Autorët i trajtojnë si heronjë arvanitët si Bubulina
172
Historia 8, autor: Fehmi Rexhepi, Frashër Demaj. Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”,
Prishtinë, 2009 (Botimi i katërt). Tirazhi: 25. 000 copë.
173
Historia 8: 56‐61
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Paskalina dhe të tjerë që morrën pjesë në luftën greke të pavarësisë,
por i quajnë shovinistë grekët dhe serbomëdhenjë serbët, kur këta
shpallin programet e tyre të Megali Idesë dhe Naçertanias ku cëno‐
hen shqiptarët. Por ndërsa në kapitullin V reformat osmane të Tan‐
zimatit, trajtohen si “lëshime që shteti feudal osman i bënte borgjezi‐
së turke” në kapitullin VI. Shqiptarët në shekullin XIX, ndjekin logj‐
ikën nacional‐komuniste shqiptare dhe sulmojnë Tanzimatin të cilin
e shohin si pjesë e koncepteve mesjetare të Portës së Lartë e cila nuk
i njohu shqiptarët si komb por i trajtoi si muslimanë dhe i ndaloi të
zhvillojnë arsimimin në gjuhën amtare. Për pasojë koha e Tanzimatit
përshkruhet si “zgjedhe osmane”, keqësim ekonomik, shtypje kom‐
bëtare etj ndaj të cilave shqiptarët përgjigjen me “kryengritje popu‐
llore antiosmane… nga Kosova e deri në Çamëri”.174 Shqiptarët tre‐
gohen si të bashkuar dhe si një komb, që nuk shohin dallime fetare
por vetëm se përballen me hasmin turk. Mësimi pas Tanzimatit me
titull “Fillet e Rilindjes kombëtare shqiptare” i prezanton nxënësit me
mitin e Rilindjes e cila sipas autorëve “fillon në gjysmën e parë të
shek. XIX dhe mbaron në vitin 1912, me Shpalljen e Pavarësisë së
Shqipërisë.” Rilindja trajtohet si vijimësi e ideve të iluminizmit evro‐
pian dhe si një “goditje të fuqishme kundër mentalitetit mesjetar të
pushtuesve.” Pra rilindasit shqiptarë trajtohen si perëndimorë e
iluministë, ndërsa osmanët si mesjetarë, feudalë, shtypës. Autorët
tregojnë që Rilindja kishte këto synime:
1. çlirimi i të gjitha tokave shqiptare nga zgjedha osmane dhe
bashkimi i tyre në një shtet kombëtar shqiptar.
2. mbrojtja e tokave shqiptare nga rreziku i shteteve fqinje.
3. zhvillimi i arsimit dhe ekonomisë së Shqipërisë sipas
shembullit të vendeve evropiane.

174

Ibid:54, 68
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1. dhe parrulla e Rilindjes ishte ti kundërvihej përçarjes fetare
dhe bashkonte shqiptarët me vargun e Pashko Vasës “Feja e
shqiptarit është shqiptaria.”175

Një nga pikturat e kapitullit (Figura nga Historia 8)

Edhe pse “Rilindasit” që autorët tregojnë në mësimin mbi Rili‐
ndjen janë shumica të krishterë 176 në mësimin vijues “Formimi i
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (1878‐1881) autorët e tregojnë Lidhjen
e Kosovës dhe Rilindjen sikur të ishin pjesë e një mega‐plani kombë‐
tar shqiptar. Në këtë sens Lidhja e Prizrenit tregohet si kuvend mba‐
rëshqiptar i thirrur nga patriotët shqiptarë për të mbrojtur trojet
175
176

Ibid: 68‐70
Ibid:70‐71
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shqiptare. Për të ilustruar Lidhjen si organizatë shqiptare, autorët
sjellin dy foto në tekst: një nga koha e realizmit socialist në Shqipëri
ku tregohen trima toskë e gegë që takohen me flamurin e Shqipërisë
nga pas, dhe në tjetrën tregohet një hartë e Shqipërisë së Madhe me
titull “Shqipëria në vitet 1877‐1881”.177

Figura nga Historia 8

177

Ibid: 74‐75
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Në mësimin vijues Lidhja tregohet si organizatë që donte të kri‐
jonte shtetin shqiptar dhe krijon idenë e një aksioni të organizuar
nga shqiptarët kundër osmanëve, edhe pse dëshmimtarë të asaj
kohe e tregonin si krijesë të sulltan Abdylhamitit II. 178 Miti i të keqes
turke e greke dhe heroizmit shqiptar përforcohet në mësimin “Ar‐
simi dhe kultura shqiptare në fund të shekullit XIX” ku autorët sëri‐
sht përpjekjet e intelektualëve në metropolet e Perandorisë i tregojnë
si të ndërlidhura me kryengritjet e muslimanëve në Kosovë. Ideja që
autorët krijojnë është se “sundimi i gjatë shekullor” nuk i kishte lënë
shqiptarët të shkollohen në gjuhën amtare dhe kombëtare dhe shu‐
mica e popullsisë ishte analfabete. Qeveria Osmane dhe Patriarkana
Greke tregohen si armiq të arsimit shqip dhe si pasojë shqiptarët tre‐
gohet që mësonin fshehurazi gjuhën e tyre. Mësimet që vijojnë si
“Lidhja e Pejës” e “Shoqëritë Patriotike të Mërgimit” tregojnë sesi “re‐
gjimi i egër osman” në një anë shtypte shqiptarët dhe në anën tjetër
këta luftonin kundër tij.179 Në mësimin e fundit të këtij kapitulli me
titull “Personalitete të shquara të Rilindjes kombëtare shqiptare në she‐
kullin XIX” autorët jo vetëm që nuk sqarojnë që disa nga rilindasit që
ata rreshtojnë nuk ishin të një mendje mbi kombin dhe disa nuk ishin
as nacionalistë, por për më tepër për Naum Veqilharxhin, Haxhi Zekën,
Isa Boletinin, Ali Pashë Gucinë akuzojnë osmanët ose si helmues të tyre
ose si vrasës të fshehtë.180
Edhe në kapitullin vijues, VII. Shqiptarët në fillim të shekullit XX
autorët vazhdojnë ti trajtojnë turqit osmanë si armiq të shqiptarëve.
Në mësimin “Zhvillimi i arsimit dhe i kulturës 1900‐1912” kur auto‐
rët përmendin organizimin e Kongresit të Manastirit i akuzojnë tur‐
qit e rinj si pengues të arsimit dhe kulturës shqiptare,181 por nuk

178
Shiko psh: Xhafer Belegu (1939), Lidhja e Prizrenit e veprimet e sajë, 1878 – 1881, Tiranë
dhe Leter e datës 22 tetor 1878 nga Konsulli Kirby Green, Shkodër, Public Record Office,
London, F.O.195/1186
179
Historia 8: 83‐88
180
Ibid: 92‐95 dhe 119
181
Shiko: Ibid: 100‐101
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përmendin faktin që shumë shqiptarë muslimanë dhe ortodoksë
kanë refuzuar shkrimin e gjuhës shqipe me gërma latine.182 Edhe në
mësimet “Kryengritjet shqiptare kundër sundimit osman 1910‐1911”
dhe “Kryengritja e përgjithshme shqiptare e vitit 1912” autorët nuk
tregojnë që shumë nga këto kryengritje u bënë si pasojë e nxitjes së
Malit të Zi e Serbisë apo dëshirës së udhëheqësve kosovarë që të sill‐
nin në pushtet sulltan Abdylhamitin II,183 dhe se nuk ka patur dëshi‐
rë nga populli që të ndahet nga Perandoria Osmane. Autorët këmbë‐
ngulin që revoltat shqiptare të viteve 1910 – 1912 dhe më në fund
shpallja e pavarësisë së Shqipërisë në 1912 ishin rezultat i përpjek‐
jeve dhe luftërave shekullore kundër robërisë dhe një fitore e madhe
kundër pushtuesit pesëshekullor osman.184
Por edhe pasi Shqipëria fiton pavarësinë, autorët ndjekin linjën
historiografike nacional‐komuniste të Tiranës e sulmojnë figura his‐
torike të Shqipërisë si Esat Pashë Toptanin kur ky mbronte Shko‐
drën me ushtrinë osmane nën flamurin osman dhe e akuzojnë për
tradhëtar.185 Për antikombëtarë akuzohen edhe muslimanët e Shqi‐
përisë së Mesme që kërkonin një princ musliman për vendin e tyre
dhe largimin e Princ Vidit në 1914.186
Në tekstin Leximi letrar 8 187 me autor Mazllom Kumnova dhe
Munish Hyseni, kemi përsëritje të ideve që kemi lexuar edhe në tek‐
stlibrat e mëparshëm. Përveç shkrimeve të autorëve perëndimorë,
shumë nga shkrimet e autorëve shqiptarë dhe kosovarë që nxënësit
lexojnë, kanë përmbajtje që himnizojnë Shqipërinë, Kishën Katolike,
e etiketojnë turqit si armiq të kombit. Leximi 8 përmban tre shkrime
Për më shumë shiko: Hasan Kaleshi (1969), Disa aspekte te luftes per alfabetin shqip ne
Stamboll, Gjurmime Albanologjike, Prishtina, 77 – 117
183
Shiko psh: Hasan Prishtina (1925), Nji shkurtim kujtimesh mbi kryengritjen shqyptare të
vjetit 1912, bot. i dytë, Bari
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Shkollor”, Prishtinë, 2009 (Botimi i tretë). Tirazhi: 25. 000 copë.
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nga tre priftërinjë katolikë dhe një ortodoks, “Krijimi i rruzullimit”
nga Pjetër Bogdani, “Gjuha shqype” nga Ndre Mjeda, “Un luftoj veç
për liri” nga Gjergj Fishta dhe “Moisiu në mal” nga Fan Noli. 188 Në
të tre vjershat që sillen nga priftërijtë katolik, autorët e librit sjellin
sqarime ku Pjetër Bogdani tregohet si aktivist kombëtar që ka luftu‐
ar kundër pushtuesit osman, por pasi vdes, turqit në shenjë hakma‐
rrje e zhvarrosin dhe trupin ua hedhin qenve në tregun e Prishtinës.
Ndre Mjedën e tregojnë si aktivist kombëtar të cilin për shkak të ve‐
primtarive patriotike autoritetet osmane e arrestuan. Ndërsa vjersha
e Gjergj Fishtës që i dedikohet Lidhjes së Prizrenit tregohet që është
bërë në një kohë kur “shqiptarët nuk gëzonin asnjë të drejtë kombë‐
tare nën sundimin osman.” Ndërsa vjersha e Nolit është fetare‐bibli‐
ke dhe i dedikohet profetit Moisi.
Turqit sulmohen edhe në shkrime të tjera të Leximi 8. Në lexi‐
min “Më fol shqip” nga Kiço Blushi,189 autori tregon vuajtjet e popul‐
lit të Kosovës nën regjimin serb duke marrë si shembull një familje
që ishte ndarë, një pjesë në Kosovë e tjetra në Turqi. Autori tregon
sesi pushtuesit serbë i nxisnin shqiptarët të turqizohen. Motra e një
të burgosuri kosovar që viziton vëllain e saj në burg, nxitet nga auto‐
ritetet serbe që ti flasë turqisht vëllait dhe ata e quajnë turke. Por kur
e motra i flet vëllait në turqisht ai e refuzon, i thotë ne jemi shqiptarë
dhe ndahet keq me të. Në leximin “Zhvarrimi”190 me autor Mehmet
Krajën nxënësit lexojnë një rrëfim të shekullit të 15, ku nxënësve ju
tregohet në hyrje të shkrimit sesi në 1478 sulltan Mehmeti i Dytë,
“urdhëroi që të hapet varri i Skënderbeu. Ushtarët turq nxorën nga
varri eshtrat e Skënderbeut dhe pjesë të këtyre i mbanin si hajmali
për të forcuar guximin e tyre. Në këtë fakt historik janë mbështetur
shumë shkrimtarë dhe secili në mënyrë të veçantë e ka shprehur në
krijimet letrare.”191 Më këtë histori kanibaleske që autorët thonë se
Ibid: 6, 8, 56, 107
Ibid: 10‐15
190
Ibid: 23‐26
191
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188
189
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është fakt i vërtetë historik, Mehmet Kraja zhvillon tregimin e tij ku
turqit tregohen si gjysëm kanibalë, hapin varre, ulërasin Allah Allah,
marrin eshtrat e Skënderbeut dhe i bëjnë thërrime etj.

Figura nga Leximi 8
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Përveç sulmit kundër turqve në tekst ka tendencë për të sul‐
muar dhe fshehur Islamin dhe muslimanizmin e shqiptarëve. Në
faqen 28 ku jepet vjersha e Lord Bajronit “Shqiptarët” autorët japin
këto vargje:
Shqipëri, lejomë të këthenj sytë e mi
Mbi ty, o nënë e rreptë burrash të egër!
Dhe më pas fshijnë me pika vargjet ku Bajroni e tregon
Shqipërinë si vend Islam e thotë:
Ku kryqi bie dhe minaret ngrihen
Ku drita e gjysëmhënës ndriçon në lugina
Edhe pse shumë selvi, rriten nëpër rrethina192
Shkrim edhe më irritues për muslimanët e Kosovës është eseja e
Faik Konicës “Një film i shkurtër për Shqipërinë”,193 ku Konica tre‐
gon hidhërimin e tij me publikun amerikan që në 1936 e shihte Shqi‐
përinë si vend me popullsi muslimane. Konica proteston kundër
këtij fakti e deklaron që:
Shqipëria nuk është vend mysliman. Ajo është vend i tri religjio‐
neve, dhe pikërisht për shkak të kësaj gjendjeje nuk ka fe shtetërore
në Shqipëri…

Origjinalin e poezise shihe nw: Byron, Lord (George Gordon). “Childe Harold’s
Pilgrimage.” Bryon PoeticalWorks. Ed. Frederick Page. Oxford: Oxford University Press,
1970, Canto II, XXXVIII
193
Leximi letrar 8: 179
192
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Figura nga Leximi 8

Muslimanët shqiptarë që i shërbyen Perandorisë Osmane trajto‐
hen si viktima edhe në vjershën “Urës së Qabesë”194 ku tregohet sesi
vdisnin matanë Qabesë në qytetin e shenjtë të Mekës apo diku në
rërat arabike për hir të Perandorisë.

KLASA E NËNTË
Për klasën e nëntë e cila është edhe klasa e fundit e shkollës së
arsimit fillor dhe të ulët të mesëm, ne kemi analizuar librat Historia 9
me autorë Prof. Dr. Fehmi Rexhepi dhe Leximi 9 me autorë Arif De‐
molli dhe Xhevat Syla. Në hyrjen e librit Historia 9195 autori tregon se
në këtë tekst trajtohet historia kombëtare, historia rajonale dhe his‐

Ibid: 44‐45
Historia 9, autor: Prof. Dr. Fehmi Rexhepi. Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë,
2009 (Botimi i katërt). Tirazhi: 29. 500 copë
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toria e përgjithshme që nga përfundimi i Luftës së Parë Botërore
(1918) e deri në fund të shekulli XX.196 Kapitujt e këtij teksti janë I.
Bota gjatë viteve 1918‐1939; II. Arsimi, shkenca, kultura, teknika, shoqëria
1918‐1939, III. Evropa Juglindore në kontekstin e ri politik (1918‐1939),
IV. Shqiptarët gjatë viteve 1918‐1939, V. Arsimi, kultura dhe shoqëria te
shqiptarët 1918‐1941, IV. Bota në luftën e dytë botërore, VII. Shqiptarët
gjatë luftës së dytë botërore, VIII. Arsimi shqip gjatë Luftës së Dytë Botërore,
IX. Bota pas luftës së dytë botërore (1945‐1990) X. Shoqëria, shkenca, kult‐
ura, teknologjia në botë, XI. Shqiptarët gjatë viteve 1945‐1999, XII. Arsimi,
kultura, shkenca dhe shoqëria 1944‐1999. Siç mund të shihet nga titujt,
teksti merret me historinë moderne të Evropës në përgjithësi dhe
Shqipërisë, Kosovës dhe shqiptarëve në veçanti. Ndërsa historinë e
botës e trajton mbi baza eurocentrike, historinë e shqiptarëvë në Ba‐
llkan e trajton sërisht me Shqipërinë si bosht kryesor. Por në këtë libër
në kundërshtim me tekstet e mëparshme të historisë që kemi analizu‐
ar, Perandoria Osmane nuk shfaqet më si një nga historitë dominuese
(pasi ajo nuk ekziston më dhe zëvendësohet me Turqinë) dhe nëse në
tekstet e mëparshme themeli i kombit të imagjinuar shqiptar është
Shqipëria e cila vuan nën zgjedhën turke, këtu, Kosova nis të shfaqet
paralelel me Shqipërinë, edhe pse shqiptarët vazhdojnë të tregohen si
një komb por tanimë i ndarë në dy pjesë.
Në kapitullin IV Shqiptarët gjatë viteve 1918‐1939, mësimet “Shqi‐
përia gjatë viteve 1919‐1924”, “Lufta për çlirimin e viseve të push‐
tuara nga Italia dhe mbretëria Jugosllave”, “Kryengritja e qershorit
në Shqipëri”, “Shqipëria në kohën e Republikës 1925‐1928”, “Mbre‐
tëria Shqiptare 1929‐1939” dhe “Marrëdhëniet e Shqipërisë me fqi‐
njët 1928‐1939” rrëfejnë historinë e Shqipërisë nga mbarimi i Luftës
së Parë Botërore e deri në fillimin e Luftës së Dytë. Trajtimi që i bëh‐
et historisë së Shqipërisë është shumë idealist, ruhen herojtë e trad‐
hëtarët që ka përcaktuar historiografia komuniste në Shqipëri,197 lav‐
Historia 9: 3
Shiko psh: fq. 47 ku Avni Rustemi tregohet si hero kurse Esat Pashë Toptani si trad‐
hëtar; apo fq. 51 trajtimi i Fan Nolit.
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dërohet proçesi laicizues në vend dhe largimi i fesë nga jeta pub‐
like198 dhe figura e Ahmet Zogut trajtohet pozitivisht sipas standar‐
teve të sotme të Tiranës. Figura e Zogut nuk trajtohet negativisht
edhe në kapitullin VII Shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore, 199 kur
Zogu braktisi Shqipërinë përballë pushtimit fashist. Gjatë trajtimit të
ngjarjeve të Luftës së Dytë Botërore autori mundohet të mos mbajë
anë dhe tregojë të gjithë palët ndërluftuese shqiptare në luftë e në
kundërshtim me pretendimet e të majtës sot në Shqipëri e cila men‐
don se vendi është çliruar në 29 nëntor 1944, mbështet mendimin e
historianëve të Partisë Demokratike. 200 Në kapitullin XI Shqiptarët
gjatë viteve 1945‐1999, historinë 44 vjeçare të Shqipërisë e trajton vet‐
ëm me dy mësime ku trajtohet vendosja e diktaturës, marrëdheniet e
saj me botën dhe më pas rënien e sistemit komunist dhe ardhjen e
demokracisë.
Në këtë tekst Kosova shfaqet në faqen 62 ku autori tregon ri‐
pushtimin e saj pas Luftës së Parë Botërore dhe masat represive që
ndërmori pushteti serb kundër shqiptarëve. Serbët e pushteti i tyre
tregohen si grabitqarë, serbomadh, gjenocidial, zgjedhë, dhunë e ter‐
ror, kolonizatorë, shpronësues etj.201 Në kapitullin VII Shqiptarët gjatë
Luftës së Dytë Botërore në mësimin “Kosova dhe shqiptarët 1941‐
1942” autori shkruan mbi bashkimin e Kosovës me Shqipërinë gjatë
Luftës së Dytë Botërore. Ai thekson se “shqiptarët e Kosovës dhe të
viseve etnike në parimin ishin kundër fashizmit … por ata më
shumë urrenin pushtetin jugosllav që kishte okupuar Kosovën dhe
mu për këtë arsye ata pritën forcat fashiste që pushtuan Jugosllavinë
si çlirimtarë dhe si shpëtimtarë të tyre.”202 Pushtimin fashist trajtohet
si i rëndësishëm për popullin shqiptar pasi ai vuri kontakte eko‐
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nomike, politike, arsimore, kulturore, shpirtërore etj, mes pjesëve të
ndara të kombit. Nën administratën e viseve të bashkuara u
emëruan nëpunësit shqiptarë, u hapën shkolla shqipe, u botuan li‐
bra e gazeta në gjuhën shqipe… u lejua përdorimi i flamurit dhe i
simboleve kombëtare.203 Autori përmend pa kritikuar edhe Lidhjen e
Dytë të Prizrenit të organizuar në 16‐20 shtator 1943 nën kryesinë e
Rexhep Mitrovicës dhe mbështetjen e nazistëve gjermanë për të. Por
ndërsa në mësimet e mëparshme tregon përkrahjen e udhëheqësve
kosovarë ndaj nazi‐fashizmit, në mësimin “Formacionet politiko‐
ushtarake në Kosovë 1943‐1944” dhe “Kontributi i shqiptarëve në
Luftën e Dytë Botërore” tregon që në Kosovë pati edhe kosovarë që
e kundërshtuan nazizmin dhe kontribuan në luftën kundër fashiz‐
mit italian dhe nazizmit gjerman.204
Mësimet që merren me Luftën e Dytë Botërore kanë tendencën ti
konfuzojnë nxënësit. Në mësimet që flasin për pushtimin nazi‐fash‐
ist tregohet se viset shqiptare u bashkuan, dhe në kapitullin VIII Ar‐
simi shqip gjatë Luftës së Dytë Botërore, nxënësit mësojnë se gjatë
pushtimit fashist, në Kosovë erdhën arsimtarë nga Shqipëria, u
luftua analfabetizmi, u hapën shkolla e kurse të gjuhës shqipe dhe të
historisë së shqiptarëve ku ata mësonin për periudhën ilire,
Skënderbeun, Lidhjen e Prizrenit, Lidhjen e Pejës, Pavarësinë e
Shqipërisë etj. Fashistët tregohen “dashamirë” të arsimit e kulturës
shqipe në Kosovë.205 Por në mësimet e tjera tregohet se kosovarët e
luftuan nazi‐fashizmin. Pra nuk ka një shtjellim të qartë të qëndrimit
të popullit dhe politikanëve si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë
ndaj nazi‐fashizmit. Nuk tregohet se kush ishte qëndrimi i kos‐
ovarëve ndaj çifutëve, por vetëm në faqen 95 tregohet që shqiptarët i
shpëtuan hebrejtë.206
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Në mësimin “Vendosja e pushtetit jugosllav në Kosovë deri në
vise të tjera shqiptare 1945‐1948” nxënësit mësojnë se në 1944 Kos‐
ova u çlirua nga pushtuesi nazifashist por u pushtua nga njësitë
partizane serbo‐malazeze‐maqedone. 207 Edhe këtu nuk ka shumë
elaborim të qëndrimit të shqiptarëve ndaj gjermanëve që largohen
dhe shumë ndodhi të kësaj kohe lihen në harresë. Në mësimet e
kapitullit XI Shqiptarët gjatë viteve 1945‐1999 nxënësit mësojnë për
historinë e Kosovës në Jugosllavinë e pas Luftës së Dytë Botërore.
Por edhe këtu lexohet vetëm për dhunën, shpërnguljen, represionin
e shtetit jugosllav dhe Serbisë, luftën e kosovarëve për të drejta dhe
më në fund lufta për pavarësi dhe krijimi i Kosovës së pavarur.
Autori nuk tregon shumë mbi jetën e kosovarëve në Jugosllavi, in‐
tegrimin e tyre në sistemin jugosllav etj por vetëm histori konflikti e
dhune që finalizohen me pavarësinë e Kosovës.208
Në tekstin Historia 9 nxënësit lexojnë për turqit dhe Turqinë, por
jo si në tekstet e mëparshme. Turqia përmendet kalimthi në mësimin
e mbretit Zog kur Mustafa Kemali refuzon të njohë Zogun I si mbret
dhe pas adoptimit të Kodit Civil shqiptar kur shqiptarët lënë Kodin
Civil Osman. 209 Turqia përmendet edhe në mësimin “Turqia dhe
Greqia mes dy luftërave botërore” ku Mustafa Kemal Ataturku
përmendet si pjesë e rilindjes kombëtare turke i cili krijoi një Turqi
moderne dhe të fuqishme. Ndër arritjet e tij tregohen ndarja e fesë
nga shteti, krijimi i një sistemi gjyqësor sipas modelit të Evropës
Perëndimore, zëvendësimi i alfabetit arab me atë latin, emancipimi i
gruas, favorizimi i veshjes evropiane, zhvillimi i industrisë e ekono‐
misë kombëtare.210 Turqia përmendet edhe si vendi ku shqiptarët që
dëbohen nga Greqia211 e Jugosllavia vendosen. Ajo shfaqet si bash‐
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këpunëtore me Jugosllavinë në shpërnguljen e shqiptarëve212 por në
të njëjtën kohë del edhe si vend mikpritës.213 Ndërsa në mësimin
“Shpallja e Pavarësisë së Kosovës” autori harron të përmendë që
Turqia është një nga vendet e para që njohi pavarësinë e Kosovës,214
por përmend vetëm SHBA, Britaninë e Madhe, Francën, Gjerman‐
inë, Italinë dhe Shqipërinë.215
Por në Leximin letrar 9216 miti i Turqisë dhe turkut mizor dhe push‐
tues përsëritet sërisht. Dy mësimet e para të këtij teksti janë përkthime
nga Stefan Prifti nga libri Historia e Skënderbeut e Marin Barletit, një
prifti katolik i cili tregon historinë e Skënderbeut. Këtu Skënderbeu
tregohet si hero i cili shpëtoi nga “duart mizore dhe të ndyra të prijësit
të turqvet Murat” dhe që luftonte “për nderin e Republikës së
krishterë” kundër “gjindjes së pabesë dhe tërbimit otoman…”217

Ibid: 70
Ibid: 160
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Shiko: Statement of H.E. Mr. Ali Babacan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Tur‐
key, Regarding the Recognition of Kosovo by Turkey, 18 February 2008 ne:
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republic‐‐of‐turkey_‐regarding‐the‐recognition‐of‐kosovo.en.mfa
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Figura nga Leximi 9

Obskurantizmi turk përsëritet me nota tragjike edhe në leximin
nga romani “Kështjella” i Ismail Kadaresë ku ushtarët e pashallarët
turq tregohen si të obsesuar në zhdukjen e rezistencës shqiptare e
Skënderbeut. Turqit shfaqen si vampirë. Ata ju hedhin shqiptarëve
mij të ngordhur nëpër puse, vijnë në Shqipëri e gjejnë një popullsi të
krishterë të cilën e islamizojnë. Ata tregohet se i lind shkretëtira e
kanë të parë njerëz si Turgut Pasha e princ Mehmeti i cili tregohet që
nuk lufton vetëm shqiptarët, por hakmerret edhe për Trojën që e
mundën grekët. Rrëfimi i Kadaresë tregon që turqit mbartin me vete
një hasmëri të vjetër; hasmërinë e antiqytetërimit kundër qytetëri‐
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mit. Ata janë antiteza e Evropës që vijon që nga lashtësia, në betejën
e Trojës me Greqinë antike. Por edhe pse tregohet se janë të shumtë
ata përshkruhen si supersticiozë, të dhënë pas astrologëve që vinë
nga Edreneja, që me gjakun e tyre do të mbysin dheun, por që me‐
gjithatë kanë shumë frikë Skënderbeun. 218 Osmanët tregohen të
persekutojnë edhe bejtexhijtë muslimanë shqiptarë. Kjo lexohet në
mësimin e bejtexhinjëve, ku autorët, Nezim Beratin e tregojnë si një
divanist të cilin pashallarët e paraqitën te sulltani si njeri me ide të
dyshimta e për këtë e internuan në Stamboll, ku edhe vdiq.219

218
219

Ibd: 133‐139
Ibid: 64

••• 113 •••

Figura nga Leximi 9
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Por përveç Turqisë së keqe osmane në leximin “Miniatura nga
Turqia” nga Ramiz Kelmendi nxënësit lexojnë për një Turqi tjetër,
Turqinë moderne, normale të vitit 1964 ku autori i krahason turqit
me italianët dhe Turqinë me Italinë dhe tregon për hallet e kurbetit
të turqve dhe kosovarëve.220
Në kapitullin e Letërsisë së vjetër shqipe autorët sjellin krijime
katolike fetare nga priftërinjë katolik si Pjetër Bogdani, Gjon Bu‐
zuku, Frang Bardhi e Jul Variboba dhe divane nga poetë bejtexhinj
muslimanë. Poezitë që sillen nga Bardhi i këndojnë Jezu Krishtit i
cili tregohet të persekutohet nga çifutët dhe paganët,221 Variboba i
këndon Shën Mërisë222 ndërsa poezitë e Nezim Beratit dhe Hasan
Zyko Kamberit i këndojnë kurbetit dhe parasë.223
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PJESA II
ARSIMI I MESËM
Në pjesën e dytë të këtij studimi ne analizojmë tekstlibrat e ar‐
simit të mesëm të lartë. Librat që shqyrtohen janë ato të klasave të
dhjeta deri në të trembëdhjetën. Librat që analizojmë janë:
-

-

-

Për klasën e dhjetë Letërsia e vjetër shqiptare 10, Letërsia e vjetër
dhe e mesjetës 10, Historia 10 (Për gjimnazin e përgjithshëm dhe
për gjimnazin e shkencave shoqërore) dhe Edukata qytetare 10.
Për klasën e njëmbëdhjetë Letërsia romantike shqiptare 11,
Letërsia botërore 11 (Rilindja, Klasicizmi, Romantizmi), Historia
11 (Gjimnazi i përgjithshëm) dhe Edukata qytetare 11.
Për klasën e dymbëdhjetë, Letërsia moderne shqipe 12, Letërsia
botërore 12 dhe Historia 12 (Gjimnazi i përgjithshëm).
Për klasën e trembëdhjetë Letërsia bashkëkohore 13, Letërsia
botërore 13 dhe Historia 13.

Në analizën tonë kemi lënë jashtë analizimit tekste të historisë
që përdoren për gjimnazet e shkencave natyrore, gjuhëve të huaja
dhe shkencave shoqërore dhe merremi vetem me tekstet e gjimnazit
të përgjithshëm. Arsyeja pse nuk merremi me tekstet e drejtimeve të
tjera të gjimnazit është se ato janë më të cunguara sesa të gjimnazit
përgjithshëm, përsërisin të tjerat dhe nuk vazhdojnë deri në klasën e
trembëdhjetë.
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KLASA E DHJETË
Libri i parë që analizojmë në klasën e dhjetë është Historia 10
(Për gjimnazin e përgjithshëm dhe për gjimnazin e shkencave shoqërore)
me autor Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Siç autorët shkruajnë,
Historia 10 i mëson nxënësit me historinë e kohës së vjetër dhe atë të
mesme, duke përfshirë në mënyrë të integruar historinë e përgjith‐
shme dhe historinë e popullit shqiptar. 224 Autorët pretendojnë ti
mësojnë nxënësve historinë e përgjithshme dhe atë të popullit shqip‐
tar, por siç mund të shihet në indeksin e tekstit në faqen 190 autorët
nuk i mësojnë nxënësve ndonjë histori të përgjithshme por me pak
përjashtime, në tekst mësohet historia e Evropës dhe e Shqipërisë,
pra jo e Kosovës. Kapitujt e tekstit Historia 10 janë këta: I. Hyrje në
lëndën e historisë, II. Parahistoria, III. Lindja e Lashtë, IV. Ilirët, V. Greqia
e vjetër, VI. Maqedonia e lashtë, VII. Roma e lashtë, VIII. Dyndjet e popu‐
jve të ndryshëm në Evropë dhe në Ballkan, IX. Bizanti dhe Evropa në
feudalizmin e hershëm, X. Rendi feudal në Azi, XI Shoqëria feudale në Ev‐
ropë, XII Evropa në mesjetën e vonë, XIII. Perëndoritë e mëdha të Lindjes,
XIV. Shfaqja (fillet) e marrëdhënieve feudale në Arbëri, XV. Invazioni os‐
man dhe luftërat e mëdha shqiptaro‐osmane të udhëhequra nga Gjergj Kas‐
triot‐Skënderbeu, XVI. Humanizmi dhe rilindja evropiane.
Ashtu si edhe në tekstet e shkollës fillore, autorët kanë Evropën
dhe Shqipërinë si bosht mbi të cilin ndërtojnë tekstin e historisë.
Koha matet duke patur si referencë Krishtin,225 shqiptarët tregohen
si indoevropjanë, pasardhës të ilirëve e këta të pellazgëve dhe trego‐
hen si më të vjetrit në Ballkan dhe autoktonë.226 Si në tekstin Historia
5 autorët sjellin hartën e “Ilirisë etnike” dhe tregohet që të gjithë fiset
e lashta që kanë populluar zonën që autorët tregojnë si Iliri kanë
qënë ilirë e për pasojë shqiptarë. Autorët tregojnë që ilirë kanë qenë
Historia 10: 3
Ibid: 5.
226
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224
225
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edhe Konstandini i Madh, nëna e Aleksandrit të Madh, Perandori
Justinian i Romës etj.
Në kapitullin VIII. Dyndjet e popujve të ndryshëm në Evropë dhe në
Ballkan, autorët flasin për “shoqëritë barbare” të cilat pushtojnë Ev‐
ropën gjatë shkatërrimit të Perandorisë Romane. Këtu një vëmendje e
veçantë i jepet sllavëve. Sllavët e Jugut që janë sllovenët, kroatët, serbët,
malazezët, maqedonët dhe bullgarët tregohen si pushtues të Ga‐
dishullit Ilirik (tokave shqiptare), njerëz që jetonin në bashkësi primi‐
tive, që pushtojnë, djegin, shkatërrojnë dhe plaçkitin vendet ilire.227
Në kapitullin XIII. Perëndoritë e mëdha të Lindjes autorët shkrua‐
jnë për Perandorinë Osmane. Origjina e Perandorisë Osmane trego‐
het në turqit selxhukë të cilët tregohen që në mes të shekullit XIII
dynden nga Azia me hordhitë e turqve. Me krijimin e shtetit osman,
osmanët tregohet që pushtojnë Ballkanin, grabisin, vrasin e përçajnë
popullsinë e vendeve të pushtuara. Ardhja e osmanëve tregohet si
rrezik për popujt ballkanik. Shqiptarët, hungarezët, serbët, bullgarët
bashkohen për ti rezistuar osmanëve në betejën e Maricës dhe Kos‐
ovës. Shqiptarët tregohen si aleatë me serbët kundër osmanëve
ndërsa Millosh Kopili tregohet si shqiptar nga fshati Kopiliq afër
Prishtinës që vret sulltan Muratin I.228
Në kapitullin XIV. Shfaqja e marrëdhënieve feudale në Arbëri autorët
shkruajnë mbi Arbërinë e cila tregohet si shteti i parë shqiptar në kohën
e Perandorisë Bizantine, që rrjedh nga ilirët dhe lidhet me shqiptarët
modern. Kjo tregohet në mësimin “Shteti i Arbërisë në shekujt XII –
XIII” ku autorët theksojnë vazhdimësinë ilire‐shqiptare. Principata e
Arbërit tregohet si shteti i parë mesjetar shqiptar me qendër në Krujë.
Në tekst Arbëria emërohet shpesh Shqipëri dhe tregohet për shembull
sesi ajo pushtohet nga Kryqëzatat dhe konvertimi i Shqipërisë së
Sipërme në katoliçizëm nga Kryqëzatat dhe normanët tregohet si
pozitiv pasi ai lidh Shqipërinë me Perëndimin. 229 Ndërsa pushtimi
Ibid: 112‐113.
Ibd:150‐154.
229
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norman dhe katoliçizimi i Shqipërisë tregohet pozitiv në mësimin
“Principatat arbërore në shek. XIV‐XV”, pushtimi i Stefan Dushanit
tregohet si shtypës, që bën diskriminim të egër ekonomik, shoqëror
dhe fetar ndaj shqiptarëve. Kur flitet për principatat “shqiptare” të
shekullit të 14, familja e Balshajve tregohet si shqiptare dhe konvertimi
i tyre në katolik tregohet pozitiv.230 Megjithatë kultura e shqiptarëvë në
Arbëri në shekujt XIII – XV tregohet e lidhur me Krishtërimin ortodoks
dhe katolik. Arsimi dhe letërsia lidhet me kodikët e Beratit e kronikat e
Janinës, dëshmia e parë e shkrimit shqip lidhet me Formulën e
Pagëzimit të Pal Engjëllit në 1462, ndërsa kishat katolike dhe ortodokse
të Shqipërisë tregohen si arritje të artit shqiptar.231

Figura nga Historia 10
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Nëse kapitulli VIII. Dyndjet e popujve të ndryshëm në Evropë dhe në
Ballkan i tregon shqiptarët të përballen me “dyndjen” sllave, kapitu‐
lli XV. Invazioni osman dhe luftërat e mëdha shqiptaro‐osmane të udhëhe‐
qura nga Gjergj Kastriot‐Skënderbeu i tregon shqiptarët apo arbërit të
përballen me një gjëmë edhe më të madhe sesa dyndja sllave dhe ata
janë pushtuesit osmanë. Si në tekstet e tjera edhe këtu autorët
rrëfejnë heroizmin e Shqipërisë dhe shqiptarëve nën Skënderbeun.
Osmanët e rrëmbejnë Skënderbeun e vogël dhe sulltani e kthen në
musliman, por kur rritet ai kthehet e lufton e mbron Shqipërinë.
Lufta e Skënderbeut tregohet jo vetëm si luftë për Shqipërinë por
edhe luftë për Evropën dhe Krishtërimin. Papati dhe Kisha Katolike
tregohen aleatë të Skënderbeut që shihnin me simpati luftën e tij,
mbështesnin përpjekjet për bashkim të shqiptarëve dhe kërcënojnë
me çkishërim ata shqiptarë që largohen nga lufta e Skënderbeut.
Papët propagandojnë kryqëzatë kundër të pafeve dhe Skënderbeu
do ishte komandant i përgjithshëm. Në anën tjetër autorët tregojnë
që disa shqiptarë si Hamza Kastrioti që u bën me osmanët u bën
tradhëtarë të kombit.232
Kapitulli i fundit i tekstit XVI. Humanizmi dhe rilindja evropiane
pasi flet për humanizmin në Evropë tregon që humanizmi u reflek‐
tua te shqiptarët që u larguan nga vendi si pasojë e pushtimit osman
dhe trajtuan tema të luftës së popullit shqiptar kundër pushtuesve
osmanë. Autorë që përmenden janë katolikë si Marin Barleti dhe
Marin Biçikemi.233
Për klasën e dhjetë ne shqyrtojmë edhe tekstin Letërsia e vjetër
dhe e mesjetës 10 me autor Kujtim Rrahmani dhe Kujtim Shala dhe
Letërsia e vjetër shqiptare 10 me autor Sabri Hamiti. Teksti Letërsia e
vjetër dhe e mesjetës 10 i prezanton nxënësit me Epin e Gilgameshit,
Letërsinë Klasike Greke dhe në pjesën e tretë me Letërisë e Mesjetës.
Siç mund të shihet nuk ka asnjë referencë ndaj letërsive të tjera, si
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ato arabe apo të popujve të tjerë, por me përjashtim të Gilgameshit
të tjerat janë evropjane. Në Letërsinë e Mesjetës autorët trajtojnë
shkrimtarë perëndimorë si Bokaço, Petrarka, Shekspiri, Servantesi
etj. Autorët prekin përhapjen e krishtërimit, për të cilin pohojnë se u
pranua si religjion zyrtar i Perandorisë Romake dhe forcë unifikuese
e Evropës së Mesjetës; në pikëpamje kulturore dhe politike e poho‐
jnë se me rënien e Perandorisë Romake, vendet që ishin nën sundi‐
min e tyre zunë të qeveriseshin nga pushtues të ndryshëm barbarë.
Lexohet një qëndrim pozitiv ndaj fesë islame, ku shkruhet se: “Kur
pasuesit e profetit Muhamed, zgjeruan pushtetin e tyre në Lindjen e
Mesme dhe në Mesdhe duke shfrytëzuar mjaft edhe eksperiencat e grekëvë
të vjetër dhe të romakëve, erdhi koha e kryqëzatave, por dhe e zhvillimeve
multikulturore; kështu që Evropa fitoi mjaft nga kontaktet me këtë kulturë
të pasur.”234 Pra krahas përshkrimit që i bën kulturës islame si kul‐
turë e pasur, autorët tregojnë kohën e kryqëzatave si “zonë e errët e
mendjes”, “si diktat i kishës ndaj individit” etj.
Teksti Letërsia e vjetër shqiptare 10 i prezanton nxënësit me dy
kryetema kryesore: Kulturën tradicionale (Letërsinë popullore) dhe
Letërsinë e vjetër shqiptare. Letërsia e vjetër shqiptare ka dy nën‐
darje tjera: Letërsia e shkrimtarëve filobiblikë dhe Letërsia e
bejtexhinjëve (vjershëtarëve). Pjesën dërmuese të librit e zë Letërsia
e vjetër shqiptare me shkrimtarët filobiblikë.
Mësimi i dytë i temës së “Kulturës tradicionale” i dedikohet
Kanunit të Lekë Dukagjinit, një ligji të fiseve katolike të veriut të
Shqipërisë i cili është mbledhur nga prifti katolik Shtjefën Gjeçovi.
Kanuni që ka qenë ligj fisesh malësore katolike tregohet si “vepra
më e madhe e kulturës tradicionale shqiptare në fushën e jetës so‐
ciale” e që mban jo vetëm “tërësinë e normave të së drejtës zakonore
shqiptare” por edhe “palcën etnike të kombit shqiptar dhe të kul‐
turës së tij”.235 Por autori e kontradikton veten kur tregon që “Pas
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pushtimit të Shqipërisë nga Perandoria Osmane kanuni është mba‐
jtur si ligj i detyrueshëm në ato vise të krishtera (në Malësinë e
mbishkodrës e në Dukagjin, ku ky kanun përdorej dhe kishte
vlerë)”. E për më tepër kur fëmijët lexojnë në faqen 17 se kapitulli i
parë i Kanunit merret me Kishën Katolike.
Mësimi vijues që shkruan për Këngët Kreshnike tregon për
këngë të moçme dhe të bukura të letërsisë gojore shqiptare të cilat
flasin për konfliktin ndërmjet shqiptarëve dhe sllavëve. Këngët që
tregojnë heroizmin e popullit shqiptar tregohet që janë mbledhur
nga autorët katolikë Bernardin Palaj, Donat Kurti, Karl Gurakuqi
dhe Filip Fishta.236
Pjesa e dytë e librit që trajton Letërsinë e vjetër shqiptare, tregon
që shqipja e shkruar dëshmohet në shekullin XV në kohën e Gjergj
Kastriotit dhe se dokumenti i parë i shqipes është Formula e
Pagëzimit (1462) e zbuluar në 1915 nga Nikollae Jorga, e më pas vjen
fjalori i Arnold von Harfit dhe Ungjilli i Pashkëve i cili sipas al‐
banologut frëng Mario Roku i përket shekullit XV. Shkrimi i shqipes
lidhjet me “Humanizmin në Shqipëri” i cili tregohet se kishte vlerë
në qëndresën shqiptare kundër turqve për ruajtjen e mëvetësisë
jetësore dhe kulturore që u simbolizua me figurën e heroit Gjergj
Kastrioti Skënderbeu. 237 Edhe pse këto shkrime janë shkruar në
latinisht, autorët i klasifikojnë si pjesë e humanizmit shqiptar.
Shkrimi i parë që përshkruan një humanist shqiptar i dedikohet
Marin Barletit i cili edhe pse shkroi në latinisht dhe për Kishën Kato‐
like, dhe Skënderbeun e përshkruan si mbret të Epirit – për autorët
klasifikohet si humanisti më i madh shqiptar. Në leximin Fjalimi i
Skënderbeut të shkëputur nga libri Historia e Skënderbeut nxënësit
lexojnë për heroin e tyre Skënderbeun i cili sulltan Muratin e quan të
pabesë, barbar dhe feja e tij (islame) quhet fe e dënuar. Kulmi i re‐
torikës së Skënderbeut vjen në një fjali kur ai i bën thirrje shqip‐
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tarëve që të luftojnë si të krishterë kundër Islamit: “…t’i rrokni ar‐
mët për mua jo si për ndonjë arbëror, jo si për një bir prince, jo si për
një të gjakut tuaj por si për një të krishterë, si për një të ikur.”238
Mësimet vijuese të shkrimtarëvë filobiblikë janë shkrime kato‐
like kristiane. Leximet që jepen nga Gjon Buzuku janë psalme bib‐
like dhe formula pagëzimi. E njëjta gjë ndodh me Pjetër Budin nga i
cili vinë poezi mbi Adamin dhe Evën, predikime kristiane për ar‐
bërit, nga Frang Bardhi, Pjetër Bogdani etj.239 Shkrime kristiane jepen
edhe në kapitullin që merret me letërsinë arbëreshe ku nxënësit
lexojnë për Shën Mërinë, Shën Gjergjin e Djallin.240
Ndërsa shkrimet e autorëve kristjanë jepen me motive tërësisht
të krishtera, autorët muslimanë apo bejtexhijtë, tregohen si laik të
cilët edhe pse kishin “mbingarkesa të fjalëve turqisht dhe ata nuk ar‐
ritën të bëhen asnjëherë poetë klasikë, praseprap në historinë e
zhvillimit të letërsisë shqiptare patën rëndësi se hodhën bazat e një
letërsie laike.” Edhe pse autorët vënë në pah përdorimin e fjalëve
turke në këto poezi (por nuk e vënë në pah përdorimin e fjalëve
latine të katolikët) poezitë e bejtexhijve nuk janë laike. Poezitë e Mu‐
hamed Kyçykut kanë në fakt përmbajtje Kuranore dhe Islame.241
Ndërsa teksti Edukata Qytetare 10 me autorë Erlehta Mato dhe
Bajram Shatri, ashtu si edhe tekstet e mëparshme që kemi parë deri
tani eviton cilësimet raciste dhe islamofobike që gjenden në tekstet e
historisë dhe letërsisë. Teksti në fjalë i mëson nxënësit me atë që
Ernest Renan cilëson si “feja qytetare.” Nxënësit mësojnë mbi qever‐
isjen, “ligjin e shenjtë” të vendit që është Kushtetuta e cila qëndron
mbi çdo gjë, duke përfshirë edhe fenë, mbi mënyrat e qeverisjes etj.
Emrat e personazheve që përdoren këtu janë shqiptariste dhe mesa
kemi vënë re mungojnë emrat muslimanë dhe serbë.242 Për më tepër
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trajtimi i qytetarisë që bëhet në tekst është tërësisht perëndimor dhe
Shqipëria merret në disa raste për referencë edhe pse teksti duhet të
ketë Kosovën në qendër të vëmendjes.243

KLASA E NJËMBËDHJETË
Libri i parë që analizojmë për klasën e njëmbëdhjetë është teksti
Historia 11 e gjimnazit të përgjithshëm me autorë Jusuf Bajraktarin
dhe Isa Bicaj. Historia 11 i mëson nxënësve historinë moderne të
Perëndimit ku përveç të tjerash flitet edhe për Ballkanin, Shqipërinë
e imagjinuar dhe Perandorinë Osmane. Kapitujt e librit janë I. Zbuli‐
met e mëdha gjeografike, II. Evropa nga shekulli XVI deri në mesin e
shekullit XVII, III. Reformat fetare katolike, IV. Shkenca, kultura, V. Peran‐
doria Osmane dhe Ballkani gjatë shek. XVI dhe XVII, VI. Shqiptarët pas
rënies së shtetit të Skënderbeut e deri në fillim të shekullit XVIII, VII. Ar‐
simi, Kultura dhe e Drejta Zakonore, VIII. Revolucioni amerikan dhe for‐
mimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, IX. Evropa nga gjysma e dutë e
shekullit XVII dhe në shekullin XVIII, X. Idetë e reja, shkenca dhe kultura,
XI. Perandoria Osmane dhe Ballkani gjatë shekullit XVIII, XII. Shqiptarët
gjatë shekullit XVIII, XIII. Revolucioni borgjez i shek. XVIII.
Me interes në analizën tonë janë kapitujt që merren me Peran‐
dorinë Osmane dhe shqiptarët. Autorët e përmendin Perandorinë
Osmane që në kapitullin V. Perandoria Osmane dhe Ballkani gjatë shek.
XVI dhe XVII. Perandoria përmendet si një ndër shtetet më të mëdha
të botës e cila pati ngritje në shekujt XV dhe XVII por pati rënie më
pas. Ardhja e Perandorisë në Ballkan tregohet si negative. Popujt e
Ballkanit tregohet që nuk u pajtuan me pushtimin osman e u
mbështetën nga Austria në kryengritjet e tyre.244 Kapitulli VI. Shqip‐
tarët pas rënies së shtetit të Skënderbeut e deri në fillim të shekullit XVIII
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është një nga kapitujt ku osmanët tregohen si obskurantistë të cilët
shuajnë shkencat, humanizmin dhe arritjet shqiptare. Mësimi “Hu‐
manizmi dhe Rilindja te Shqiptarët” nis me nëntitullin “Pushtimi os‐
man dhe rënia e kulturës në trevat shqiptare.” Osmanët tregohen të
shuajnë e shkatërrojnë qytete, kulturën, kështjella, ndërtesa publike,
manastire, piktura, skulptura etj.
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Përballë kësaj pikture obskurantiste humanistët shqiptarë (!)
tregohet të emigrojnë në Itali. Humanistët tregohen të jenë priftërij
katolikë; Marin Barleti, Dhimitër Frangu, Marin Beçkemi, Gjin Gazu‐
lli etj. Edhe pse këta shkruajnë në latinisht dhe në mbrojtje të kato‐
liçizmit, autorët i tregojnë si humanistë shqiptarë që motivohen nga
atdhedashuria, besimi te njeriu dhe e drejta për të gëzuar lirinë.245
Përveç “humanistëve” priftërij jashtë atdheut, autorët tregojnë edhe
për “humanistë” që vepruan në Shqipëri. Këta janë priftërijtë Pjetër
Budi, Pjetër Bogdani, Frang Bardhi, Onufri etj që tregohet se veproj‐
në në kushte të robërisë osmane e shkrimet e tyre katolike tregohen
si shqiptare.
Konceptimi i shkruesve të tekstlibrit ashtu si edhe i autorëve të
teksteve të tjera që kemi analizuar deri më tani është se historia që
ata shkruajnë është histori jo e Kosovës por e Shqipërisë Etnike e cila
armik më të madh të saj tregohet që ka osmanët. Në mësimin “Orga‐
nizimi politiko‐administrativ dhe ekonomik i osmanëve në trevat
shqiptare” ashtu si edhe në mësimet në vijim historia që kosovarët
mësojnë është histori e Shqipërisë Etnike. Ata shkruajnë për vilajete
të Janinës, Shkodrës, Shkupit, Manastirit etj sikur të jenë Shqipëri e i
quajnë “toka shqiptare” të pushtuara nga sulltani e i ilustrojnë me
harta të një super‐Shqipërie etnike osmane duke injoruar faktin që
këto vise kanë qenë banuar edhe nga popuj të tjerë si grekë, vllehë,
maqedonë, serbë, turq, çifutë etj.
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Mësimet “Qëndresa e popullit shqiptar pas vdekjes së Skënder‐
beut” dhe “Emigrimet e popullit shqiptar para dhe pas vdekjes së
Skënderbeut” janë lexime që jo vetëm demonizojnë osmanët por
krijojnë idenë e masakrave të mëdha që autorët aludojnë të kenë
bërë osmanët në Shqipëri. Autorët tregojnë sesi në Kështjellën e
Drishtit e të Lezhës osmanët masakruan shumë shqiptarë të zënë
robër. Pushtimi i Krujës, Lezhës dhe e kështjellave të tjera nga os‐
manët tregohet të shoqërohet me terror të paparë nga ushtria os‐
mane mbi popullatën e cila detyrohet të emigrojë jashtë vendit e kur
kjo popullatë lufton kundër turqve pranë saj luftojnë edhe gratë.
Pushtimi osman përshkruhet si dhunë, shkatërrim, hakmarrje, frikë,
zi, vdekje, skllavëri, zgjedhë etj. 246 Por me gjithë zgjedhën turke,
shqiptarët tregohen të rezistojnë në shekuj. Ata kërkojnë ndihmë
nga Papa, organizojnë kuvende me serbë, malazezë, maqedonas e
shkojnë në Romë për të marrë ndihmë. Ideja krijohet është që nga
Himara (e cila sot deklarohet greke) e deri në Malësi të veriut shqip‐
tarët veprojnë si një popull i bashkuar. Autorët lavdërojnë edhe
kryengritjen e Pjetër Bogdanit me austriakët nën Pikolominin por
tregojnë se pas dështimit të kryengritjes, reprezaljet që osmanët bën
(në Kosovë) nuk u shoqëruan me ndryshime demografike në dëm të
serbëve siç pretendojnë historianët serbë.247
Mësimi “Ndryshimet e strukturës fetare të popullit shqiptar”
trajton temën e islamizimit të shqiptarëve që kemi parë edhe në tek‐
stet e tjera. Islamizimi tregohet si pasojë e pushtimit osman ku
Krishtërimi cënohet nga Islami që është feja zyrtare e shtetit osman.
Si edhe në tekstet e tjera feja islame tregohet të jetë hapur me
pengmarrje fëmijësh, taksën e xhizjes, njerëz që i shërbyen pushtetit,
mungesa e një kishe kombëtare, mosmarrëveshjet ortodokse kato‐
like etj. Kisha Katolike tregohet si heroinë që jo vetëm që nuk u li‐
kuidua por e konsolidoi veten në kushtet e reja të sundimit osman,
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ndërsa Kisha Ortodokse tregohet si e përkrahur nga shteti osman
dhe që bënte përpjekje për ti greqizuar dhe serbizuar shqiptarët
ortodoksë. Në fund të mësimit tregohet që në disa vise islamizmi i
popullatës shqiptare ishte faktor i rëndësishëm për ti shpëtuar
asimilimit të huaj.248
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Kapitulli VII. Arsimi, Kultura dhe e Drejta Zakonore përforcon
idetë që shprehen në kapitujt e mësipërm ku kleri katolik tregohet si
kampion dhe ruajtës i kulturës shqiptare përballë obskurantizmit os‐
man. Priftërijtë katolikë të shkolluar në Kolegjin e Shën Athanasios
dhe Kolegjin Ilirik, kishat dhe manastiret tregohen si hapës shkol‐
lash për popullin ndërsa osmanët ndalues të tyre. Si në rastin e
shkollave greke ku historiografia greke krijoi mitin e Κρυφό
Σχολειό (shkollave sekrete) edhe në këtë tekst mësuesit klerikë
tregohet të organizojnë shkolla në fshehtësi nëpër objekte fetare dhe
shtëpi. Por ndërsa katolikët tregohen si ruajtës të kombit, shkollat
islame që hapen në këtë kohë nga osmanët tregohen si shkolla që i
mësonin njerëzit në gjuhën arabe dhe osmane. Shkrimi nga klerikët
katolikë i librave fetarë si Meshari, Çeta e Profetëve etj tregohet si
zhvillim i letërsisë shqiptare. Autorët tregojnë se letërsia popullore e
zhvilluar në këto kohë merret me tema kundër sundimit serb dhe
sundimit osman.249 Nga leximi i tekstit në fjalë krijohet ideja e një
kombi katolik që i reziston ortodoksisë sllave dhe islamizmit turk.
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Rezistencën e Shqipërisë kundër osmanëve autorët e rrëfejnë
edhe në mësimin “E drejta zakonore shqiptare – Kanuni i Lekë
Dukagjinit” ku shkruajnë:
Duke mos u pajtuar me ligjet dhe duke mos e njohur pushtetin e
huaj, shqiptarët krijuan dhe zbatuan të drejtën zakonore autoktone
që i ka rrënjët thellë në histori.
Këto ligje apo kanune sipas autorëve janë Kanuni i Skënderbeut,
Kanuni i Lekë Dukagjinit, Kanuni i Maleve, Kanuni i Labërisë etj. Si‐
pas autorëve këto Kanune kishin tipare kombëtare e u kundërvi‐
heshin ligjeve dhe sistemit gjyqësor osman.250
Mësimi i fundit i kapitullit VII me titull “Ardhja dhe vendosja e
grupeve të tjera etnike në trojet shqiptare” synon ti rrëfejë nxënësve
mbi autoktoninë e vjetërsinë e shqiptarëve dhe jo‐autoktoninë e gru‐
peve të tjera etnike që jetojnë në trojet shqiptare. Grupet që identi‐
fikohen si të ardhur janë sllavët, jevgjit (romët), hebrejtë, turqit, vlle‐
hët dhe çerkezët. Sllavët tregohen si popuj “barbarë” që me ardhjen
e tyre i detyruan shqiptarët të tërhiqen në viset malore dhe një pjesë
të asimilohen në sllavë. Jevgjit tregohen të ndahen në endacakë dhe
me vendbanime të përhershme, por që janë trajtuar mirë nga shqip‐
tarët. Turqit tregohen të vinë në shekujt XIV‐XV, por theksohet që
disa pjesë të vogla të popullsisë qytetare të besimit islam që nuk
ishin turke nisën të identifikojnë veten si turke pasi u bënë pjesë e
administratës osmane. E në rastin e hebrejve autorët theksojnë që
shteti osman i trajtonte më mirë sesa disa vende te krishtera evropi‐
ane e për këtë arsye ata u vendosën këtu. Autorët theksojnë që shteti
serb është sjellur keq me çifutët kurse shqiptarët i kanë mbrojtur.251
Kapitulli i Perandoria Osmane dhe Ballkani gjatë shekullit XVIII
vazhdon të trajtojë osmanët në terma negativë. Në mësimin
“Luftërat e Perandorisë Osmane me Austrinë, Rusinë dhe me
Venedikun” autorët tregojnë mbi luftërat e Perandorisë me shtetet
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në fjalë. Ndryshe nga mësimet e tjera, ku osmanët tregohen si ob‐
skurantistë këtu autorët tregojnë që osmanët kishin kulturë, ngritën
biblioteka, mbrojtën poetë dhe piktorë etj. Por në mësimin vijues
“Popujt e Ballkanit në shek. XVIII” autorëti tregojnë zyrtarët osmanë
në Ballkan si të dhunshëm, mashtrues etj. Për këtë arsye ata tregojnë
që popujt e Ballkanit organizuan banda hajdutësh për ti rezistuar os‐
manëve. Autorët shkruajnë mbi luftërat që osmanët bën me popujt e
Ballkanit dhe luftërat e tyre kundër osmane. Në faqen 131 ku flitet
për luftërat e Malit të Zi me osmanët, autorët akuzojnë osmanët si
djegës të Cetinjes në 1785 dhe fitore të malazezëve kundër osmanëve
në 1796 kur në fakt këto luftëra nuk i kanë bërë osmanët por “shqip‐
tarët” e vilajetit të Shkodrës nën Kara Mahmud Bushatlliun.252 Mësi‐
mi i fundit i këtij kapitulli “Monumentet kulturo‐historike të periu‐
dhës osmane në trojet shqiptare” flet për ndërtimin e monumenteve
të kultit islam dhe të krishterë në Shqipëri dhe Kosovë. Por edhe
këtu autorët i akuzojnë osmanët për imponues që i kanë detyruar
me dhunë, detyrime administrative dhe privilegje shqiptarët që të
bëhen muslimanë.253
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Kapitulli i fundit i librit që flet për osmanët dhe shqiptarët është
kapitulli XII. Shqiptarët gjatë shekullit XVIII. Këtu autorët tregojnë his‐
torinë e Pashallëqeve që historiografia e Tiranës i ka emëruar si Pa‐
shallëqe Shqiptare – pra të Bushatllijve në Shkodër dhe Ali Pashë
Tepelenës në Janinë. Pashallarët tregohen si njerëz që donin të
shkëpusnin Shqipërinë nga sundimi i Perandorisë Osmane por që
osmanët i shtypën me forcë. Osmanët tregohen si përçarës të shqip‐
tarëve, helmues të pashallarëve shqiptarë e vrasës të tyre. Por
pashallarë si Kara Mahmud Bushati tregohen si ndërtues “Konfeder‐
ate Ilirike”, Mustafa Bushati si bashkëpunëtor me rusët kundër os‐
manëve e Ali Pasha si bashkëpunëtor i Evropës kundër osmanëve.
Osmanët tregohen si vrasës në masë në fund të mësimit mbi Ali Pa‐
shain me titull “Masakra e Manastirit” ku ata tregohen të maskrojnë
500 feudalë shqiptarë.254
Libra të tjerë që kemi shqyrtuar për klasën e njëmbëdhjetë janë
Letërsia botërore 11 (Rilindja, Klasicizmi, Romantizmi) dhe Letërsia roma‐
ntike shqiptare 11. Letërsia botërore 11 me autor Ardian Marashin edhe
pse pretendon të jetë “Letërsi botërore” i prezanton nxënësit me
letërsinë e Evropës. Autorët që mbulohen janë të krishterë evrop‐
janë; Françesko Petrarka, Xhovani Bokaço, Migel de Servantes Saa‐
vedra, Uilliam Shekspir, Zhan Rasin, Molieri, Johan Volfgang Gëte,
Viktor Hygo, Xhorxh Bajron and Aleksandër Pushkin.255 Ndërsa në
Letërsia romantike shqiptare 11 me autor Sabri Hamitin autorët shkri‐
met e të cilëve trajtohen janë Jeronim De Rada, Kostandin Kristofo‐
ridhi, Naim Frashëri, Zef Serembe, Zef Skiroi dhe Sami Frashëri. Siç
mund të shihet shumica janë të krishterë dhe dy muslimanë. Si
titulli i librit tregon autorët në fjalë i përkasin epokës romantike të
nacionalizmit shqiptar e si pasojë pothuaj të gjithë janë anti‐osmanë.
De Rada tregohet që vjershën Këngët e Milosaos ja dedikon “beteja‐
ve që zhvilloheshin në Shkodër kundër hordhive osmane në vitet
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1833‐1835”.256 Pashko Vasa tregohet që trajton të vërtetën për shqi‐
ptarët dhe shkruan lirikën e fortë të kushtrimit për kryengritje e
luftë për çlirim nga turqit.257 Zef Serembe në poezinë Vrull akuzon
“turkun që na la pa Mëmëdhe”258 e Naim Frashëri në poezinë “Kruj’
o qytet i bekuar” akuzon “zgjedhën e keqe të Turqisë” për pushti‐
min dhe rrënimin e Shqipërisë.259 Si në tekstet e tjera që kemi parë
edhe këtu Shqipëria e imagjinuar është një nga temat kryesore të po‐
ezive dhe eseve. Në poezinë “Bagëti e Bujqësi” Naimi i këndon Shqi‐
përisë ndërsa në “Shqipëria çka qënë, ç’është e ç’do të bëhetë?” Sami
Frashëri predikon të ardhmen e Shqipërisë260 dhe jo Kosovës.
Teksti Edukata Qytetare 11 me autor Demë Hoti dhe Naser Zabeli
përkundër teksteve të letërsisë dhe historisë që janë Shqipëri‐cen‐
trikë janë me të saktë dhe trajtojnë Kosovën si shtet më vete. Edukata
qytetare 11 trajton tema që lidhen me organizatat ndërkombëtare,
probleme globale, mjedisin etj.

KLASA E DYMBËDHJETË
Libri i parë që analizojmë në klasën e dymbëdhjetë është Historia
12 (Për gjimnazin e përgjithshëm) me autor Jusuf Bajraktari dhe Arbër
Salihu. Në hyrje të tekstit autorët thonë që në tekst trajtohet historia
e përgjithshme dhe ajo kombëtare nga dhjetëvjetëshit e fundit të
shekullit XIX deri në fundin e Luftës së Parë Botërore. Por si edhe
më parë, me histori kombëtare këtu autorët nënkuptojnë historinë e
Shqipërisë dhe atyre që ata quajnë vise kombëtare shqiptare. Kapituj
që ne shqyrtojmë në këtë tekst janë kapitulli II. Perandoria Osmani dhe
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Ballkani gjatë kohës së re, Kapitulli V. Perandoria Osmane dhe Ballkani në
fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX dhe kapitulli VI. Bota
në fillim të shekullit XX.
Kapitulli II. Perandoria Osmani dhe Ballkani gjatë kohës së re trajton
zhvillimet në Perëndorinë Osmane në fillim të shekullit XIX. Këtu
tregohen reformat në Perandori, luftërat çlirimtare në Greqi, Serbi,
Mal të Zi, Rumani e në Bullgari. Osmanët tregohen si shtypës të
popujve Ballkanas dhe luftërat e tyre tregohen si luftëra çlirimtare
kundër zgjedhës osmane. Autorët tregojnë që për shembull në fi‐
toren e pavarësisë së Greqisë shqiptarët apo arvanitasit me Marko
Boçarin, Dhaskarina Pinoçe – Bubulinën etj lujatën një rrol shumë të
rëndësishëm.261 Fotoja e Bubulinës që krijoi Greqinë është e vendo‐
sur edhe në kopertinë të librit si për të treguar kështu rëndësinë e
shqiptarëve në largimin e Perandorisë Osmane nga Ballkani. Në
mësimin “Shqipëria në kohën e Tanzimatit” autorët kritikojnë Tanzi‐
matin pasi ai tregohet si i disfavorshëm për popujt joturq sepse u
mohonte identitetin kombëtar, e shqiptarëve u mohoi kombësinë
dhe nuk i lejonte arsimin në gjuhën e tyre. Reformat e Tanzimatit
tregohen si zgjedhë e re osmane dhe për këtë shqiptarët tregohet të
organizojnë kryengritjet popullore antiosmane në të “gjitha rrethet e
vendit”. Shqiptarët tregohet të luftojnë kundër osmanëve pa dallim
feje por osmanët i shtypin me ashpërsi.262
Mësimi “Fillet e Rilindjes Kombëtare Shqiptare” flet për mitin e
Rilindjes që u ndërtua në Shqipëri gjatë viteve të shtetitkomb. Idetë e
Rilindjes tregohen si një goditje e fuqishme kundër mentalitetit mes‐
jetar të pushtuesve, çlirim nga zgjedha osmane e të gjitha tokave
shqiptare dhe bashkimin e tyre në një shtet kombëtar shqiptar,
zhvillim të arsimit e kulturës në gjuhën amtare dhe përparim eko‐
nomik të Shqipërisë sipas shembullit të vendeve evropiane. Rilin‐
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dasit tregohen të ishin laikë dhe demokratikë përkundër osmanëve
që tregohen islamikë.263
Në mësimet vijuese autorët shkruajnë për Krizën Lindore dhe
rrezikun që i vjen tokave shqiptare nga fqinjët e Shqipërisë. Kështu
Megali Ideja greke e shihte Shqipërinë e jugut si Greqi dhe Naçerta‐
nia serbe e shihte Shqipërinë e veriut dhe Kosovën si Serbi e Vjetër.
Por edhe pse kritikohet Naçertania dhe Megali Ideja autorët viset
jashtë Shqipërisë i shohin si Shqipëri duke kundërvënë në njëfarë
mënyrë një Megali Idea shqiptariste kundër atyre të fqinjëve. Duke
prekur luftërat që zhvillohen në Ballkan në këto kohë, autorët shqip‐
tarët i tregojnë si patriotë pasivë që ndiqnin ngjarjet me vëmendje
por pa mbështetur as osmanët dhe as fqinjët.264 Në mësimin “For‐
mimi i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit 1878‐1881” Lidhja tregohet si
një organizatë e ndërtuar nga atdhetarët shqiptarë, të cilën agjentët e
Portës së Lartë deshën ta kthejnë në një Lidhje Islamike por shqip‐
tarët e refuzuan pasi ata nuk luftonin për fenë por për kombin. Lid‐
hja tregohet të organizohet në Prizren i cili tregohet si një nga
qytetet më të mëdha të Shqipërisë dhe me popullsi dominante shqi‐
ptare (edhe pse për ironi të faktit sot pas shumë dekadash shqipta‐
rizimi në Prizren flitet dërrmueshëm turqisht).265 Mësimi i Lidhjes
tregon që kombi shqiptar kishte dy armiq kryesorë. Në një anë
fqinjët që donin të pushtojnë tokat shqiptare e në anën tjetër Porta e
Lartë që donte ta bënte Lidhjen Islamike.

Ibid: 49‐51.
Ibid: 53.
265
Ibid: 57.
263
264

••• 138 •••

Figura nga Historia 12
••• 139 •••

Ideja që shqiptarët vënë kombin përpara fesë vijon në mësimin
“Lufta e Lidhjes për ruajtjen e tërësisë së tokave shqiptare” ku Lid‐
hja tregohet si organizatë shtetërore, që vret Mehmet Ali Pashë Max‐
harin, i jep malazezëve Podgoricën, Shpuzën dhe Zhabjakun pasi
këta zona popullohen me shumicë sllave, e sesi shqiptarët luftojnë
për krahinat e Hotit, Grudës dhe Kelmendin dhe përkundër idesë së
Fuqive të Mëdha që mendonin se shqiptarët katolikë nuk do kundë‐
rshtonin bashkimin me Malin e zi, këta luftojnë për kombin.266 Por
me gjithë heroizmat shqiptare osmanët tregohen të shpërndajnë
Lidhjen duke ushtruar terror të pashembullt në Kosovë e arrestuar,
dënuar apo internuar mijëra shqiptarë. Por shqiptarët nuk pajtohen
me sundimin e egër osman dhe përpjekjet e armiqve që donin ti ide‐
ntifikonin ata mbi baza fetare. Për këtë ata organizojnë Lidhjen Shqi‐
ptare të Pejës në 1899 e cila kërkon të ruaj tokat shqiptare nga çdo
përpjekje e Serbisë, Bullgarisë, Greqisë dhe Malit të Zi. Por edhe kjo
lidhje shtypet nga Stambolli me ndihmën e disa bejlerëve reaksion‐
arë me në krye Riza bej Kryeziun. Porta e Lartë e forcon edhe më tej
regjimin policor duke u mohuar shqiptarëve të drejtat kombëtare,
ndjekur patriotët e mësuesit shqiptarë, mbyllur shkollat e ndaluar
përhapjen e librave dhe gazetave shqipe.267 Por me gjithë robërinë
osmane, në mësimin “Arsimi dhe kultura gjatë fazës së parë të Lëvi‐
zjes Kombëtare dhe gjatë Lidhjes së Prizrenit” autorët tregojnë që
shqiptarët zhvilluan një lëvizjë të gjërë kulturore‐arsimore që ishte
laike dhe jashtë çdo ndikimi fetar. Në këtë vazhdë Rilindësit shqi‐
ptarë tregohet të ngrihen kundër shkollave greke dhe turke që ishin
të veçanta për nxënësit myslimanë dhe të krishterë, arsimojnë popu‐
llin fshehurazi e në 7 Mars 1887 hapin Mësonjëtoren kombëtare
shqipe në Korçë, zhvillojnë Letërsinë, Artet figurative, Teatrin dhe
Muzikën dhe shtypin shqiptar.
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Kapitulli V. Perandoria Osmane dhe Ballkani në fund të shekullit XIX
dhe në fillim të shekullit XX shkruan për ndryshimet në Perandorinë
Osmane në fundin e ekzistencës së saj në Ballkan. Autorët prekin
shfaqjen e turqve të rinj të cilët donin ti bënin të gjithë banorët turq e
zhvillimet në shtetet e Ballkanit. Kapitulli VI. Bota në fillim të shekullit
XX nis me një mësim mbi Lëvizjen Kombëtare Shqiptare 1900‐1908 e
më pas vazhdon me Kryengritjet shqiptare kundër sundimit osman
1909 – 1911 e më pas në 1912. Këtu tregohen përpjekjet e nacional‐
istëve shqiptarë me xhonturqit, tregohet sikur lëvizja shqiptare të
ishte e unifikuar në të gjithë “Shqipërinë” e sulmohen elementët
turkomanë që ishin pro‐Stambollit. 268 Mësimet vijuese ndjekin në
linjë teleologjike ngjarjet që ndodhin në Ballkan në këtë kohë dhe
përfundojnë me pavarësinë e Shqipërisë e cila tregohet të shpëtojë
nga robëria shekullore duke formuar shtetin e pavarur. Krijimi i
Shqipërisë tregohet si fryt i përpjekjeve të të gjithë shqiptarëve nga
Kosova e deri në Çamëri dhe shqiptarët e diasporës. Por këto
përpjekje nuk patën suksesin e pritur pasi rreth gjysma e tokave
shqiptare u pushtuan nga shteti serb, malazias dhe grek ku shqip‐
tarët iu shtruan dhunës dhe terrorit të shovinizmit të vendeve ball‐
kanike. 269 Në mësimet në vijim autorët tregojnë zhvillimet e
pavarësisë së Shqipërisë, njohjen e saj nga Konferenca e Ambasa‐
dorëve në Londër, ardhjen e Princ Vidit në Shqipëri e sulmojnë Esat
pashë Toptanin që donte të sillte një princ mysliman në Shqipëri dhe
kryengritësit e Shqipërisë së Mesme që donin bashkimin me Peran‐
dorinë Osmane, ose qeverisjen e vendit nga një princ turk apo mysli‐
man, ngritja e flamurit turk, përdorimi i alfabetit turko‐arab etj.
Kryengritësit ashtu si edhe Esat Pasha etiketohen si antikombëtarë
sipas linjës historiografike të Tiranës.270
Për klasën e dymbëdhjetë ne analizojmë edhe librat Letërsia mod‐
erne shqipe 12, Letërsia botërore 12. Si në rastet e mësipërme, edhe në
Shiko: Ibid: 140‐147.
Ibid: 154.
270
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269
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klasën e dymbëdhjetë teksti Letërsia botërore 12 me autor Ardian
Marashin edhe pse pretendon të jetë letërsi botërore në fakt është
tekst që shqyrton letërsinë perëndimore të realizmit dhe simbolizmit
dhe moderne. Autorët që merren në shqyrtim janë Honore de Bal‐
zak, Çarls Dikens, Fjodor Dostojevski, Leon Tolstoi, Edgar Alen Poe,
Franc Kafka, Marsel Prust, Gijom Apoliner, Xhejms Xhojs dhe Ezra
Paund. Të gjithë vinë nga një kontekst i krishterë dhe si edhe më
herët përfaqësojnë vetëm një pjesë të letërsisë botërore.
Ndërsa në tekstin Letërsia moderne shqipe 12 me autor Sabri Ha‐
mitin kemi trajtimin e shkrimtarëve nga Shqipëria të gjysmës së parë
të shekullit XX. Autorët që merren në shqyrtim janë Ndre Mjeda,
Gjergj Fishta, Faik Konica, Fan Noli, Haki Stërmilli, Lasgush Porade‐
ci, Ernest Koliqi, Mitrush Kuteli dhe Migjeni. Siç mund të kuptohet
asnjë nuk është kosovar dhe shtatë janë të krishterë dhe vetëm dy
janë me muslimanë. Shkrimtarët lavdërojnë Shqipërinë, shqiptarët,
Skënderbeun, hymnin e flamurit, tema biblike etj.271 Vetëm në faqen
210 sillet një poem për kosovarin nga Mitrush Kuteli.

KLASA E TREMBËDHJETË
Libri i fundit i historisë që analizojmë për shkollat e mesme të
larta të Kosovës është Historia 13 (Për gjimnazin e përgjithshëm) me
autor Isa Bicaj dhe Frashër Demaj. Ky tekst trajton historinë e botës
(në përgjithësi Evropës dhe Perëndimit) nga fundi i luftës së parë
botërore e deri në vitet 90. Në këtë tekst miti i të keqes turke që
dominon tekstet e mëparshme të historisë zhduket, pasi Perandoria
Osmane që “pushton Shqipërinë” nuk ekziston më e zëvendësohet
nga Republika Turke. Autorët flasin në mënyrë pozitive për Turqinë
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republikane në kohë të Ataturkut, e cila lavdërohet si shtet progresiv
që nxorri vendin nga prapambetja, ndau fenë nga shteti, i dha të
drejta të barabarta femrës me meshkujt, ndaloi mbajtjen e ferexhesë
dhe të fesit, zëvendësoi alfabetin arab me atë latin etj.272 E njëjta gjë
ndodh edhe për Turqinë pas Luftës së Dytë Botërore e cila trajtohet
si një vend i rëndësishëm për NATO‐n dhe Perëndimin.273 Turqia
merr trajtim jo fort pozitiv vetëm kur përmendet si palë me qeverinë
jugosllave në konventën jugosllave‐turke të vitit 1938 sipas të cilës
nga Kosova do të shpërnguleshin 250 mijë shqiptarë për tu vendo‐
sur në shkretëtirat e Anadollit.274 Në anën tjetër autorët pretendojnë
se autoritetet jugosllave në përpjekjet e tyre për të shkombëtarizuar
shqiptarët e Kosovës pas Luftës së Dytë Botërore i bënin presion që
të deklarohen si turq në mënyrë që të emigronin më lehtë në Turqi
dhe të ulnin në këtë mënyrë numrin e shqiptarëve.275
Të keqen turke në tekstin e historisë që po shqyrtojmë e
zëvendëson e keqja serbe dhe jugosllave. Për autorët historia e Kos‐
ovës dhe e shqiptarëve të saj trajtohet sërisht duke patur Shqipërinë
si qendërsynim. Teksti ka gjashtë kapituj që merren me “shqiptarët”
ku pjesën më të madhe e merr historia e Shqipërisë dhe shqiptarët
tregohen sërisht si një popull me Kosovën. Ndërsa autorët lavdëro‐
jnë arritjet e Shqipërisë në kohë të Zogut e më pas të komunizmit.
Këtu shkruhet edhe për luftën e shqiptarëvë të Kosovës kundër
pushtimit serb, jugosllav, dhunës dhe kolonizimit të vendit. Autorët
janë të obsesuar me strukturën etnike të shqiptarëve të Kosovës, të
drejtat kombëtare që mohoen nga serbët dhe rezistencën e shqip‐
tarëve për komb.276 Shqiptarët tregohet të rezistojnë kundër serbëve
sa me armë aq edhe me arsim.277
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Përveç historisë ne kemi shqyrtuar edhe tekstin Letërsia bashkëko‐
hore 13 me autor Kujtim Rrahmani dhe Letërsia botërore 13 me autor
Ardian Marashin. Në tekstin Letërsia botërore 13 autorët që mbulohen
janë Perëndimorë edhe pse autori vazhdon ta quaj tekstin letërsi
botërore, ndërsa Letërsia bashkëkohore 13 është libër që sjell shkrime
nga autorë shqiptarë të ish‐Jugosllavisë dhe Shqipërisë. Këtu si në
tekstet e mëparshme Letërsia e Kosovës me Shqipërinë konceptohet
si një. Komunitetet minoritete të Kosovës nuk përfaqësohen, por
autorë si Ismail Kadare, Dritëro Agolli, Martin Camaj, Fatos Kongoli
e Visar Zhiti nga Shqipëria zënë pjesë kryesore. Këta sillen sëbashku
me autorë nga Kosova dhe Maqedonia. Në këtë tekst nxënësit lexo‐
jnë sërisht për mitin e Nënës Shqipëri, për Devollin,278 për Durrësin e
Tiranën279 e për epopenë e famshme të Rilindjes së Shqipërisë dhe
rilindasit e saj të cilët Dhimtër Shuteriqi i tregon që punonin me
butësi përballë egërsisë turke në buzë të “Bosforit, me Jëlldizin për‐
ballë, me tehun e hënës – hanxhar mbi krye, ‐ si mbi krye të popullit
të vet!” 280 Miti i të keqes turke dhe sllave këtu shfaqet edhe në
shkrimin “Zbulimi i Dervaqoviqit” me autor Zejnullah Rrahmani ku
serbët tregohen si grabitës të tokave të shqiptarëve e për këtë be‐
kohen nga Kisha Ortodokse Serbe dhe nga hoxhallarë turkomanë që
nxisin kosovarët të largohen për në Turqi dhe braktisin vatanin.281
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PËRFUNDIME
Në pjesën e parë të këtij studimi ne kemi analizuar disa nga tek‐
stlibrat e shkollave fillore të Kosovës. Analizën e nisëm duke shqyr‐
tuar për klasën e parë Abetaren dhe Leximin 1; për klasë e dytë
Leximi 2; për klasën e tretë Leximi 3 dhe Edukata Qytetare 3; për
klasën e katërt Leximi 4 dhe Edukata Qytetare 4; për klasën e pestë
Leximi 5, Historia 5 dhe Edukata Qytetare 5; për klasë e gjashtë
Historia 6 dhe Leximi letrar 6; për klasën e shtatë Leximi letrar 7,
Historia 7 dhe Edukata Qytetare 7; për klasën e tetë Leximi letrar 8
dhe Historia 8 dhe për klasën e nëntë Leximi letrar 9 dhe Historia 9.
Ndërsa në pjesën e dytë kemi analizuar disa nga tekstet e shkol‐
lave të mesme të larta. Për klasën e dhjetë shqyrtuam Letërsia e
vjetër shqiptare 10, Letërsia e vjetër dhe e mesjetës 10, Historia 10
(Për gjimnazin e përgjithshëm dhe për gjimnazin e shkencave sho‐
qërore) dhe Edukata qytetare 10; për klasën e njëmbëdhjetë Letërsia
romantike shqiptare 11, Letërsia botërore 11 (Rilindja, Klasicizmi,
Romantizmi), Historia 11 (Gjimnazi i përgjithshëm) dhe Edukata
qytetare 11; për klasën e dymbëdhjetë, Letërsia moderne shqipe 12,
Letërsia botërore 12 dhe Historia 12 (Gjimnazi i përgjithshëm) dhe
për klasën e trembëdhjetë Letërsia bashkëkohore 13, Letërsia
botërore 13 dhe Historia 13.
Si treguam në fillim të këtij punimi, tekstet i shqyrtuam për
mesazhet që përçojnë në lidhje me identitetin e popullit të Kosovës,
historinë e tij dhe si trajtohen në këtë tekst shqiptarët, turqit, serbët,
muslimanët dhe të krishterët. Tekstet që janë analizuar kanë të
dhëna të rëndësishme historike, letrare, shkencore dhe historike të
cilat nuk kanë qenë pjesë e shqyrtimit tonë. Në këtë studim ne kemi
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qënë të interesuar të gjurmojmë problemet që shfaqin këto tekste në
lidhje me konceptimin e Kosovës, feve dhe etnive të saj.
Si mund të shihet nga konstatimet që kemi dhënë përgjatë anal‐
izës, autorët përçojnë ide të gabuara që bien ndesh me Kushtetutën e
Kosovës për sa i përket identitetit të popullit të Kosovës. Problemi
themelor i teksteve është se ato në shumë vende përçojnë idenë se
atdheu i shtetasve të Kosovës është Shqipëria dhe jo Kosova, në një
kohë kur Kosova është shtet i pavarur, ka kushtetutën, ligjet, qever‐
inë, parlamentin dhe kufijtë e saj. Për më tepër rrëfimi i popullit të
Kosovës sipas modelit të Shqipërisë nuk është i saktë pasi gjatë
shekullit XX, në Shqipëri minoritetet janë shtypur e shqiptarizuar,
kurse në Kosovë kushtetuta shenjtëron multikulturalizmin dhe
mbrojtjen e minoriteteve, e në kundërshtim me Shqipërinë ku po‐
pulli u defetarizua përgjatë komunizmit, në Kosovë Islami, Ortodok‐
sia dhe Katoliçizmi kanë rrënjë të forta.
Konfuzioni ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës mund të shihet si
në librat e historisë ashtu edhe në të leximit dhe gjuhës. Këto tekste i
mësojnë nxënësit me Shqipërinë, herojtë e saj, himnin, flamurin dhe
rrëfenjën nacionaliste të Shqipërisë dhe siç mund të kuptohet më lar‐
të, tekstshkruesit kosovarë apo ata nga Shqipëria nuk kanë arritur
ende që të shkruajnë një histori dhe letërsi të Kosovës, por në shumi‐
cën e rasteve huazojnë historinë dhe letërsinë që u krijua në Tiranë
në kohë të komunizmit nga historianë dhe letrarë të edukuar në Vje‐
në si Eqerem Çabej Aleks Buda dhe Akademia e Shkencave në Ti‐
ranë,282 apo më herët nga austro‐hungarezët kur planifikuan ti bëjnë
një histori anti‐osmane shqiptarëve në fund të shekullit të XIX.283
Si pasojë e mosekzistencës së Kosovës si shtet ndonjëherë në his‐
torinë e njerëzimit dhe e rrëfimit të Kosovës si pjesë e Shqipërisë nga
shteti shqiptar, e huazimit të heronjve dhe kronologjisë nga
Mbi mënyrën sesi Aleks Buda dizanjoi Historinë e Shqipërisë lexo: Luan Malltezi,
Aleks Buda dhe Skënderbeu, në Gazeta Shqiptare. 26.10.2010
283
Shiko: Ludwig von.Thallóczy, Të ndodhunat e Shqypnis prej nji Gege që don vendin e tij,
Përkth. Stefan Zurani, Third Edition, (Botime Françeskane, Shkodër 2008).
282
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Shqipëria që bëhet sot në Kosovë, tekstet që ne kemi shqyrtuar
prodhojnë një histori jo reale të Kosovës. Huazimi i historisë së
Shqipërisë si standart për të rrëfyer historinë e Kosovës cungon
karakterin multietnik të shtetit të ri i cili pretendon të bëhet shtet, ku
do të përfaqësohen edhe minoritetet. Tekstet që ne kemi shqyrtuar i
bëjnë nxënësit kosovarë të ëndërrojnë bashkimin me Shqipërinë e
imagjinuar, fakt që cënon integritetin territorial të Republikës së
Kosovës dhe nenin 1 dhe 2 të Kushtetutës.284
Karakteri ekskluzivist Shqipëri‐centrik i teksteve i bën anëtarët e
komuniteteve që banojnë sot Kosovën dhe ndjekin shkollat publike
të këtij vendi të ndjehen të poshtëruar dhe përjashtuar nga rrëfenja
që shkollat duan të përçojnë, e në mos të shihen si armiq. Turqit dhe
serbët janë më të rrezikuarit e kësaj rrëfenje e cila i armiqëson me
shqiptarët. Siç Sokrati kujton në debatin e tij me Glaukonin në librin
e Platos, rrëfimi i tregimeve armiqësorë fëmijëve të vegjël është i
rrezikshëm, pasi këto rrëfime do të nguliten në mendjen e tyre dhe
qëndrojnë të tiposura për pjesën e mbetur të jetës dhe në një shtet të
shëndoshë që do të ndërtojë një shoqëri të shëndoshë këto rrëfime
nuk duhen treguar.285 Por konceptimi i historisë së Kosovës si histori
e imagjinuar etnike ilirësh, skënderbegërish e arbërorësh, nënëterez‐
ash dhe vetëm e një populli autokton – atij shqiptar me qendër Tira‐
nën apo Krujën – përjashton boshnjakët, turqit, serbët, ashkalitë, çif‐
utët, romët dhe egjiptianët të cilët ndjehen të papërfaqësuar dhe të
huaj në rrëfenjën që librat prezantojnë. Për më tepër mesazhet raci‐
ste që tekstet përçojnë në lidhje me turqit të cilët trajtohen si armiku
Neni 1 paragrafi 3 i Kushtetutës shkruan: “3. Republika e Kosovës nuk ka pretendime
territoriale ndaj asnjë shteti ose pjese të ndonjë shteti dhe nuk do të kërkojë të bashkohet
me asnjë shtet ose pjesë të ndonjë shteti.”, ndërsa Neni 2 paragrafi 2 shkruan: “Sov‐
raniteti dhe integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i pacenueshëm, i patje‐
tërsueshëm dhe i pandashëm dhe mbrohet me të gjitha mjetet e përcaktuara me këtë
Kushtetutë dhe me ligj.”. Shiko Kushtetuta e Kosovës në: http://www.kushtetutak
osoves.info/?cid=1,247
285
Shiko: Plato, The Republic, Perkthyer nga Benjamin Jowett, Gusht 2008 në Project
Gutenberg në www.gutenberg.org.
284
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kryesor i kombit shqiptar dhe ndaj sllavëve të cilët trajtohen si barb‐
arë dhe më të ulët në qytetërim sesa shqiptarët, krijon preçedentë për
urrejtje ndëretnike në vend. Rrëfenja që tekstet përçojnë është rrëfenjë
nacionaliste konfliktuale e cila e sheh Kosovën si provincë të Shqipërisë
dhe shqiptarët si banorët e saj me të drejta historike. Duke lexuar
tekstet ku autorët tregojnë turqit armiq të kombit dhe civilizimit, që
ndiqen nga sllavët e në disa raste edhe nga magjypët e çifutët e ardhur,
tekstet ndërtojnë një rrjetë orientalizmi përçmues ndaj etnive të tjera ‐
siç Milica Bakic‐Hayden vëren në punimin e saj Nesting Orientalisms:
The Case of Former Yugoslavia.286
Siç u vu re gjatë analizës, sulmi që i bëhet në këto tekste Islamit
dhe traditës muslimane të popullit të Kosovës, duke nisur që me
emrat e njerëzve ku autorët fshijnë emrat muslimanë dhe i zëvendë‐
sojnë me emra të prodhuar në Tiranë e më pas sulmi ndaj vetë
origjinës së Islamit në Kosovë, që rrëfehet në mënyrë të përsëritur si
i imponuar me dhunë, lëndon pjesën muslimane të shoqërisë koso‐
vare. Të njëjtin problem vërejmë edhe me Ortodoksinë dhe Kishën
Ortodokse që tregohen si organe kolonizatore dhe të huaja të push‐
tuesit serb. Tendenca e autorëve për ti treguar shqiptarët e Kosovës
si luftëtarë anti‐turq që në Betejën e Kosovës dhe përgjatë të gjithë
historisë osmane në vilajet, e më pas kur historia e Kosovës nën Jug‐
osllavi tregohet vetëm si histori konflikti me serbët, jo vetëm që
është jo‐shkencore, por ndan popullin nga bashkëekzistenca e kaluar
dhe ndërton një të kaluar fallco dhe jo të vërtetë. Siç Anna di Lellio
vëren në librin e saj The Battle of Kosovo 1389 An Albanian Epic, cilësi‐
mi i shqiptarëve si luftëtarë anti‐turq dhe shqiptarizimi i Millosh
Kopilit në këto tekste bëhet për të ngulur një identitet kristjan
kundër atij Islam në Kosovë,287 gjë e cila cënon identitetin kulturor të
shumicës muslimane.
286
Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia, Milica Bakic‐Hayden: Slavic Re‐
view, Vol. 54, No. 4 (Winter, 1995), pp. 917‐931
287
Anna di Lellio (translations by Robert Elsie), The Battle of Kosovo 1389 An Albanian Epic,
(I.B. Tauris, 2009), p. 6.
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Edhe pse nuk mund të mohoet konflikti shqiptaro‐serb i Kos‐
ovës së viteve të fundit apo konfliktet kosovare me xhonturqit (që
nuk kanë qenë konflikte shqiptaro‐turke, por konflikte politike),
rrëfimi i kësaj të kaluare me tone emocionale dhe shpesh me shtrem‐
bërime historike, në vend që tu mësojnë nxënësve të kaluarën e tyre,
prodhon konflikte imagjinare të cilat rrezikojnë të tashmen dhe të
ardhmen. Në anën tjetër, rrëfimi i kulturës kosovare si katolike në
origjinë dhe tregimi nëpër tekste i klerit katolik si kampion i kombit,
jo vetëm që nuk përfaqëson rrëfenjën e shumicës së kosovarëve por
për më tepër ngre pa të drejtë një komunitet pakicë kundër të tjerëve
dhe për më tepër kryen një sulm kulturor ndaj kulturës së Islamit
dhe Ortodoksisë. Çështja e mospërfaqësimit të drejtë fetar rëndohet
më shumë kur turqit dhe serbët dhe fetë e tyre, Islami dhe Ortodok‐
sia, akuzohen si armike e të imponuara me dhunë ndaj shqiptarëve.
Problemi themelor që kanë tekstet e shkollave fillore që anali‐
zuam është se ato janë prodhime të kopjuara nga Shqipëria, një vend
ku orientalizmi ka histori të gjatë.288 Duke qenë se Kosova tashmë
është shtet më vete, me një qeveri e Kushtetutë të sajën dhe me një të
kaluar dhe popull të ndryshëm nga ai i Shqipërisë, autorët e teksteve
duhet të nisin e prodhojnë tesktet e tyre mësimore të cilat do
reflektojnë historinë, artin dhe multikulturalizmin e këtij ish‐vilajeti
osman dhe ish‐krahine jugosllave (e osmane) që tani është shtet më
vete. Siç ministri i arsimit Enver Hoxhaj dhe shefi i Zyrës Civile
Ndërkombëtare, Piter Feith kanë vënë në pah në shtator 2010 gjatë
promovimit të studimit mbi tekstet në gjuhën serbe në Kosovë, se
shkollat serbe kanë nevojë të reflektojnë në tekstet e tyre hartën, ku‐
shtetutën e himnin e Kosovës, e të mos rrëfejnë histori konflikti
ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, dhe të promovojnë një sistem
arsimor gjithëpërfshirës,289 mendoj se e njëjta gjë duhet të bëhet edhe
Për më shumë për orientalizmin shqiptar shiko psh: Enis Sulstarova, Arratisje Nga
Lindja: Orientalizmi Shqiptar Nga Naimi Te Kadareja. Globic Press, 2006
289
Shiko: The Report on the Review of Serbian Language Curricula and Teaching Materials,
postuar në 30.09.2010 në Faqen e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së
288
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me tekstet në gjuhën shqipe. Autorët duhet të reflektojnë më shumë
mbi traditën e Kosovës dhe prodhojnë historinë e saj pa u mbështet‐
ur në atë të një vendi tjetër si Shqipëria apo Serbia. Nëse në tekstet
serbe Kosova tregohet Serbi, në tekstet shqiptare në mënyrë domina‐
nte dhe të përsëriturm ne kemi treguar që ajo tregohet si Shqipëri që
nga lashtësia e deri sot.
Në të njëjtën mënyrë siç gjetjet e “Komisionit të pavarur për ri‐
shikimin e programeve mësimore në shkollat serbe në Kosovë” kanë
konstatur në rastin e serbëve, të cilët edhe pse janë qytetarë të Koso‐
vës mësojnë se Kosova “është ‘pjesë e Serbisë’; mësojnë himnin serb
e jo atë kosovar e për shqiptarët mësojnë se kanë kryer ʹgjenocid’
ndaj serbëve, por nuk mësojnë për konfliktin e ’99‐ës; mësojnë poezi
dhe këngë që përmbajnë gjuhë të urrejtjes,” 290 edhe në shkollat
shqipe ndodh e njëjta gjë. Këto shkolla duhet ti nënshtrohen të një‐
jtin proçes që duhet të ndjekin edhe shkollat serbe të Kosovës.
Shqiptarët etnikë që janë popullata më e madhe e Kosovës duhet
të mësojnë historinë dhe kulturën e Kosovës e cila duhet të jetë
gjithëpërfshirëse me atë të komuniteteve të tjera. Kjo nënkupton që
aty duhet të shfaqen edhe komunitetet e tjera; ato turke, sllave, mu‐
slimanët, ortodoksët etj si pjesë e identitetit civil kosovar. Kjo gjë
duhet reflektuar edhe në vetë strukturën e shkollave të Kosovës dhe
emrat e tyre. Sipas një tabelari me emrat e shkollave të mesme të
Republikës së Kosovës që ne kemi parë në faqen e Ministrisë së Ar‐
simit të Kosovës kemi vënë re që nga 83 shkolla që paraqiten 30 prej
tyre kanë emra herojsh katolikë, nacionalistë dhe festash apo tubi‐
mesh historike nga Shqipëria si psh: Lasgush Poradeci, Abdyl Fra‐
shëri, Frang Bardhi, Kuvendi i Arbërit, Faik Konica, Mithat Frashëri,
Odhise Paskali, Ismail Qemali, Kuvendi i Lezhës, Arbëria, Marin
Barleti, Fan Noli, Aleksandër Xhuvani, Eqerem Çabej etj.291
Kosovës në: http://www.masht‐gov.net/advCms/?id=20,932,1&lng=Eng#id=20,932,1
290
Shiko: Radio Evropa e Lire. Tekste që inkurajojnë konflikt ndëretnik. 30.09.2010 nw:
http://www.evropaelire.org/content/article/2172936.html
291
Shiko: Tabelar me shënime për Drejtor Komunal të Arsimit dhe drejtorë të shkollave
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Në mënyrë që shkollat e Kosovës të jenë shkolla për kosovarët e të
gjithë feve dhe etnive, emrat dhe historitë që lidhen me Shqipërinë dhe
anti‐turqizmin dhe luftën me serbët duhen evituar. Emrat e turqve,
sllavëve dhe etnive e feve të tjera, tregimet dhe mendimet e tyre duhet
të futen në tekstet e historisë dhe letërsisë dhe në infrastrukturën e
arsimit në Kosovë. Tekstet e shkollave në Kosovë nuk duhet të ngelen
eksluzivitet të Shqipërisë dhe herojve të saj të shpikur kombëtaristë dhe
katolikë. Që Kosova të bëhet një shtet përnjëmend multikulturor ajo
duhet që tani që ka shtetin, himnin, flamurin dhe simbolet e saj, të nisi
të shkruajë historinë dhe letërsinë e saj. Dhe kjo histori dhe letërsi e
rrëfenjës kosovare nuk duhet të shikoj as nga Tirana dhe as nga
Beogradi, por nga Prishtina dhe vlerat e multikulturalizmit, tolerancës
dhe diversitetit që Kushtetuta e Kosovës prêtendon të arrijë.
Ministria e Arsimit dhe qeveria e Kosovës duhet që të ndjekin
këshillat e Sokratit kur ai thotë:
A do të lejojmë ne që fëmijët tanë të dëgjojnë çdo lloj rrëfimi që
mund të shpiket nga persona të rëndomtë, dhe të ngulisin në mënd‐
jet e tyre ide të cilat shkojnë kundra atyre që ne duam që ata të kenë
kur të rriten?
Jo në asnjë mënyrë!
Atëherë gjëja e parë që duhet të bëjmë është të censurojmë
shkruesit e rrëfimeve, dhe të lejojnë vetëm ato rrëfime që janë të
mira, dhe refuzojnë ato që janë të liga; dhe të njëjtën gjë duhet të
bëjnë nënat dhe edukatoret. Ato duhet ti ndërtojnë mendjet me
kësi tregimesh, dhe të kenë më shumë kujdes për mendjen sesa për
trupin; shumica e rrëfimeve që sot janë në qarkullim duhet të
largohen.292
të mesme të Republikës së Kosovës ne: http://www.masht‐gov.net/advCms/documents/ Tab‐
elar_me_shenime_per_Drejtor_Komunal_shkollave.pdf
292
Shiko: Plato, The Republic, Perkthyer nga Benjamin Jowett, Gusht 2008 në Project
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