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P R O C E S V E R B A L

Nga mbledhja e Jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës, mbajtur më
05. 10. 2018, duke filluar në orën 10.15 në sallën e Kuvendit të Komunës së
Prizrenit.

Në mbledhje ishin të pranishëm 35 anëtarë.

Të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, OSBE-ja, Zyra
e EULEX-it, KFOR-it dhe përfaqësues të mediumeve.

Mbledhjen e hapi dhe e kryesoi kryesuesi i KK të Prizrenit, Artan
Abrashi.

Për këtë seancë është propozuar ky:

R e n d  d i t e

1.Debat për gjendjen jo të mirë në arsim, konkursin për drejtorë dhe
zëvendësdrejtorë të shkollave.

Në bazë të ligjit për vetëqeverisje lokale, nga një grup i anëtarëve  të
Kuvendit, duke plotësuar kuotën e 1/3, është thirrur mbledhja e
jashtëzakonshme. Pra, fjala është diskutim mbi gjendjen në arsim. Konkretisht
ftoj iniciatorin, ashtu siç e do rendi të kësaj mbledhjeje të jashtëzakonshme, që
ta merr fjalën dhe të na tregoj për arsyet.

Simir Krasniqi (PDK): Në këtë seancë të jashtëzakonshme për gjendjen
jo të mirë  në arsim, për konkursin e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve. Mua
më vjen shumë keq që sot kur diskutohet një çështje shumë më rëndësi që është
arsimi. Diskutojmë për të ardhmen e fëmijëve, anashkalohet nga ky koalicion,
thuaja se nuk ka ndodh asgjë. Sa i përket konkursit të drejtorëve dhe
zëvendësdrejtorëve nuk dihet se çka janë, shërbyes profesional apo shërbyes
civil. Ku ky konkurs është përpiluar me shkelje të mëdha ligjore. Është
antiligjore mënyra e dorëzimit të dokumenteve. Komisionet për intervistimin e
drejtorëve antiligjore dhe konflikte interesi. Anëtarja e komisionit, familjare e
kryetarit Haskuka. Anulohet konkursi në disa shkolla dhe nuk jepen sqarime,
pse janë anuluar. Presioni dhe kushtëzimi i drejtorëve pas anulimit të konkursit
të parë, nga drejtori i DKA-së, ku drejtorët mos të bëjnë ankesa. Nuk kanë
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marrë për bazë performancat e lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë. Disa kandidatëve shumë të suksesshëm në shkollat e tyre, siç janë
plani zhvillimor i shkollës. DKA, ka pasur të dhëna se mandati i shumicës së
drejtorëve ju skadon në muajin maj. Ku nuk merr asnjë veprim konform ligjit,
udhëzimit administrativ 8/2014, që ti vlerësoj të arriturat, rezultatet e larta nëpër
shkolla. Por drejtorëve të suksesshëm t’ju vazhdohet kontrata. Ku konkursi të
hapët tre muaj para se të ju skadojë kontrata e punës, drejtorëve aktual. Dhe mos
të shpallet konkurs për drejtor të suksesshëm. Drejtorët e shkollave janë
zgjedhur militant partiak dhe jo profesionist. Drejtorët aktual të cilëve ju ka
skaduar mandati në muajin maj, ushtrojnë detyrën e drejtorit pa asnjë vendim si
ushtrues detyre të drejtorit, siç parashihet me ligj dhe udhëzimin administrativ
8/2014. Por vazhdojnë të menaxhojnë me shkollat pa asnjë të drejtë ligjore. Ku
faji nuk qëndron te ta, por të DKA dhe kryetari i komunës. Në disa shkolla në
konkursin e parë zgjedhën kandidatë për drejtor. Kurse në konkursin e dytë po
në të njëjtat shkolla, zgjedhën kandidatë tjerë për drejtor. Ne si grup parlamentar
i PDK-së për të gjitha këto shkelje do ti drejtohemi gjykatës dhe prokurorisë
dhe do të bëjmë kallëzim penal ndaj shkeljeve që janë bërë në këtë konkurs. Ku
janë premtimet që janë dhënë nga ju kryetar në fushatën elektorale. Edhe pse
s’është këtu, ndoshta na përcjell. Para qytetarëve të komunës së Prizrenit keni
thënë se politika nuk do të ndërhy në arsim. Se shkollat e komunës së Prizrenit
do të depolitizohen. Do të vij në shprehje meritokracija. Ku arsimi në komunën
e Prizrenit është politizuar skajshmërisht, është mbushur me militant partiak, me
konkurse dhe pa konkurse. Ndoshta edhe ju nuk i dini kryetar! Qytetarët e
komunës së Prizrenit, e pyesin vetën, se nuk ishte ky premtim elektoral i
Mytaher Haskukës. Pra, paska qenë një mashtrim nga ana e Kryetarit Haskuka.
Konkursi i mësimdhënësve mbi njëqind raste pa procedura të parapara me ligj.
Janë pranuar në punë prej ardhjes tuaj si drejtor i Drejtorisë Komunale në
Arsim. Punësimi e pastaj konkursi. Konkurset shpallen pa kërkesa të drejtorëve,
pa u pyetur fare drejtorët e shkollave. Ju si drejtor i DKA-së patet deklaruar se
do të ndërpriten transferet e mësimdhënësve nga një shkollë në një shkollë
tjetër. Kjo nuk bënë të ndodh nga ana e juaj. Nuk ka ditë që nuk kryhet nga një
transfer dhe atë pa asnjë kriter dhe procedurë ligjore. Nuk bëni dallimin në mes
të shkollave profesionale dhe atyre jo profesionale. Dhe shkeljet që keni bërë
dhe jeni duke i bërë, ju largoni nga puna shtatë mësimdhënës, mjek specialist,
më  përvojë pune shumëvjeçare në mësimdhënie. Në shkollën e mesme të
mjekësisë pa asnjë procedurë ligjore,  pa e respektuar ligjin e punës nr.
03L2012, largohen mësimdhënësit me qëllime politike dhe veproni në
kundërshtim me udhëzimin administrativ 5/2015. Normativin për zgjedhjen e
mësimdhënëse për shkollat profesionale. Ku në normativë kërkohet mjek
specialist, ndërsa ju kërkoni mjek të përgjithshëm. Vetëm e vetëm që  të sillni
militantët e juaj partiak. Nuk e respektoni edhe vendimin e Inspektoratit të
punës, për anulimin e konkursit. Ju e injoroni vendimin e konkursit. Këtu kemi
shkelje serioze ligjore. Caktoni personin ushtrues detyre të drejtorit në shkollën



3

e mesme të mjekësisë. Ku ky person para nëntë viteve largohet me vetë dëshirë
nga sistemi i arsimor. Nuk është fare në listën e pagave të DKA-së. Dhe ky
person luan rolin e ushtruesit të drejtorit në shollën e mesme të mjekësisë. A ka
vendim, nëse s’ka si sillet personi në fjalë në cilësinë e drejtorit. Nëse ka
vendim kush e ka nënshkruar atë vendim. Kur dihet që personi në fjalë nuk i
plotëson kriteret për të qenë në atë pozitë. Ku që nëntë vite nuk është në listën e
pagave në sistemin e arsimit. Ju bëjë me dije që ky punësim është i
kundërligjshëm kryetar. Grupi parlamentar i PDK-së, kërkon që organet e
hetuesisë dhe prokurorisë të hetojnë shkeljet ligjore, që janë bërë në këtë rast
dhe në shumë raste tjera. Në konkursin e edukatorëve për parashkollorë, kemi
informata se edukatorët kanë filluar punën, e tash është shpallur konkursi, pa
informimin e drejtorëve të shkollave. Ku këtu gjithashtu kemi shkelje ligjore.
Edhe në këtë rast pra si grup parlamentar i PDK-së, kërkojmë që organet e
drejtësisë dhe prokurorisë ti hetojnë shkeljet ligjore që janë bërë në këtë rast dhe
në rastet tjera. Mungojnë trajnimet e mësimdhënësve na ana e DKA-së. Kryhen
vetëm ato trajnime nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Etnologjisë.
Trajnimet e Kurrikulës së re, kurse trajnime tjera nuk ka nga DKA-ja. Ju kryetar
Haskuka, keni premtuar digjitalizimin e shkollave, furnizimin me pajisje të
kabineteve në shkolla dhe mësimin kabinetik. Ku deri më tani nuk keni bërë
asgjë në këtë drejtim në asnjë shkollë. Ku janë ato premtime që patët dal para
qytetarëve. Apo vetëm paskan qenë mashtrim i juaj elektoral para qytetarëve të
komunës të Prizrenit. Pse të gjitha ankesat që bëhen në DKA nga ana e
mësimdhënësve, ju nuk ktheni përgjigje me shkrim. Po i thërrisni gojarisht që të
folni me çdo mësimdhënës që ka bërë ankesë. Ku ju e dini shumë mirë që çdo
ankesë, duhet ti përgjigjet palës me shkrim. Ju nuk e bëni këtë gjë, me qëllim që
mësimdhënësve tu ndaloni ankesat tjera. Ku janë klasat me nxënësit
parashkollor të obliguar, ku 18 shkolla pa klasa parashkollor. Mund ta përmendi
një shkollë më të madhe në rajonin e Hasit Gjonaj, që nuk ka klasë parashkollor.
Ku janë rregulloret e përfolura për arsim në këtë  sallë të Kuvendit. E dini
shumë mirë të nderuar kuvendarë. Nga ana e këtij drejtori të DKA-së, që nuk na
sjellë asnjë rregullore.

Pranverim Berisha (Nisma Socialdemokrate): Kërkesa e sotme për
mbledhje të jashtëzakonshme, për gjëja gjendjen jo të mirë në arsim, si dhe
zgjedhjen e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve, po ma kujton një fjali të
famshme, ‘’sulmi është mbrojtja më e mirë’’. Nëse ne nuk kemi dashtë në
mbledhjet e kaluara me ra në nivelin e juaj përfaqësues të klanit pronto, nuk do
thotë që ju keni të drejtë. Është e vërtetë që nuk merremi me njerëz, që nga
mjeku e kanë diagnozën e skizofrenisë. Dhe e kanë vendin në Shtime që
gjenden në mesin tuaj. Po budallenjtë mundeni me i mbajt në shtëpitë tuaja, por
jo pa kërpesh. Me lejua me ardhur e me degradua Kuvendin, e që është tempulli
i demokracisë në Prizren. Të nderuar kolegë, të nderuar qytetarë dhe ju të
pranishëm. Arsimi në Prizren për vite të tëra  është kriminalizuar pikërisht nga
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këta të cilët sot llomotisin dhe mundohen ta minojnë angazhimin serioz të
drejtorit Susuri, i cili që nga dita e parë e punës nuk po mundet me i evitua
pasojat e krimit që ka bërë klani pronto dhe soji i Simir Krasniqit. I cili e ka
përgjegjësinë shtesë për fundosjen e shkollës së mjekësisë, ku ka qenë drejtor
për dy mandate. Dhe i cili në mënyrë të padrejtë dhe mbështetje politike, sillet
nga fshati ku me çizme të llastiku e krejt baltë është bërë drejtor, vetëm pse ka
qenë familjar i të dënuarit për krim e korrupsion Ramadan Mujës. Simir
Krasniqi, unë po befasohem se si ju si një degradues total i arsimit, ende jeni në
Kuvend, kur ju e keni vendin në burg për të zezat që i keni bërë në shkollën kur
keni qenë drejtor. Dhe keni përgjegjësi shtesë, sepse keni drejtuar një grumbull
pseudo intelektualësh, të cilët kanë lënë më shumë se 400 njësha nxënësve. Të
cilët duke i maltretuar fëmijët, kemi si rezultat edhe dy nxënëse që kanë bërë
vetëvrasje. Dhe njëri nga ata që ka përgjegjësi jeni edhe ju. Simir Krasniqi, edhe
që mendoni si ky, disa herë keni marrë përgjigje në pyetje dhe kërkesat tuaja
prej infantili. Besoj se edhe sot keni me i marrë si të ka nevojë. Edhe pse e dimë
se nuk ju pëlqejnë. Duke e ditur ndër vetëdije, se s’keni të drejtë. Por ju sot
paralel, sot duhet të përgjigjeni edhe për disa pyetje. Të ishte rizgjedhur për herë
të tretë drejtor z. Hoxha në Zhur, Baki Avdaj në Malësi të Vrrinit, Shaip Buduri
në Gjimnaz, Lumnije Rakaj në “Abdyl Frashër”, Mehmet Bala në “Fatmir
Berisha”, Xhafer Basha në Dardani, Arif Kabashi në “Motrat Çiriazi” e disa të
tjerë, a do të ishin drejtorë apolitik. Simir Krasniqi bashkë me drejtorët e tri
shkollave, me Lumnije Rakaj, me Mevedete Gavazaj, Senad Neziraj, në
zgjedhjet e fundit keni qenë kandidatë të klanit pronto për kuvendarë. Mendoni
se keni qenë apolitik. Andaj më e keqja që ju keni pranuar nxënës jo meritor në
klasa deri në 50 nxënës. Në shkëmbim të votës, duke i kushtëzuar prindërit e
tyre, dhe ju jeni këtu ku jeni. Që të ardhmen s’do të jeni më kurrë. Simir
Krasniqi, mos mendoni  që thoni që edhe Behare Kryeziu e dënuara tashmë për
falsifikim të dokumenteve zyrtare, është apolitik. Për të cilën mendoj se edhe
kryetari Haskuka ka faj, që nuk merr masa në përputhje me ligjin. Ndërsa ju Ilir
Baldedaj, që hani nga mëngjesi e deri në mbrëmje nëpër facebooka, është mirë
me i dhënë përgjigje drejtësisë, për dhjetëra tender të keqpërdorur, sa keni qenë
drejtor i Administratës. Dhe na tregoni se punësimi i bashkëshortes suaj si
sekretare në lagjen Arbana, a ka qenë politik, apo s’ka pas në Prizren jurist të
diplomuar në atë kohë. Ju koshi i plehërove që ende po kundërmoni edhe pas
dhjetë muajsh që e keni humbur pushtetin. Nuk është larg koha kur edhe disa
nga ju do të përballën me drejtësinë. Sikur patronët e juaj në Prizren, që kanë
dhjetëra dosje për korrupsion e krim të organizuar. Dhe çdo ditë sillën vërdallë
prokurorisë e gjykatave. Të nderuar të pranishëm, ne mendojmë se këta e kanë
tepruar me muhalife koti, klani pronto. Prandaj kërkoj falje para qytetarëve që
përdora këtë fjalorë, të bindur se këta nuk njohin gjuhë tjetër.

Simir Krasniqi: Dua t’ju drejtohem qytetarëve të komunës së Prizrenit.
E shihni qytetarë, çfarë niveli të degradimit ka ra Kuvendi komunal i Prizrenit.
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Kemi parti, edhe juve ju drejtohem partisë së LDK-së, një parti me traditë. Nga
sot ikni nga ky koalicion. Ju kisha bërë me dije edhe juve kryesues, e shihni se
me çfarë fjalori të një rrugaçi të rrugëve. Që vjen nga Billusha, një analfabet,
hynë në çështje të arsimit, se nuk e dinë se çka është arsimi. Ta bëjë me dije
zotëri, shkolla e mesme e mjekësisë, ka qenë një ndër shkollat më të mira. Nëse
nuk i dinë ti, mundesh me hy në sistem, Ka qenë shkollë elite e shkollave
mjekësore profesionale. Jo në Prizren, po në gjithë Kosovën. Kam pranuar
nxënës. Me të drejta ndërkombëtare është që ti siguroj nxënësve shkollim. Nuk
ua humbi ardhmërinë e tyre. Ata donë të regjistrohen në mjekësi, ua kemi dhënë
mundësinë. Na u ka dhënë mundësia që shkollat janë ndërtua për nxënës.
Analfabet i nderuar po të them, që nuk e meriton edhe këtë. Po le ta shohin
qytetarët e Prizrenit, se nuk e meritojnë një qeverisje të tillë. Në çfarë gjendje
katastrofale ka ra qyteti i Prizrenit, me njerëz si ti analfabet dhe maniak.

Kryesuesi: Të nderuar anëtarë të Kuvendit, para se të vazhdojmë me
mbledhjen. Ju kisha lutur që të jemi më të përmbajtur në gjuhë. Tema është
diskutim mbi arsimin. Nuk po shoh që të kalohet në nivele të tilla personale.
Kjo është çështje publike. Prandaj ju kisha lutë që ta kemi respektin ndaj njëri-
tjetrit.

Ilir Baldedaj (AAK): Edhe pse seanca është thirr për çështjen e arsimit.
Është e pandershme dhe është e turpshme, që kryetari i komunës nuk është në
seancë. Sepse votat i ka fitua Haskuka, ndërsa drejtori është i emëruar politik.
Dhe nuk ka pas program për arsimin, dhe nuk ka dal në garë për të udhëhequr
Prizrenin. Përgjegjësia bie mbi kryetarin Haskuka. Ndërsa disa langojë, që
langojnë këtu në seancë të asamblesë komunale, unë veç mundem mi
falënderuar publikisht, sepse e tregon kulturën që e kanë. Unë nuk merrem me
atë kulturën, secili ka të drejtë dhe të tregoi fytyrën e vet. Unë dua të lidhëm në
temë. I nderuar drejtor i Arsimit, kam besua që ndoshta do të ketë rikthim të
arsimit në Prizren. Por edhe ata që e kanë bojkotua seancën hiç më të mirë se ju
nuk janë. Sepse jo për ndonjë parim e kanë bojkotuar seancën. Por e kanë
bojkotua edhe ata për pazaret që ju nuk i keni bërë bashkë me ta. Andaj unë e di
që e ke shumë problem, sepse ndoshta si individ është diçka tjetër. Por shumë
herë nuk mund të jesh individi kur je i emëruar nga një subjekt politik. Drejtoria
e Arsimit në kohën sa ne kemi qenë në pushtet, ka qenë një vendim i Këshillit të
pavarur mbikëqyrës, ku thotë drejtorët e shkollave, zëvendësdrejtorët dhe
sekretarët janë shërbyes civil. Andaj rekrutimi i tyre obligohet zyra e personelit
që ta kryej. Ndërsa këtu ju drejtor keni bërë shkelje, sepse e keni marrë ju atë
çështje. Është një vendim i Këshillit të pavarur mbikëqyrës që është organ
kushtetues. Gjithmonë drejtori i Arsimit, ka dal këtu ka thënë që unë nuk
përzihem në çështjet e komisionit. Po pajtohem plotësisht drejtor se s’ke pas çka
me u përzije sepse atë komision që e ka nënshkrua kryetari Haskuka, besoj që ti
ia ke propozua. Sepse DKA-ja është sponsorues i sajë. Edhe çuditërisht që të dy
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anëtarët e komisionit, përfshi ai nga ministria, që edhe ai është politik, janë të
lidhura me subjektin tuaj politik. Nëse jo, mund ta dëshmoj sa herë që duhet.
Andaj si mund të jetë një arsimtar anëtar i komisionit, kur ta marrë në intervistë
drejtorin e shkollave. Sepse për të qenë anëtarë i komisionit, besoj që duhet të
jesh ma në nivel se sa drejtori. Sepse ke me intervistua drejtorin. Dhe unë besoj
se komisioni ka pas shkelje ligjore. Sepse pjesë e intervistimit nuk besoj se
mund të jetë arsimtar, ata që nuk kanë qenë asnjëherë në pozita udhëheqëse.
Sepse ligji e thotë më meritoret duhet të jenë anëtarë të komisionit. Dhe unë
besoj se në asnjërin komision, as në të parin, bile i pari ka qenë edhe më tmerr.
Njëra prej anëtarëve të komisionit ka qenë skandaloz. Dhe paramendo tash ajo
me shkua e me marrë dikë në pyetje me intervistua. Unë besoj që nëse kryetari
Haskuka nuk do të merret me këtë çështje, ne do ti drejtohemi organit më të
lartë që Këshilli i pavarur gjyqësor. Dhe ai është kompetent dhe do ta zgjidhë
këtë çështje. Pastaj drejtor në paralelet në Has keni lejuar klasë me nga 6
nxënës. Edhe me telefon kam biseduar me ju, dhe më keni thënë se unë do të
merrem me këtë çështje. Po gjendja faktike është edhe kjo sot. I nderuar drejtor
për një muaj ditë, sot ka më shumë se 20 shkolla, që bënë vaki dje ose javën e
kaluar ju kanë shkua arsimtarëve, se ka pas mungesë të arsimtarëve. Andaj nuk
po ndjeheni përgjegjës ashtu siç keni deklarua. Sepse fundi i fundit fëmijët e
secilit prej nesh kanë pësuar. E çuditshme është mos prezenca e qytetarit
Haskuka ose s’ka mbërri ndoshta prej Prishtine hala në Prizren. Sepse është
duke i qua fëmijët në çerdhe në Prishtinë edhe deri sa të kthehet në Prizren është
vonë. Po sinqerisht unë juve të opozitës që jeni këtu, kisha kërkuar që të
ndërpritet seanca e jashtëzakonshme, deri sa të vjen kryetari i komunës në
seancë të jashtëzakonshme, ne duhet ta bojkotojmë. Sepse drejtorin e Arsimit e
kemi dëgjuar disa herë duke dhënë opinionet e tij. Ndërsa ne kërkojmë nga
kryetari Haskuka, përgjegjësi. Sepse ai është përgjegjësi për këtë çështje.

Sherife Balaj (PDK): Në rend të parë me diskutua për arsimin,
gjithmonë kemi diçka çka me diskutua. Dhe nuk e shoh pse duket gabim, nëse
ne vazhdojmë, hiç kurrgjë tjetër, veç si qytetarë mi parashtrua kërkesat e
qytetarëve dhe të gjitha ato të mira dhe të këqija çka po ndodhin në shkollat e
Prizrenit dhe komplet në arsimin e Prizrenit. Është temë bajagi e zgjeruar dhe
duhet me pas seanca të tilla. Nuk e shoh diçka gabim. Ndërsa për gjuhet
arrogante dhe për të gjitha ato fyerjet, nuk besoj që ka vend. Megjithatë kam
respekt jashtëzakonisht të madh për drejtorin e arsimit. Dhe ka qenë pjesë e këtij
Kuvendi. Dhe duhet me pas parasysh të gjitha ato gjërat politike, të cilat
munden me ndodhë. Nuk po them që qeverisjet e kaluara, duke përfshi edhe
qeverisjen tonë, kemi qenë perfekt. Ka pas jashtëzakonisht edhe aty ndërhyrje të
tilla, madje edhe interesa personale. Gjë që nuk mundemi mi ik fatkeqësisht tash
e disa vite. Mirëpo, të kyçemi direkt në temë. Përveç përsëritjeve të
vazhdueshme në skandalet e përzgjedhjes të drejtorëve që nuk mundem me u
pajtua me ata që thonë, drejtorët e shkollave sido që të jenë duhet me qenë
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politik. Për mua nuk duhet me qenë politik dhe vazhdoj të besoi në atë. Sepse
është një profesionist i fushës edhe i lëmisë një pedagog i mirë. Madje duhet me
qenë një menaxher i mirë për mi kontrollua e mi menaxhua qysh duhet shkollën,
se aty kemi të bëjmë me qindra familje. Edhe fëmijë të cilët pjesë është truri që
funksionon. Përveç drejtorëve dhe militantëve partiak nëpër shkolla të komunës
së Prizrenit, unë nuk po shoh tash e disa muaj diçka tjetër harxhim të energjisë
tek puna e KDA-së për këtë vit shkollor. Nëse marrim gjendjen në terren. Po i
ceku disa raste specifike të cilat mu kanë adresua qytetarët për ankesat e veta.
Në “Xhevat Berisha” mbahet mësim nga mësuesja klasore e mësimit
parashkollor. Në “Hysni Temaj” arsimtarja e gjuhës shqipe ka klasë të
programit fillor. Në ‘’Bajram Curr’’ pedagogia mbanë mësim parafillor kur
dihet që një numër të madh të përgatitjes pedagogjike. Dhe madje tashmë të
diplomuar në pedagogji dhe mbesin pa punë. Gjuha gjermane sipas Kurrikulës
që duhet të mbahet në klasat e gjashta dhe të shtata, nuk mbahet në asnjë
shkollë të Hasit. Ndoshta dje, a pardje, ku më ditë a i keni dërgua. Veç kjo ka
qenë gjendja reale tash e një muaj e gjysmë a sa po bëhen. Madje kjo lëndë nuk
mbahet as në Gjimnazin e ashtuquajtur të pavarur në ‘’Gjon Buzuk’’ në Romaj,
në mungesë edhe të disa profesorëve të tjetër të lëndëve natyrore. Edhe me
pavarësimin e disa shkollave që është bërë me këtë qeverisjen e re, mendoj që
kurrgjë tjetër nuk mundet me ndodh përpos disa shtesë personave politik, që
munden me i menaxhua ato shkolla edhe me pas një grusht forcë për zgjedhjet e
ardhshme. Në shkollën e Ekonomisë në qytet, orët e sociologjisë dhe të profilit
të tillë, nuk mbahen nga profesor adekuat. Por nga mësimdhënësit e tjerë të
cilëve ua janë shpërndarë orët. Unë si sociologe dhe kolegët e mi që kemi
përfunduar master tash e disa vite në Prizren, mbetemi pa punë për shkak që
nuk ka orë të sociologjisë. Na kanë ndalua, nuk them që s’na kanë ndalua edhe
qeverisja tjetër. Po, po vazhdon me ritmin edhe me gjërat shumë të këqija prej
kësaj politikës tjetër. E deri kur më në Kosovë duhet me hesht edhe mos mi
paraqit problemet tona. Thjesht jemi qytetarë të këtij vendi. Çfarëdo lloj partie
që jemi ne duhet politikat e mira ti diskutojmë dhe politikat e mira të na qojnë
përpara, jo politikat degraduese. Mos pagesat e biletave të udhëtimit për
mësimdhënës në qershor, thuhet që ka skaduar kontrata me operatorin. Në vend
që të shpallet tenderi menjëherë pas përfundimit të kontratës, ai shpallet në fund
të gushtit. Pastaj me 13 shtator përfundon afati për aplikim dhe për çudi
anulohet tenderi. Tani është muaji tetor dhe mësimdhënësit po presin për bileta
të udhëtimit. A nuk është kjo diçka që duhet me diskutua. Ndërsa dje me
shpalosjen e ueb faqes së komunës Drejtoria e Arsimit sipas konkursit të datës
29. 05. 2018, e punëson Alberina Halimaj zyrtare në sistemin SMIA. Edhe është
familjare Albulene Halimaj e deputetes së Nismës në Parlamentin Qendror të
Kosovës. Rushadije Sopi, zyrtare për çështje arsimore, po ashtu anëtare e
Nismës. Isuf Kurtaj zyrtar në DKA, djali i hallës apo çka po di unë familjari i
Zafirit. Krejt këto çka pi flasim edhe mundemi mi thye dhëmbët ne, jo veç sot.
Po çdo ditë tjetër mu mbledh seancë të jashtëzakonshme. Janë veç lojë fjalësh.
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Jemi bo sikur me qenë teatër edhe cirk, me na dëgjua tjerët edhe me na bo bllok
në facebook. Boll mo na keni tesh. Sepse ritmi i së keqes vazhdon dhe do të
përsëritet për vite të tëra. Përveç disa shkrimeve nëpër portale që kemi mi pa
pas disa minutave, në mediat lokale. Send tjetër s’ka me pas hair prej këtyre
fjalëve. Një fjalë popullore thotë, çdo çudi zgjatë veç tri ditë. Pas tri dite çka, ku
janë përmirësimet. E kritikoj, jo veç qeverisjen që është duke e degraduar
komplet prej një sistemi në sistemin tjetër, po komplet edhe qeverisjen
Qendrore. Edhe bollë më me këto gjëra. Të shkojmë kah përmirësimi. Ku është
përqindja e barazisë gjinore, në këtë përzgjedhjen e drejtorëve nëse flasim edhe
në këtë aspekt, veç dy drejtoresha i pash edhe ato ndoshta në ato fshatra s’ka
pas tjetër. Edhe është dashtë mi lënë veç ato dyja. Ku është barazia gjinore! Mos
të flasim në drejtorit politike. Njëra veç ka dhënë dorëheqje është zëvendësua
me një mashkull. Edhe shkojnë tani anëtarët e VV-së, qesin aty fotografi,
qeverisja qendrore e burrave. Madje thonë edhe se janë burra. S’po na intereson
a janë burra a janë gra! Thjesht barazia gjinore nuk është duke funksionuar as
këtu dhe as kurrkund tjetër. Thjesht kjo gjë nuk duhet me ndodh dhe duhet me
ju tregua qytetarëve se jo që s’jeni më të mirë. Po thjeshtë jeni katastrofa e
Zotit. E madje shumë e shumë çështje të tjera që duhet me diskutua dhe nuk
është marre me diskutua.

Antigona Bytyqi (PDK): Sot në këtë seancë të jashtëzakonshme siç e
dimë të gjithë, na solli dështimi i radhës i qeverisë Haskuka. Dështimi i
premtimit të tij, sepse pati premtuar për depolitizim të shkollave. Konkursi i
parë ishte një sinjal, një hap i keq qysh në start, gjë që rezultojë me anulim nga
kryetari. Ky veprim edhe pse u quajt veprim adoleshent, erdhë si pasoj e jo
transparencës. Edhe pse nga kryetari u tha që do të kemi mekanizma shtesë, që
do ta përcjellin konkursin e dytë. Ku disa mekanizma i shtoi e disa të tjerë i
largoi. Gjë që i bije se s’ka bërë asgjë. Tha që konkursi i dytë do të jetë më
transparent, mirëpo, edhe kësaj radhe nuk arriti të na bëjë të besueshëm në këtë
konkurs. Përveç se i bëri drejtorë ata të cilët nuk arriti ti bëjë në konkursin e
parë. Ju VV-ja të cilët erdhët në pushtet duke kritikuar në mënyrën më të rreptë
të mundshme qeverinë e kaluar, vërtetë ju ka mbuluar një turp i zi që e keni
sjellë në këtë gjendje aktuale kaotike Arsimin në komunën tonë. Më thënë të
drejtën, nga ju VV-ja aspak nuk kemi prit një qeverisje të mirëfilltë për
qytetarin. Se nuk e mbajë në mend që u bo diçka e mirë nga ju. Përveç që
protestat i organizoni vendin tollovi e tym. Se vendimet e rëndësishëm, sado të
vështira të jenë për vendin tonë ka pas kush mu marrë me atë. Ndërsa nga ju
drejtor i Arsimit, kemi pritë që të kemi një drejtor shembull në Drejtorin e
Arsimit. Por fatkeqësisht kjo nuk po ndodh. Na keni qit para një dileme, ku na
lë të mendojmë. A vërtetë nuk po dini, apo nuk po lënë të frymoni lirshëm në
punën e juaj dhe ta bëni punën ashtu si duhet. Drejtorët aktual mbetën pezull,
sepse nuk është lëshuar kurrfarë vendimi për kryerje të mandatit për ushtrues
detyre. Siç e parasheh po ashtu udhëzimi administrativ 08/2014. Por vazhdojnë
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të menaxhojnë pa asnjë të drejtë ligjore, e që nuk qëndron faji te ata, por të
DKA dhe të kryetari i komunës. Ndërsa sa i përket përzgjedhjes së drejtorëve
dhe zëvendësdrejtorëve, ne po ju besojmë që s’keni qenë pjesë e Komisionit.
Sepse nuk keni qenë fizikisht. Përsëri po duam të besojmë që ju personalisht
nuk keni ndërhy dhe nuk keni pas preferencat tuaja personale për kandidat të
caktuar. Mirëpo, që ka qenë një proces zgjedhor me ndërhyrje qoftë nga partia e
juaj, qoftë nga VV, ka qenë dhe ju lutëm mos na e mohoni këtë. Nuk e di nëse
ju kujtohet kur u anulua konkursi i parë këtu në seancë, pata thënë që ka
kandidatë për drejtorë të cilët kanë ndërrua parti vetëm për tu bërë drejtor. Se
këtë pozitë e kanë provua para tetë vitesh. Bile këtu nga ana ime e majtë, më
kujtohet njëra prej zonjave, e patë lëshuar njëfarë a pa pa, a av va, a nuk e di çka
ishte. Një përnxjerrje e kotë nga organizmi i sajë. Dhe atë ditë nuk reagova se e
dija që do të vije momenti që t’ia them. Nëse dikush këtu nuk ka dashur të më
besoj është e drejtë e tyre. Ose e ka pas nga dhimbja, se unë e di që e vërteta
dhemb. Po ajo është e vërtetë. Dhe nëse në atë seancë kam thënë se keni
kandidatë. Sot po ju them që atë kandidat e keni emërua ju drejtor. Sepse nuk
ka kuptim mos me bo pas gjitha premtimeve. Nuk jemi kundër asnjë kandidati
të vetëm që kanë konkurrua. Se edhe e kanë pasur këtë të drejtë. Por jemi
kundër asaj që e kanë shpallë vetën fitues ende pa hy në intervistë. Këtu u
emëruan drejtorët e ekzekutivit. Në anën tjetër disa drejtor e disa kandidat e
emëruan vetën drejtor. Gjithë këtë siguri këta e kanë marrë nga dikush.
Padyshim fajtor për këtë jeni ju drejtor Susuri dhe kryetari Haskuka. Fjalimin
tim e kam pas përmbyll me fjalinë se përveç baxhanakëve do të kemi edhe
motra të drejtoreshave të listës së bardh. Gjë që vërtetë tani i kemi. Këto janë
vetëm disa emra që dëshmojnë ndërhyrje të skajshme politike. Se përndryshe
atyre ju urojmë shumë suksese në detyrën e tyre.

Alush Shala (PDK): I nderuari drejtor Susuri respektin vazhdoj ende ta
ruaj, dhe shpresoj që mos ta humbi ndaj juve personalisht. Sepse për katër vitet
e kaluara keni qenë njëri nga më të veçantit, gjithmonë e kam fjalën për të mirë.
Po dua t’ju pyes, premtimin e ke dhënë këtu publikisht, që në çdo komision do
të ketë anëtarë të Kuvendit, që do ti vëzhgojnë përzgjedhjet e drejtorëve.
Normalisht pa të drejtë vote dhe pa të drejtë marrje në pyetje të drejtorëve. Nëse
ka, ju lutëm na tregoni kush e përzgjedhë këtë. Nëse s’ka të lutëm na trego pse
s’ka ndodhur. Nuk dua ti përsërisë ato që i thanë të tjerët. Por dua ta bëjë një
kërkesë z. Kryesues. Shkolla apo bashkësia lokale e fshatit Hoçë e Qytetit, ka
bërë një peticion një nënshkrim. Ia ka dërguar kryetarit, mirëpo ata banorë nuk
kanë marrë ende përgjigje. Përgjigjen ndoshta do të ishte mirë edhe neve me na
përcjellë në mbledhjen e ardhshme nëse ka mundësi. Kam edhe një kërkesë të
veçantë. Jo nga ju kryesues, por nga subjektet politike, që ti tërheqin rastësisht
që ju kanë inkorporua do fëmijaça. Edhe që vërtetë është turp për ata që i kanë
dërgua këtu në Kuvend dhe përmendin këtu plehra. Unë do t’ia bëjë të qartë
kolegut tim, që pleh mund të jetë vet. Pasi që në këtë Kuvend ka çlirimtar, ka
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veprimtarë. Jo një dekadë, po me tredhjet vjet, me dyzet vjet aktivitete politike
dhe kombëtare. Dhe sot falë veprimtarisë edhe po e përmendi pa fije të keqes
edhe vetën. E tash më ardhur një fëmijë më thënë turp, plehra, pronto. Le të
shkon le të merret me gjykatë, në prokurori, në polici. Edhe aty le të merret me
të gjitha. Jo këtu me ofendua. Nëse ai sheh ndonjë pleh, le ti thotë filan plehu. E
jo ti shtinë në një thes krejt. Sepse sinqerisht kjo është për tu diskutua ndoshta
edhe më ndryshe.

Skender Sallauka (PDK): Kryesues edhe ne distancohemi nga ato fjalë
banale të kolegut. Po nuk do të merremi me to se nuk e meriton mu marr, se nuk
është në nivelin tonë. Po kryesues, një vërejtje e kam për ju personalisht për
ditën e djeshme. Ishte ceremonia e përcjelljes së KFOR-it gjerman. Ka qenë
dashtë me na thirr edhe neve si kuvendarë. Edhe ne jemi të votuar prej
qytetarëve. KFOR-i gjerman e ka meritua, që të përcjellët në mënyrë më
madhështore. Si institucion, si Kuvend, si komunë. Në atë moment, në atë
ceremoni nuk ka politikë, nuk ka parti. Na krejt e mbajmë në mend, ne nuk
duhet me harrua, se qysh e kanë prit qytetarët tanë KFOR-in gjerman. Duhet me
ditë  se sa ka kontribuua KFOR-i, gjerman. 27 ushtarë kanë dhënë jetën këtu në
Kosovë. KFOR-i gjerman, po edhe në përgjithësi shteti gjerman 70% të
investimeve i ka brenda këtyre 19-20 viteve. E ne mos mu qua si komunë në
përgjithësi edhe me organizua në mënyrë institucionale. Në këto raste nuk ka
politikë. Duhet pak me bo, që thotë populli jonë me marifet. E kemi edhe me
ligj. Besa ka qenë dashtë edhe qytetarët me i ftua. Edhe shkollat edhe krejt  e me
bo... Se nuk na kishte kushtuar kurrgjë hiç. Edhe kishim dalë në përgjithësi më
madhështor edhe ju edhe qytetarët. Kishim fitua të gjithë një respekt dhe një
kulturë. Po sinqerisht pak e kemi lënë neglizhencë qysh e kemi zakon të gjitha
gjërat më i lënë asgjë. Tani po na kushtojnë edhe më shumë. Se kjo është në
përgjithësi pasqyrë e jonë. Për ata që kanë kontribuua edhe kanë sjell lirinë. Të
nderuar kolegë dhe qytetarë të Prizrenit, të nderuar ju të pranishëm. Edukimi
dhe arsimimi i mirëfilltë janë shtyllë kryesore e zhvillimit të një shoqërie, të një
shteti. Në rast se nuk do të mendojmë për edukimin dhe arsimimin e brezit të
rinj, për mileniumin e ardhshëm. Në shoqëri, dhe një shtet rrezikon të bije në
kurthin e varfërisë. Pra, rëndësia e edukimit dhe arsimimit të brezave të rinj, në
vendet demokratike është në nivelin më të lartë dhe kyç për perspektiven e
zhvillimit të vendit të tyre. Shoqëritë e përparuara në saje të edukimit, arsimimit
dhe profesionalizmit, kanë mbërri sot aty ku janë. Për çka janë shembull dhe
model për ne. Dhe në këtë rast ne pa asnjë hezitim në kontestin profesional
duhet ti ngërthejmë, ti thithim të arriturat e tyre profesionale, shkencore për të
mirën tonë. Mos të harrojmë për edukimin dhe arsimimin e të rinjve shqetësohet
e gjithë bota. Dhe krahas kësaj edhe ne duhet të jemi shumë të shqetësuar nëse
niveli i shtyllës kryesore i shoqërisë dhe shtetit, nuk është në binarin e duhur.
Duke u munduar që bashkërisht me kontributin tonë për ta përmirësuar gjendjen
përditë e më mirë. Shkollat si institucion në vete është një mozaik i madh. Dhe
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për të funksionuar mirëfilli, duhet që të gjitha copëzat e këtij mozaiku të
bashkëveprojnë në mënyrën më të mirë për të sjellë suksese të kënaqshme e të
përgjithshme në dobi të rinisë sonë. Pra, shkolla është institucioni i
domosdoshëm dhe i pazëvendësueshëm për edukimin dhe arsimin e fëmijëve
tanë. Kur jemi te shkolla duhet pasur parasysh se për të arritur rezultate të mira,
duhet të posedoj një kuadër profesional të fushave përkatëse për mësimdhënie.
Duhet të këtë bashkëpunëtor profesional për trajnimin e fëmijëve tanë, si
psikologun, pedagogun, sociologun. Duhet të ketë menaxher kredibil,
kompetent e profesional dhe apolitikë. Dhe përveç këtyre elementeve të
lartcekura, duhet të ketë kushte të mira teknike dhe të infrastrukturës fizike.
Duke filluar nga furnizimi me kohë, të librave. Prej ulëseve karrigeve,
tavolinave bankave të punës, higjienës nëpër tualete. Kujdesit të shtuar për
sigurinë dhe shëndetin e fëmijëve. Pajisjet për rekreacion, laboratorët, kabinetet
e ndryshme. Ngrohje të mirë, si dhe furnizim të mirë  të ujësjellësit nëpër
shkolla. Dhe nëse nuk arrimë ti përmbushim këto elemente themelore. Pa
diskutim konsideroj se aspak nuk mund të zhvillohet normalisht edhe procesi
edukativo-arsimor. Duke ndikuar drejtpërdrejtë në cilësi jo të kënaqshme. Të
gjitha këto kërkojnë që udhëheqësit e politikave arsimore nga niveli qendror e
niveli lokal. Duhet të kenë bashkëpunim e bashkëveprim, duke vepruar vetëm
konform ligjeve, udhëzimeve e rregulloreve. Në mënyrë që roli i shkollës i
drejtorit, i mësimdhënësve i familjes dhe i mbarë shoqërisë të jetë në unitet të
veprimit. Përndryshe më të drejtë mund të konsideroj, se nuk jemi duke
menduar mirëfillin për të ardhmen e vendit tonë.

Azem Durmiši (NDS): Lako me je prepoznati da predstavljam zajednicu
koja je najbrojnija posle albanske zajednice, u našoj opštini Prizren. Te smatram
da je suvišno ovo bezbroj puta ponavljati za govornicom. I da je ako je na
papiru zapisano i utvrđeno svim pravilima i demokratskim i pravnim osnovama.
Onda je red da se zakon poštouje. Višegodišnji zahtjevi od strane bošnjačke
zajedince da se ne uvažavaju. A mi imamo zamenikso pravo na zamenike
direktora u onim školama gde smo največinski posle albnske zajednice. Trebalo
bi da se ispoštoje jednom ovo naše pravo. I da i mi imamo naše zamenike. U
potpunosti se slažem sa prethodnim kolegom da je obrazovanje stub države. I
mi smo ovde da donosimo odluke koje če poboljšavati uslove. A ne da se
pripriemo stranački ili bilo na koji drugi način. Ili druga pripadnost, gde naš je
zahtev, da se uvažavaju svih zahtevi ovde nas kolega. Sledeće je pitanje zašto je
konkurs direktora, konkretno u školi „Meto Bajraktari“ u Rečanu anuliran. Ako
su svih uslovi konkursa ispunjeni. Na prošloj seanci, mi smo bili da se anuliraju.
Hteo bi da razjasnim. Da ne pravim nikakav politički pazar. Suština je bila, naš
zahtev je bio da osim postoječeg direktora. Drugih nisu imali šanse da jedini
razlog koji je bio da kandidati na konkursu za direktora ispunjene uslova.
Moraju da imaju završeni seminar o upravljanju i menađiranju škola. Te onda
kada je završen taj konkurs mi smo imali više kandidata koji če ispuniti takav



12

uslov. Te sad nas zanima zašto je konkurs u Rečanu anuliran. Sledeče bi
izdvojio, da su izdvojena su sredstva iz buđeta za izgradnju škole u Drajčići. Pa
bi direktno uputio pitanju g. Susuri da nam pojasni malo. Šta je sa školskim
obekton u Drajčići. I pored što je bilo mukotrpno dok se dobilo za plac
izgradnje škole. I problemi sa srpskom zajednicom u tom selu. I kakve su
koordinacije sa kordinatorom na bosanskom jezikom za g. Saitija. Takođe
zamolio g. Direktora da nam pojasni zašto je projekat izgradnje škole u Planjane
zaustavljen. A svih takođe uslovi i sredstva su izdvojena, a radovi se ne
obavljaju.

Mimoza Bushrani (LVV): As edhe në ëndërr se kam menduar se PDK-
ja do të merrte mundin, guximin, a nuk e di si ta quaj këtë veprim për ta ftuar
një seancë të jashtëzakonshme për arsimin në Prizren. Arsyet po i them, sepse i
kam të shumta. Ndërsa faktet për shkak peshës së tyre, gati sa nuk mi kanë thyer
arsyet. Në fakt edhe kjo kërkesë e ka rrjedhën e vetë të logjikës. Ju të nderuar
asamblistë të PDK-së, mirë që e keni thirr këtë seancë të jashtëzakonshme. Por
disa nga ju jeni vonuar për këtë seancë për dhjetë vite. Qytetarët e komunës
sonë për dhjetë vite e dinë për hetimet që policia e Kosovës, i ka zhvilluar
punësimet e parregullta të DKA-së, kur DKA-ja udhëhiqej nga PDK-ja. I keni
terrorizuar mësimdhënësit e komunës së Prizrenit. Si ata që kanë punuar dhe ata
që kanë qenë në pritje për  një vend të punës. Ju atyre jua keni futur frikën në
palcë dhe nuk kanë guxuar të flasin. Keni bërë shkelje dinjiteti dhe personaliteti
të tyre. Ish drejtori i juaj i arsimit nuk e kishte pranuar një drejtor shkolle, vetëm
pse ai nuk ishte rreshtuar në krahun tuaj politik. Ne të gjithë e dimë se
institucioni i konkursit tuaj për drejtor shkollar, ishte devalvuar në masë
ekstreme. Të gjithë e kanë ditur se kush do të punësohej mësimdhënës në një
shkollë, qoftë në fshat apo qytet. Vet subjekti i juaj i përgatiste edhe kandidatët
edhe kundër kandidatët. Me një fjalë për emërim drejtorësh ka qenë një mini
klan i stilit pronto. Për punësim në arsim janë përdorur edhe emra zyrtarësh të
lartë të subjektit tuaj politikë. Dhe për këto nuk keni pse të kundërshtoni, sepse
të gjitha rastet me detaje janë publikuar edhe në media. Me një fjalë, secili hap i
secilit mësimdhënës, në secili korridor të secilës shkollë, nuk është bërë pa
miratim të partisë tuaj. Edhe zilja e shkollës ka cingëruar prej dorës së
aktivistëve tuaj partiak. Ju thjeshtë nuk e keni drejtuar arsimin në Prizren,
nëpërmjet një drejtorie të arsimit. Ju arsimin në Prizren e keni drejtuar me krejt
potencialin tuaj politik, prej skandalit në skandal. Një nga këto skandale ka qenë
edhe shitja e një vendi të punës. Më siguri se ende na ka mbet në kujtesë shifra
prej 5.000 €. Nëse ka ndodhur që një kandidatë të jetë pranuar pa intervenime
në Prizren në mënyrë tragjikomike atij personi i është thënë se është pranuar
gabimisht. Ka qenë institucioni i juaj i konkursit për drejtor. Rasti tjetër, pasi
është ftuar në shkollë të punoj ditën e hënë, i është thënë se tjetër kush është
pranuar. Ju se keni drejtuar arsimin në komunën e Prizrenit. Ju keni luajtur me
dinjitetin e qytetarëve, mjerisht. Lista është e gjatë, por dua të kursej vetën, juve
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dhe qytetarët. Në qeverisjen tuaj qytetari i komunës sonë ka dhënë kapar për të
ardhur deri te një vend pune. Kapari në vlerë prej 1.000 €, i një pazari prej 5.000
€. Krejt këto vetëm për punësim në arsim. Dhe tash pas gjithë këtyre
skandaleve, ju thirrni një seancë të jashtëzakonshme për arsim. Thirrja e kësaj
seance është kulmi i ironisë suaj. Për të gjitha këto probleme të përmendura,
zyrën e kryetarit të Prizrenit atëherë e kishte vizituar edhe komisioni për arsim i
Parlamentit të Kosovës për t’ia tërhequr vërejtjen kryetarit të Prizrenit dhe
zyrtarëve të arsimit, se gjendja në arsim e cila nuk ishte e mirë. Askush nuk doli
të jap asnjë sqarim dhe asnjë fjalë të vetme. E keni lënë përfaqësuesin e
komisionit për arsim të Parlamentit të Kosovës, të dal i vetëm  në konferencë
me gazetarë. Përgjegjësit e vërtetë ishin strukur. U deshtë vetëm një test i PIS-së
dhe kulla prej letre e ndërtuar nga ju të shembej. Për gjendjen e tanishme të
arsimit në komunën e Prizrenit, fajtori e ka vetëm një emër. Ajo është partia e
drejtorëve klientelist. Kaq për thirrjen e autorëve të kësaj seance. Tash po i
kthehem konkursit të parë për përzgjedhjen e drejtorëve dhe
zëvendësdrejtorëve. Pas ngutjes së publikimit të emrave nga DKA-ja, pata
reaguar. Pasi Nisma paraprakisht kishte filluar me kushtëzim të anëtarëve të
komisionit për përzgjedhjen e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve, me ndërrim të
subjektit politik. Me disa kandidat të interesuar për drejtor. Pra ata kandidat të
cilët e ndërrojnë subjektin e tyre politik, për një post drejtori, mund të them
vetëm një gjë. Dhe atë vetëm në bazë të funksionit ata që pretendojnë  të kenë,
pra si drejtorë. Këta persona janë njerëz lehtësisht të nënshtrueshëm dhe nuk
bëjnë për  drejtor shkollash. Sepse janë njerëz lehtësisht të nënshtrueshëm. Ishte
tepër zhgënjyese që Nisma nëpërmjet DKA-së, me dijen apo pa dijen e drejtorit
z. Skender Susuri, rekrutoj kryesisht anëtarët e PDK-së. Nisma nuk ju përmbajti
parimeve të cilat i kishte negociuar gjatë kohës së formimit të koalicionit
qeverisës në Prizren. Dhe si rezultat i sajë, edhe u anulua konkursi i parë.
Përkundër transparencës së plotë  dhe me pjesëmarrje të komunitetit gjatë
përzgjedhjes të drejtorëve të shkollave. Dua të besoj se Nisma si partnere e
koalicionit, nuk do të shkoj asaj rruge që do të bëhet kopi pastë e PDK-së. E
nëse veprimet e këtilla të Nismës nuk do të japin rezultatin e shumëpritur në
arsim. Duhet ta di dhe besoj se tashmë është e bindur se LVV-ja do ti dal zot
zhgënjimit të përkohshëm të qytetarëve. Krejt këto pas performancës njëvjeçare
të drejtorëve të emëruar. Partnerët e koalicionit e dinë, por duhet ta dinë edhe
qytetarët, se LVV nuk ka pranuar nga askush që postet e drejtorëve të shkollave
në komunën e Prizrenit të ndahen në mënyrë proporcionale.

Memnuna Ajdini (Vakat): Ja ču se osvrnuti na obrazovanje u nastavi na
bosanskom jeziku. Gde slobodno mogu reči da je zadovoljavajuče. To jest da se
nastava izvodi regularno po svim zakonskim okvirima. I to posebno ističem za
škole u Župi. Gde se nastava izvodi na visokom niviou. A takođe i ostale
delatnosti koje se izvode vezane za nastavu. Međutim ja ču takođe da se
osvrnem na obrazovanje i nastavu u gradu, to jest Przrenu. Gde na žalost
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nemamo nijednog zamenika iz bošnjačke zajednice. Očekujemo da u školama
gde pozađaju učenici takođe bošnjačke zajednice imamo bar nekoliko zamenika
direktora u tim školama. Takođe očekujemo da u najskorije vreme otvori i
predškolsko odeljenje u školi Lek Dukagjini. Ovom prilikom želim istači nešto
što je zabrinjavajuči za bošnjake. I tiče se predsednice NDS-a koja je vršila
posete u Župi. I time doprinela da izazove pometnju u nastavnom kadru, kamo i
među direktorima. Koji su se svojim radom zaista dokazali da su jako efikasni,
da imaju jako dobre rezultate. Međutim to je bilo od strane predsednice, koja je
obišla škole u Župi, sa predstavnicima ministarstva, i drirektorijata za
Obrazovanje iz Prizena. Te time želimo i tražimo da se ovakvi tipovi posete
sanksionišu od strane Direktorijata. I da se spreče politički pritisak koji je vršen
inače po tim školama. A takođe izvršen pritisik i na zadnji konkurs, koji se tiče
škole „Meto Bajraktari“ u Rečanu gde direktor koji je postoječi je i na zadnjem
konkursu imao je najbolje rezultate. I verujem da če se to ispoštovati. Takođe
smatram da Direktorijat za Obrazovanje koji radi na vrlo zavidnom nivou. Sa
tendencijom da poboljša određene nepravilnosti u hodu. Očekujem da od
direktorijata pobljša rad u admnistraciji. Što se tiče prevde svih dopia koji idu u
školama, ako imaju više jezičnu nastavu. Takođe ču istači da sam u razgovoru
sa direktorima iz Župe i Podgora. Dobila potvrdu gde saradnja sa direktorom
obrazovanja na vrlo visokom nivou. I takođe sa osobljem iz direktorijata. Time
dakle mi jesmo zadovoljni. Takođe očekujemo određene nepravilnosti koji se
mogu uočiti da se efikasno otklone u narednom periodu. Što se tiče sporadičnih,
dakle i nagomilanih problema koji su evidentnih. Oni su nagomilani iz prošlosti.
Tako da se oni ne mogu rešiti u jednom mahu. Nego to ide postepeno i sve
promene koje če biti pozitine i u skladu po zakonu. Mi čemo svakako podržati.

Dafina Bllaca (PDK): Para se me kalua në temën për të cilën jemi
mbledh sot, sinqerisht ndjej shumë keqardhje për disa njerëz që po i shoh këtu
për fjalorin që po e përdorin. Po më bëjnë me dyshua, a janë këta njerëz apo çka
janë! A janë njerëz me diplomë apo pa diplomë! Sinqerisht një fjalor i tillë,
është turp dhe marre për secilin prej nesh. Pastaj nëse më të vërtetë  këto akuza
paskan qenë veti të këqija dhe në dëme të qytetarëve, atëherë ku jeni ju, a keni
pasqyrë në shtëpi. A e shihni ndonjëherë vetveten. Nëse më të vërtetë ne
paskemi bërë atë, apo atë, pse nuk po ndryshoni ju atëherë. Çka po ndodh me
Prishtinën që e ka VV-ja. Prishtinën, në rregull e paska pas. A po të kujtohen si
kanë qenë punësimet. Shumë mirë kanë qenë. Secila parti që shkon në pushtet i
bënë gjërat e njëjta. Secila parti që vjen akuzon të tjerët. Sinqerisht duhet të ju
vije turp secilit prej jush dhe prej nesh ndoshta. Mjaftë më me këto gjëra, se na
keni gërditë edhe me jetua në këtë shtet. Edhe pse kemi punë, po na detyroni
ndoshta ta marrim kurbetin, për shkak të politikave të secilës parti. A do të thotë
që shteti jonë duhet gjithmonë të vazhdoj kështu. A duhet të ndryshoj
ndonjëherë kjo politikë dhe pazare. Duhet të ju vij turp sinqerisht. Edhe pse në
këtë Kuvend, e sidomos PDK-ja 80% të anëtarëve, kuvendarë i ka të rinj. Të
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cilët kanë vizion, të cilën kanë ardhur për të ndryshuar diçka dhe për të qenë të
drejtë dhe për ti vendos të gjithë në mënyrë të barabartë. E ju çka po boni,
erdhët në pushtet duke thënë që me bo ndryshime, e po shihen ndryshimet e
juaja. Sinqerisht turp ju qoftë! Ndërsa tani i drejtohem qytetarëve. Qytetarë të
nderuar mungesa e një pjese të pozitës sot në seancë, tregon më së miri mos
përgjegjësin, neglizhencën dhe pazaret politike që janë duke ndodhur në
komunën e Prizrenit. Dhe e vetmja derë e këtyre parregullsive dhe
manipulimeve është zyra e kryetarit të komunës z. Mytaher Haskuka. Është për
keqardhje dhe shumë e turpshme që gjatë zgjedhjes, se të gjithë kuvendarët të
secilës parti, kanë kërkuar votën dhe besimin e qytetarëve duke u thirrur se unë
do të jem zëri juaj. Por siç dukët ky zë ka filluar të shtjerrët, apo ka qenë i
shtjerr që nga fillimi dhe nuk dëgjohet aspak. Edhe pse kemi shumë dështime të
projekteve, zhvatje buxhetit. Parregullsi në Drejtorinë e Arsimit dhe madje edhe
në drejtoritë, pazare të ndryshme për interesa personale. Këta kuvendarë
heshtin, po, vazhdojnë të heshtin, sepse këtu i kanë të ndara pazaret, shefat dhe
ata së bashku me shefat e tyre. Qytetarë e mbi të gjitha prindër të nderuar, sa
parregullsi  keni vërejtur ju si prindër plot e një muaj që filloj procesi mësimor.
Jam e sigurt që po të kishit mundësi të jeni këtu do ti numëronit një nga një ato,
sepse ka shumë. Kush duhet të jep përgjegjësi për humbjen e orëve në dhjetëra
shkolla në komunën tonë. Kthehet fëmija nga shkolla dhe thotë edhe sot nuk
kemi mbajtur gjuhë angleze apo teknologji sepse nuk kishim mësues. Athua q
‘po ndodh! A nuk kemi ne si komunë mësues të diplomuar. Dhe aq e vështirë
është të gjendet një mësimdhënës. Ku me mijëra mësimdhënës bredhin rrugëve
pa punë. Humbja e këtyre orëve po ju kushton në mësim nxënien e fëmijëve
tonë. Dhe këto orë nuk do të kthehen pas. Jemi në muajin tetor dhe të jeni të
bindur prindër dhe qytetar që shkolla ku ne dërgojmë fëmijët tanë, ende nuk
janë të pajisura me lëndë djegëse. Edhe pse nuk duhet të përdorën lëndë
djegëse. Por duhet të përdorën mjete tjera siç është peleti, sepse është më i
shëndetshëm. Por sipas buxhetit janë 100.000 €, ku janë pak për ti mbuluar
kërkesat e të gjitha shkollave. Kaç ka ndarë buxhet, kryetari! Sepse tjerat i
duhen për udhëtime jashtë dhe brenda vendit, për darka dreka dhe gjëra të tjera.
Gjendja kaotike e mjerueshme vazhdon edhe në përzgjedhjen e drejtorëve dhe
zëvendësdrejtorëve. Të gjithë neve na kujtohen fjalimet e këtyre partive, ku u
munduan gjithherë të kritikohet qeverisja e PDK-së për politizim të shkollave.
Por të jeni të bindur që në qeverisjen e PDK-së, nuk janë pranuar vetëm
mësimdhënës dhe drejtor të PDK-së, por edhe të partive të tjera. Por sot për
punësuar një mësimdhënës apo drejtor të ndonjë subjekti tjetër është e
pamundur. Por jo krejtësisht e pamundur, sepse nëse kalojmë në subjektin e
Nismës, apo të VV-së, dhe bëhesh argat i tyre, po, po mund të pranohesh në
punë. Mund të pranohesh në punë edhe në se je familjar i Zafir Berishes, Haxhi
Avdylit, Mytaher Haskukës etj. etj. Më thoni a quhet ky depolitizim i shkollave!
A është kjo ajo që qytetarët kanë pritur. Sinqerisht qytetarët janë mjaftë të
zhgënjyer dhe të përbuzur. Të lënë anash, të pafuqishëm e të injoruar nga kjo
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qeverisje Haskuka. Tmerr dhe turp ju qoftë! Dhe fare në fund të mos harroj të
cek se në komisionet për përzgjedhjen e drejtorëve, marrin pjesë arsimtarë të
cilët përgatitjen e tyre profesionale, nuk janë të barabartë me titullin mister me
kandidatet që intervistohen. Ku në komision janë edhe familjarë të kryetarit
Haskuka. Pranohet në punë si drejtor njeriu që u intervistua tre minuta. Ndërsa
kandidati tjetër intervistohet 30 minuta. Në fund del kandidati më i mirë, ai që i
kishte tre minuta intervistë, e çuditshme. Sinqerisht kjo lënë për të kuptuar
shumë. Por të jeni të sigurt që qytetarët janë syhapur dhe më të zgjuar se ju.
Nëse i mashtruat një herë, duke ju premtuar që Kosovën ndoshta do ta bëni
Amerikë. Me këto pallavra dhe gënjeshtra nuk do të pinë ujë më tek qytetarët.
Sepse e keni treguar fytyrën e vërtetë. Nuk keni sjellë asnjë ndryshim në këtë
qytet.

Shukri Quni (PDK): Kjo seancë tash morri krejt kaheje tjetër. Më
shumë është duke  shkuar në ofendime personale. Se sa me shkua në atë aspekt
që me e qua përpara procesin e arsimit. Se këtu është kritikuar edhe shumë herë
kur ka qenë edhe vetë drejtori kuvendarë. Po edhe vetë ju kryesues, keni dhënë
lloj, lloj kritika, akuza, që kanë qenë ndoshta edhe të mira për arsimin dhe janë
përmirësua. Po këtu më tepër po shohim tash se nuk e ka atë karakter për me
qua përpara arsimin. Sikur që i thoshit kryetarit atëherë, që  duhet me  largua
drejtorin e arsimit. Sepse e ka katandisur arsimin, e ka plandos përtokë. Lloj,
lloj terme ke gjet. Edhe keni kërkuar që mu bo një drejtor apolitik. Këtu po
shihet tash që komplet politik je. E thanë edhe shumë para meje, kemi respekt
ndaj teje. Unë kam pas shumë, edhe ndaj kryesuesit, po. Jam lut që me ardhur ju
dy me ju pa para kuvendarëve këtu. Artani që ka qenë shumë kritik në
udhëheqje edhe në qeverisje dhe ju që keni qenë shumë kritikë në arsim. Po
këto fjalë që i dëgjova tash prej kolegëve kuvendarë. Ne kemi dëgjuar edhe më
herët, Artani ka qenë këtu, keni qenë edhe ju drejtor. Ka pas fjalë ofenduese
jashtëzakonisht, por pak në moshë jemi ruajt. Ky djali i ri këtu, nuk po e di kush
ja ka shkrua. Se hala Pranverim Berisha, Shukri Quni nuk ka ardhur këtu në
asamble, me më shkrua dikush edhe unë me lexua këtu. Mos e harro këtë! Edhe
duhet me qenë i matur jashtëzakonisht sidomos kur i përdore do fjalë, që s’po i
përdori tash, sepse i tha Alushi, që e mbështesë komplet. Se s’ke nevojë me hy
aq thellë aty. Se më të vërtetë  këtu ka njerëz që ka ardhur me votën e popullit.
Edhe kur ta sprovon vetën shumë herë atëherë tregon ku je. Ka njerëz që i kanë
ble edhe votat, e dimë  edhe atë. Po ka që  më të vërtetë me votën më të sinqertë
që e ka votua qytetari. Edhe ju kam thënë shumë herë, ju që po vini me këto
fjalë ofenduese me letër, ndodh kur të hynë edhe diskuton, të qetë prej taktit
edhe ia kthen ndonjë fjalë jo të mirë. Ka ndodh edhe të kam kërkuar falje
drejtor. Jo kush e di çka kam thënë, po vetëm kam thënë që ke qenë kundër
një... Kur e kam lexua procesverbalin, kam dal të kam kërkuar falje. Më fal se
unë jam gabim. Ndodh ajo. Veç me ardhur i përgatitur me letër, e me ofendua
këtu, kjo nuk falët. Kryesues, unë me qenë në vend tëndin tash, pasi je edhe
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kryetar i VV-së. Se po më vjen keq po veç je duke u ulë në këtë aspekt. Po thash
se kam respekt jashtëzakonisht dhe i respektoj njerëzit të cilët punojnë. Këto që
po paraqiten në këtë Kuvend, nuk është hera e parë, po shumë herë janë duke
ndodhur. Ja kontrollo vetën mirë, apo po ke dëshirë ndoshta vetë me ardhur në
këtë gjendje. Kjo nuk është në rregull. Kështu që le ndonjë djalë të ri atje, e
shko në zyre të partisë më mirë. Se i kontribuon më shumë partisë. U tha, u
shitë një vend i punës 5.000 €, 1.500 € a se di sa. Nuk është bre kjo këtu ne me
diskutua këtu. Në rast se është shitë, shko qo edhe le ta merr prokuroria atë. Çka
kanë këta kolegë këtu që tha shumë mirë kjo kolegia. Na jemi të ri tha. 80% tha
janë të ri. Çka kanë këta p.sh. me qeverisjen e kaluar, kur drejtorët tanë, kanë
nis me ardhur në VV-je tash. Llomi i PDK-së, tash kanë nis me ardhur ka ju.
Ata që kanë vjedh te na tash i keni marrë ju. Ose edhe drejtorët që kanë qenë me
Zafir Berishën, kur kam qenë unë më te atëherë. Në fakt ai ka qenë me ne, se jo
ne. Ata drejtorë janë prapë. Ata drejtorë të cilët i ka heq Zafiri, ata i ka kthye.
Po më vjen keq që dua me ta thënë edhe një, por më duhet me thënë patjetër.
Drejtor, ku ke fillua me punua në DKA 2007, i pari që të ka heq prej aty është
Zafiri. Nuk e kam pritë që këtë seancë do ta mbash. Ne si kuvendarë, me ligj e
kemi me kërkua seancë të jashtëzakonshme. A e përkrahë pozita, a nuk e
përkrah ajo është diçka tjetër. Këtu njerëzit duhet me u shpreh. Me dhënë
kontributin që arsimi me shkua përpara. Kurrë kur kemi qenë në pozitë, nuk
është ofenduar asnjë asamblist i Kuvendit. Këtu është Artani, veç le të thotë që
ky me ka ofendua. E këto ofendime nuk është në rregull, sinqerisht po them. Se
nuk jemi të varur ne disa këtu për këto që i marrim 180 €. Se ndoshta një fjalë
dikujt i kushton bënë vaki e pëson burrë. Nuk është mësua me dëgjua fjalë të
këqija. Unë e që kopil politikë ju kanë quajt bre juve këtu. Unë jam habit kur e
kem ndie atë fjalë. Kjo nuk është në rregull! Na a jemi mbledh për me qua
përpara arsimin, apo jemi mbledh për me degradua edhe më tepër. Tash që nuk i
keni marrëdhëniet brenda koalicioni. Ne nuk ju kemi faj, aspak s’jemi fajtor.
Këtë e kemi thirr për me diskutua. Drejtor ke hy në muajin tetor, s’ka dru.
Drejtor që një muaj ka fillua mësimi e një javë po bëhet sot, ka shkolla që janë
duke e humb mësimin. Që i kam fëmijët e mi o drejtor, s’mbajnë matematik në
gjimnaz. Nuk ka profesor. Vjen fëmija te shtëpia, kjo nuk është në rregull. S’po
flas më larg po shkoj te fëmijët e mi. Se dikush thotë që është ka flet, po, po më
dhemb për fëmijët e mi po them. Besoj që punoj që 30 vjet në arsim. Nuk është
bërë nami që ju kanë thirr. Po e diskutojmë, jo me ofendua. Pse e kanë thirr
seancën. Ka gabua ish drejtori. Ka gabua, po ai nuk është këtu. Edhe ti gabon
edhe ti ec prej këtu, edhe tjetri. Tash nuk kemi ne çka mu marrë me ato të
kaluarat. Ose merru more s’është problem. Vetëm ti ke ndryshua në Drejtori të
Arsimit. Komplet e ke atë staf. Ata i ke që ti kanë intervistua më herët, ata i ke
prapë. Kështu që Artan po ta jap një vërejtje, se tash unë po dyshoj, insha Allah
unë jam gabim. Rastet po i lenë shumë me ardhur deri të  eskalimi, i situatës.
Unë edhe mu qua mi thënë dikujt ndale fjalën, mu s’më dëgjon. Se thotë kush je
ti. Ne e kemi njeriun që është atje. Unë atë ditë që isha duke diskutua, tha z.
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Quni kaloj minuta, thash kaloj. U krye! Dhe në rast se dojmë me qua përpara.
Në rast se nuk dojmë vazhdo kështu. Po, po të tregoj se fundi nuk është i mirë.
Se këtu kanë ardhur njerëz të papjekur. Mos mendo që ju kemi tutë, çka si keni
thënë kryetarit bre këtu. A keni mendua që ju kemi tutë ne juve a! Me fjalë
pronto, e klani e kësi farë lloj... Ma, na keni pas mbyt. Mbytë na keni krejt. Ajo
u pa në votë. 13 jemi ne e 6 jeni ju. Shyqyr jeni rrit ju. Po partitë tjera me ka 26
kanë ardhur e kanë mbet me ka 3 e me ka 6. Ta zhvillojmë një politikë që e
qojnë qytetin përpara. Përndryshe në rast se i hyni kësaj kështu, o pasha një Zot,
po shprehem pak në atë gjuhën time. Mos mendo që del dikush këtu edhe dikë e
frikëson. Le ta harron! Ose qet këtu patriotizëm. Ne flasim për arsim. Vinë
punëtor prej komunave tjera. Po edhe unë more kundër kam qenë. Ka ardhur
prej komunës tjetër vjen punëtori. Zbret në stacion edhe shkon në Has e punon.
Edhe unë e kam zërin kundra kësaj. Foli dikush më herët,kanë banë keq! Po bre
kanë bo keq. Po ne ato të këqijat ti largojmë tash. Shkon prej Prizrenit edhe
punon në shkollën në Has p.sh. A bredhin vajzat tona rrugëve edhe nuk i kanë
pranua në punë. Edhe unë jam kundër kësaj. Qysh mi dhënë unë përkrahje tash
p.sh. edhe në rast se kanë qenë drejtorë, më herët kush kanë qenë. Unë kam
kundër gjithnjë. Edhe nuk i kemi përkrahë këto gjëra të tilla. Kur kemi dal ne
me mbrojt një drejtor p.sh. kur ai ka qen gabim. Hajde merrni procesverbalet
edhe këqyrni. Kur e ka marr Skender Susuri detyrën e drejtorit, e ka ditë që kjo
do ta gjënë. Mu pas qenë lehtë drejtor e kisha marrë edhe unë. Po e kam ditë, që
ka lloj, lloj, mos ta përdori tash ndonjë fjalë banale. Edhe më ka pru qytetari me
këtë  votë. Edhe atë pak elektorati që kam, ata mundohem me i mbrojt. Nuk
këqyri me i dhënë mend tjerëve, se ndoshta s’kam edhe për veti. Po dikush s’ka
për veti e mundohet me i dhënë tjerëve. Ose vjen këtu me letra e lexon. Një e
kam që kurrë nuk kam ardhur këtu me letra me lexua, që më ka shkrua dikush
tjetër. Vetë këtu e shkruaj, ajo çka mua më fle në zemër. Atë ditë që ta kanë
anulua konkursin të kam thënë mbroje se ke me shkua poshtë. Mbroje sa të
mundësh. Po ta anuloj, nuk e ke atë fuqi ti me mbajt atë. Edhe shumë fjalë të
mëdha po jep, po mos jep fjalë të mëdha. Puna ka me tu duk, lej fjalët. Edhe pse
jam në opozitë, ka me të përkrahë gjithë kur e ke mirë. Atë ditë që nuk e ke
mirë, jo ty po fëmijën tim nuk e përkrah. Kështu që vjen keq se e ke drejtorinë
më të ndjeshme. Më keq jam ndije unë këtu, se sa ti ndoshta atje. Më keq u
ndihsha unë kur ishte Nexhati, edhe gruan ja kanë përmend Nexhat Çoçajt këtu.
Po ja jep rrogën më shumë. Këqyre çfarë akuze i kanë bo. Edhe fëmijët. Ne
krejt jemi prind, secili duhet me u matë pak. Më thënë ngadalë pak, se këto tash
unë i marrë i qoj në shtëpi. Nuk i lë këtu. Ka dikush thotë, si të dal unë prej
derës edhe i lë. Jo nuk i len, në rast se ka ndjenja të njeriut. Ne duhet me u ruajt
prej kësaj. Duhet me shkua me fakte. Ky drejtor nuk i ka plotësuar kriteret. Në
këtë shkollë nuk po zhvillohet mësimi. Duhet me marrë masa, pse ky punëtor i
arsimit nuk i ka plotësua kriteret. Po qe pesë herë një kushëri timin. Që po hy në
konflikt të interesit, intervistohet në komunë të Prizrenit. Edhe është magjistër i
matematikës. Në Prishtinë është intervistua. E thirrin drejtorët e shkollave në
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Prishtinë, sa herë që kanë nevojë për të. Ka qenë i dyti në ranglistën e
intervistave. Pse tash nuk u pranua drejtorë. Që po shkoj në personale. Shumë
kush shkoj në personale. Magjistër i matematikës. Prishtina e ka pranua. Pse e
dinë kush e interviston atë. A të thash se aty ka ndryshua vetëm drejtori në
Drejtori të Arsimit. Pse nuk po thonë këta kolegë, ngadalë se ti drejtor ke
ndryshua, po tjerët. Ata janë që ka qenë drejtor Nexhati, ata janë që ka qenë
Zehadini, ata janë që ke qenë ti. Çka ke me ndryshua ti ati, kurrgjë s’ndryshon.
Bile e keni thellua edhe më keq. Edhe më keq jeni duke e thellua. Ne nuk
guxojmë të njëjtë si opozita me ju thënë bravo Artan, shumë bukur je duke e
udhëheqë. Bravo drejtor. Arsimi është nivel. Ju lutëm kolegë të pozitës, s’ka
nevojë me lëvdua ju. Ne e lëvdojmë. Arsimi është shkua në pikën më të lartë, që
po ia bëjmë qashtu. Edhe në si opozitë nuk po kritikojmë, po ju lëvdojmë. Po
vijmë këtu po rrimë, po ju dëgjojmë juve. Ne rolin e avokatit e kemi ne këtu, me
i kontrollua drejtorët. Bile edhe më të zëshëm duhet me qenë. Pozita duhet me u
kënaq. Jo me na kundërshtua neve tash, pse po flet. Po edhe ne kur flasim me
qenë ajo me masë. Jo me teprua, jo me ofendua njerëz.

Kryesuesi: Zotëri Quni që disa herë po më drejtoheni kështu
personalisht. Po vetëm në gjë! Nëse në mandatin e kaluar në procesverbal e
gjeni që unë e kam ofendua dikë, ofendim po flas. Kur po them ofendim, me
thënë të pavërteta për dikë. Me qëllim që me përulë, kështu po e kuptoj
ofendimin, nëse e kam gabim. Unë sot ty të jap dorëheqje. Nëse ju kam referua
dikujt kam mund me ju referuar, i dyshuar, i akuzuar, i dënuar. Gjë të cilën e
bënë secili opozitarë. Por ofendim kurrë unë në jetën time nuk kam bo, unë
personalisht edhe nuk do të bëjë. Pavarësisht se qysh sillet apo çfarë sulmi
mund të ketë. Por edhe e dyta si kryesues i Kuvendit, unë nuk kam të drejtën e
përcaktimit të fjalimeve të anëtarëve të Kuvendit. Ata janë të lirë. Anëtarët e
Kuvendit kanë përgjegjësi ndaj elektoratit të tyre. Mua më vjen shumë keq nëse
ka ofendime këtu në Kuvend. Sepse pikë së pari është përgjegjësi ima që drejtoj
mbledhjen. Por fjalimet nuk mund ti përcaktoj. Por unë uroj që anëtarët e
Kuvendit të jenë të përgjegjshëm me njëri-tjetrin dhe të kenë respekt për njëri-
tjetrin. Se në fund të fundit ka pas situata edhe në mandate të kaluara. Përplasje,
njerëzit janë kuptua, janë keqkuptua, tensione. Është organ demokratik, diqysh
ndodhin në kuvend. Por se ju kisha lut, që në fund të fundit këto tema mund të
kalojnë. Por ku po mbetet respekti ndaj njëri-tjetrit. Secili jep përgjegjësi për
vete. Llogarinë elektoratit lypet me ia dhen. As kryesuesit të Kuvendit, as
kryetarit të komunës, as kryetarit të partisë. Vetë elektorati i juaj ka me ju
gjykua. Por për shkak të respektit, unë nuk po dua me shfrytëzuar edhe të
drejtën që ma jep rregullorja. Se unë di mi ndal edhe fjalët. Këtu ka anëtar të
Kuvendit që janë edhe me mandat shumë më të madh se unë. E kam problem
me ja ndal fjalën. Por nëse detyrohem për shkak të tejkalimit të çdo suaze,
atëherë unë duhet me bo këtë punë.
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Shukri Quni: Kryesues unë nuk thash direkt për ju. Po thash është fol,
po nga partia jote po. Po tash nuk i kemi kolegët këtu me fol unë me emra. S’ka
pas nevojë me marrë ti personale këtë. Se me nis e me ti thënë çka kanë thënë
këtu në Kuvend, e me ti përsëdytë. Kjo pi bije fjala mujtas. A për që të takon me
ndal fjalën, kur del kësi terme me fol. Ke kush, ne çka jemi këtu. Në rast se e ke
ti me të drejtë edhe qohet edhe ofendon. Ti thuaj zotëri unë ta ndali fjalën. Ne i
themi krejt, zotëri ndalu tash. Ama dikush nëse e sheh që po dal krejt prej
temës. Nuk është keq me më thënë, kolegë ngadalë se jemi në Kuvend, jemi
para opinionit. Nuk jemi duke fol në rrugë. Po e di që kanë ndodh. Edhe e di që
ju keni gjuajttë me gaz lotsjellës, e me shishe. Kryetari besa s’koka këtu, besa
edhe hundëve ia ka gjuajttë, Isa Mustafës ujin . Ne krejt i dimë këto çka ka
ndodh. Po këtu s’po dua me ndodh. Edhe ti boni ai që duhet me ju largua këtyre
gjerave. Po më vjen keq që do të them diçka po nejse. Kur ka kërkuar Kujtimi
mu bo kryesues. Unë e kam propozua. Edhe i kam thënë ke mu zgjedh.
Mendoje mirë a ke me mund këtë detyrë me bo. Tha qysh po thua. Thash ne
jemi të këqij aty, e kisha fjalën për vetën. Kur ta lypi me marrë fjalën unë, s’ke
qare pa ma dhënë. Jo tha, unë i përmbahem rregullores. E pra nëse duron këso,
atëherë thash ulu aty. Kryesues kur të ulësh aty duhet me i bajt të gjitha. Kur ta
merr postin e drejtorit, duhet me ditë që ka akuza. Jo akuza pa bazë, jo akuza
personale. Edhe tash na shkojmë p.sh. në ato të cilat kanë kalua. Çka kanë bo
më herët qeveria. Kjo nuk është në rregull o burrë. Njeriu që nuk është prezent
nuk kemi ne çka flasim për te. Po njëqind herë bre keni fol për Hashim Thaçin e
Kadri Veselin. Ky tjetri del këtu pronto. Thua ti se na ku më ditë çfarë borxhi i
kemi këtij. Kjo është hajgarellëk. Nuk është politikë. Edhe nëse vazhdoj unë
këtë politikë, po them që kurrë më nga elektorati jem votën nuk e kërkoj. Unë
kam ardhur me punua, nuk kam ardhur me ofendua njerëz. Kemi krye punë atje
ku është kërkua, ata më ka votua dhe jemi këtu. Po këto nuk janë duke u durua
mos harro. Po ndoshta thua hajt more se le të folin këta. Nuk janë duke u durua
këto fjalë. Se janë nxitëse, kjo të bie në konflikt. Edhe nuk mundesh me ndal.
Në rast se dëshiron ti me ndodh diçka, atëherë boni hyzmet kësaj pune. Le
Shukria le të ofendon njerëz. Edhe dikush qohet e thotë o shoq!

Fatmir Kastrati: Nuk dashta me marrë fjalën, se erdha pak me vonesë,
nuk munda me përcjellë prej fillimit debatin që u zhvillua këtu. Është një
mbledhje e jashtëzakonshme. Është mbledhja e dytë e jashtëzakonshme brenda
një kohë të shkurtë edhe po më duket se edhe Prizreni do të shkoj në gjendje të
jashtëzakonshme, në qoftë se vazhdojmë kështu. Debatet normalisht se janë të
lejuara dhe është mirë që të debatohet. Mirëpo pas këtyre debateve duhet të
nxirret një konkluzion, çka po dëshirojmë. Cili është synimi, cili është qëllimi
që e mbajmë një seancë të tillë. Për mua tash është edhe më problematike edhe
gjendja që qenka brenda partive që e qeverisin Prizrenin. Po shihet që aty nuk
ka dakordim të plotë në lidhje me atë se çka po ndodh, posaçërisht në sistemin e
arsimit. Prandaj kjo është një gjendje jashtëzakonisht e vështirë. Edhe është
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mirë që të ulemi, po me gjakftohtësi, dhe me propozime konkrete. A dojmë me
e ndihmua arsimin apo s’dojmë, apo vetëm me i gjuajtë fjalë njëri-tjetrit. Unë
prej 2007 që jam në këtë Kuvend, në këtë asamble komunale, ka pas debate ka
pas akuza e kundër akuza. mirëpo gjendja në Arsim po vazhdon edhe më tutje të
mbetet pothuajse e njëjtë. Prej qeverisjes së LDK-së, PDK-së, e tash po më
duket edhe më keq të VV-së. Kjo nuk guxon të ndodh. Në qoftë se politikanët
nuk janë në gjendje me ndreq procesin arsimor. Unë besoj se ka njerëz të
ndërgjegjshëm që punojnë në arsim dhe që janë të gatshëm ti hynë kësaj pune
dhe ta ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes. Drejtor Susuri, nga krejt kjo që
është diskutua, më siguri ka me u diskutua edhe më tutje, gabime po bëhen. Po
është mirë që ju si Drejtori të uleni edhe ta bëni një listë të problemeve që e ka
arsimi. Edhe së bashku të ulemi dhe ti shikojmë një nga një problemet dhe të
mundohemi ti rregullojmë aq sa kemi mundësi. Kurse kryesues unë e kam një
propozim që në mbledhjen tjetër, ta keni si propozim të rendit të ditës për mu
formua komisioni për arsim në kuadër të Kuvendit komunal. Po një komision i
cili ka me qenë aktiv dhe që ka mi ndihmua procesin në të cilin po ndodhemi.
Ne, edhe më herët në legjislaturat e kaluara kemi thënë, se çdo komision që
formohet nuk duhet të formohet vetëm në letër. Po të jetë komision aktiv i cili
ka me përcjellë gjendjen në fusha të ndryshme dhe në sektor të ndryshëm. Në
qoftë se kishte me qenë komisioni për arsim aktiv dhe ai komision kishte me dal
me një raport para Kuvendit, jam i sigurt se këto debate shterpe nuk kishim me i
dëgjua. Unë e respektoj çdo individ që flet, edhe e respektoj çdo mendim që del
këtu. Mirëpo, po më duket se nuk po shohim diçka konkrete se çka duhet të
bëjmë që ta rregullojmë gjendjen. Prandaj këto dy propozime unë i kam.
Posaçërisht për drejtorin e Arsimit që të jetë më kritikë ndaj vetvetes, ndaj
kolegëve ku punon aty. Po edhe të jetë edhe më i drejtpërdrejt kur të dalim dhe
të flasim. Kuvendi është për me fole unë e kuptoj. Po mbi të gjitha duhet në
fund një konkluzion se çka duhet më tutje. Unë mendoj se edhe njerëzit që
punojnë në arsim, që i kemi brenda Kuvendit. Mirëpo, edhe njerëzit që janë
jashtë Kuvendit, duhet të jenë të gatshëm që të ulën në tryeza të ndryshme në
debate, në biseda. Të shohim se çka munden me ndryshua procesin mësimor. Jo
bre kështu vetëm të flasim e të flasim, e gjendja të shkon keq e më keq. Nuk po
dua me fajësua as ni subjekt politik, se krejt jemi fajtor nga pak. Por megjithatë
problemi po mbetet i njëjtë. Sado që mundohem unë fajin tim me ja qit dikujt
tjetër, ose ai tjetri me ia gjuajt atij tjetrit. Sa i përket seancave që po ndërrohen
të enjten, të premten po na pengon, po besoj që herëve tjera nuk ka me ndodh.

Dafina Alishani (LVV): Së pari kisha pas qejf me u lut për krejt
anëtarët, si një anëtare e re, ta mbajmë një rend të diskutimit në nivel. Sepse ne
jemi përfaqësues të qytetit dhe nuk na ka hije ky lloj i gjuhës. Pyeti drejtorin
Susuri, a është në dijeni se në shkollën ‘’22 Dëshmorët’’ në Randobravë,
arsimtarja e teknologjisë nuk i përket lëmisë të cilën e ligjëron, ajo është me
fakultet ekonomik. Kjo informatë është nga një qytetar. Kërkesa e dytë, apo
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informata e dytë është, që arsimtari i gjuhës shqipe i cili është i padiplomuar, i
ka orët e gjuhës shqipe. Ndërsa personali i diplomuar në gjuhën shqipe, është
duke punuar në ciklin e ulët, mu në atë shkollë. Dhe arsimtari i lëndës për
edukatë qytetare ligjëron, por nuk është i lëmisë përkatëse. Andaj ju lus që ti
keni parasysh këto informata dhe të merrni masa të duhura. Sa i përket
përzgjedhjes së drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve. Barazia gjinore në
përzgjedhjen e drejtorëve për mua është shqetësuese si përfaqësuese e kësaj
gjinie. Dua të di a ka pas ndonjë kriter, gjatë përzgjedhjes së drejtorëve për këtë
gjini. Në KPF ka qenë një pikë e cila ka qenë e paraparë të diskutohet në
seancën e kaluar, informata mbi fillimin e vitit të ri shkollor. Andaj nëse jeni të
përgatitur drejtor kërkoi që me nda me neve këtë informatë pasi që jemi në
muajin tetor dhe kanë kaluar një muaj nga fillimi i vitit shkollor.

Sinan Alijaj (Nisma Socialdemokrate): Sa i përket përzgjedhjes së
drejtorëve desha ta pyes drejtorin e DKA-së z. Skender Susuri. Unë e di që nuk
je në pozitë të favorshme. E di që ke ndërhyrje prej partisë tonë dhe prej partisë
të koalicionit. Mirëpo, unë e pata një pyetje konkrete për ty. Çka është problemi
i atij komisioni që është për përzgjedhjen e drejtorëve. A janë të njëjtit ata
matrapaz që kanë qenë edhe në sistemin që e përmendi z. Quni, kur ka qeverisë
edhe PDK-ja në mandatin e kaluar. Nëse po, atëherë po të tregoj, po ta jap një
sugjerim që ata nuk bëjnë punën e mirë edhe si duhet. Diçka duhet me
ndërmarrë me ta. Kjo është një kërkesë edhe për kryetarin e komunës, që ta ketë
parasysh. Nuk po më intereson ata persona kush janë. Nën dy, problemi i
shkollës së mjekësisë. Si është e mundur që DKA-ja me inteferua në një shkollë
profesionale, ku i qet në dilemë tetë profesor të lëmive profesionale. Edhe thotë
ju nuk keni bo blerësin e drejtë të nxënësve. Edhe keni krijuar një komision. A
meritojnë ata profesor me dhënë mësim apo s’meritojnë. Nëse nuk meritojnë,
nuk kanë bërë vlerësimin adekuat dhe vlerësimin e caktuar për notat vlerësuese,
atëherë ata profesor duhet me shkua krejt në shtëpi. Unë kështu e shoh.
Përndryshe nëse është bërë rivlerësimi i atyre nxënësve, që nuk është në
kompetencë të DKA-së. Për mendimin tim një profesor e mbyll notën, mund të
jetë gabim një profesor apo dy, por jo tetë profesor të një shkolle profesionale,
ku ajo shkollë njihet në nivelin e Kosovës për cilësinë dhe dhënien e mësimit.
Këto janë anomali që po ndodhin, ka edhe raste tjera. Nuk e di more vëlla ata
nxënësit të kujt janë. A janë të Barak Obamës, a janë do fëmijë debila që nuk
mësojnë, që ka plot Prizreni të tillë që kanë mbet pa edukatë, pa kulturë prej
prindërve. Po këto janë momente të caktuara, ku mundohen ata për fëmijën e
vetë, se duhet fëmija i vetë patjetër me krye. Po a bënë more vëlla ata me shkua
te shtëpia, dikush me qua blloka, dikush me prashit, dikush me maru mallter,
dikush për mi këqyrë lopët, dikush me zënë gjizë. Se do të thotë të gjithë në
fakultet më shkua. Nëse ka kritere, le të shkojnë diku. Po jo në shkolla ku
vërtetë ne nuk kemi tregua të mirë edhe të drejtë. Jo për juve sot, jo për këtë
qeverisje. Kjo është një vazhdimësi unë pajtohem plotësisht. Po janë edhe për ti
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kritikua edhe anomalitë që po ndodhin. Këtë që e tha Fatmir Kastrati, unë e
përkrahi për formimin e një komision të caktuar prej të gjitha partive politike.
Edhe mi ndej gati çështjes së arsimit. Jo vetëm çështjes së arsimit, por edhe
lëmive tjera përkatës që janë në interesin e qytetareve të Prizrenit. Sa i përket
rolit politik të partive politike unë e kam një kërkesë, që ta kenë parasysh more
vëlla, mos të bëhemi ne politik se kënd me bo drejtor e kënd mos me bo drejtor.
Ta heqim këtë prej sistemit politik të ndërtuarit politik, të bërit politik dhe
fushatë. Po cili është sistemi politik, ama votën mua se kam me të bo drejtor.
Nëse po u dashka unë patjetër me bo drejtor kushërininë tim, mixhën tim, dajën
temë, a nënën time me bo aty drejtoreshë. Të bërit politikë është me rezonua
more vëlla. Me pas projekt edhe koncept. Unë po nisëm nga vetja personalisht.
Mua as që më intereson a bëhet Pranverimi drejtor, a bëhet Zafir Berisha a kush
bëhet drejtor. Kjo nuk më intereson, kjo është pjesa personale e tyre. Të bërit
politik ai e di pse ka hy në politikë edhe pse është rreshtua me një subjekt
politik. Nuk është detyrë e imja unë ata mi shti në punë. Nuk është detyrë e imja
për mu interesua unë, a bëhet drejtor a s’bëhet drejtor. Ai i ka kualitetet e veta
ku është rreshtua me një program të  caktuar politikë. Ka komisione, ku është
pjesa civile, a si shkon kjo e drejta për mu punësua në arsim. Është komisioni
vlerësueses. Nëse ai komision nuk është adekuat. Mirë është me u krijua ai
komisioni që tha Fatmiri. Edhe me dhënë ne vlerësimin tonë. Për një gabim të
vogël që ai mu shkarkua. Se nuk e ka qua, nuk e ka vendos ai me tapi aty. Se
unë nuk ta di pozitën tende. Unë për vete nuk kisha mund me krye një punë si
ti! Ose e kisha qua atë komision menjëherë në përgjegjësi. A qohet në
përgjegjësi në Ministrinë e Kosovës, apo ku duhet me i qua. Unë i kisha qua ata
njerëz. Së pari ata duhet të jenë adekuat për vlerësimin e atyre drejtorëve dhe
arsimtarëve që konkurrojnë në konkurse. Mua hiç s’ma mbushin mendjen se ata
njerëz janë adekuatë për këtë çështje. Edhe e dyta interferimi i notave të
nxënësve. A hiqen 14 njësha more burri i dheut dhe me kalua nxënësi. Shkolla e
mjekësisë nuk e di sa ka ngel. E kisha lutur Simirin nëse ka informacion më
tepër se ka qenë drejtor në shkollën profesionale. Edhe pse ata nxënës me kalua,
e mos me kalua krejt nxënësit. Nëse kalojnë krejt nxënësit atëherë le të shkojnë
në shkollë. Se mjekët tanë dalin qysh dalin, veç shkojnë ne studime. Në vend
që me ta heq këmbën, ta heqin kryet drejtor. Po, po se kështu shkon. Jemi  duke
fole për një shkollë, që ka pas dikur reputacion.  Edhe vetë profesorët që janë
aty brenda institucionit arsimor të asaj shkolle, duhet mi vlerësua. Ka edhe
shumë gjëra tjera rreth arsimit. Po i kisha lutur partitë politike mos ti japin siklet
se kush po bëhet drejtor e kush jo. Më rëndësi është procesi mësimor, e kualiteti
i arsimit me shkua dhe nxënësit me pas çka me nxënë prej atyre.

Simir Krasniqi: Sinan në ata nxënës pra, është gabimi trashanik i
Drejtorisë së Arsimit, që është marrë vendimi për mi kalua ata nxënës. Do të
thotë ka shkua kundër vendimit të komisionit të shkollës. E ka injorua
komisionin e shkollës. Ma skandaloze, dje a para dy dite e bëjnë një njoftim.
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Nuk ka numër të protokollit, nuk ka nënshkrim, nuk ka vulë të KDA-së. I kalon
nxënësit me tetë nota të dobëta në atë listën, kurse përsëritin vitin me tri të
dobëta. A është skandaloze kjo! A ka Zot more burrë që fëmija i dikujt të kalon,
e fëmija dikujt jo! Aty nuk ka pas ankesë, aty ka pas kërkesa. I lutëm komisionit
të shkollës që të kaloj, kërkesë, po jo ankesë. Nuk e di se ku dojnë me qua
arsimin në këtë mënyrë. Një shkollë thash elite, që mundemi me i marrë
statistikat 2017, 2016, 2015 e kështu me radhë, në nivel të Kosovës. Unë edhe
këtë ja bëjë me dije, këtij nxënësit të Zafir Berishës, që e mëson fjalorin e
Billushës. Ku të shkoj dinjiteti i atyre profesorëve që një vit kanë punua me ata
nxënës. Komisioni vjen nga shkollat tjera. Ai komision nuk i ka kalua ata
nxënës. DKA-ja i bjer emrat e atyre nxënësve që kanë kalua. Ka kalua me
shtatë, ka humbë vitin me tre. Degradim total i arsimit në komunën e Prizrenit.
Deri ku do të shkon kjo!

Pranverim Berisha: Unë njëherë po i siguroj të gjithë, se këtu kam
ardhur me votën e qytetarëve. Unë përfaqësoj qytetarët e komunës së Prizrenit.
Ata të cilët po ndihen në siklet, që ua thash se arsimin e kanë pru në këtë
gjendje. Ne e kemi gjet dhe po mundohemi me bo diçka të mirë. E kanë
degradua skajsmërisht këta njerëz, do më thënë analfabet, që kanë menaxhua
me institucionet shkollore. Aj subjekt politik, edhe s’ka nevojë përfaqësuesit e
atyre nëse ua rikujtoj, që këta kanë bërë kësi keqpërdorime, e kësi menaxhime.
Edhe në këtë gjendje e kanë pru arsimin. Po unë vijë jo duke më shkruajtur
dikush, e duke më përgatitur dikush. Nëse është dikush që mua më përgatit,
është populli, është vota e qytetarëve. Kam kalua njëzet vjet nëpër bankat
shkollore, sa me ditë  mi artikulua dhe me u mundua me i shpalos edhe
publikisht problemet tash e njëzetë vite që i kanë përmbledhur tek qytetarët e
Prizrenit, këta që kanë qeverisur më shumë se një dekadë.

Kryesuesi: I falënderoj të gjithë anëtarët e Kuvendit që morën pjesë në
diskutim. Dhe tani është pjesa ku drejtori i Arsimit jep përgjigjet për ato çështje
që u ngritën.

Simir Krasniqi: Kryesues, ne kishim kërkua që të jetë kryetari prezentë.
Drejtorin e arsimit bollë e kemi dëgjua. Ju faleminderit, ne e lëshojmë.

Kryesuesi: Drejtor vazhdo!

Skender Susuri, drejtor i Drejtorisë për Arsim: Sa i përket pyetjes së
parashtruar nga Sinani, a ka qenë ndërhyrja me vend dhe ligjore. E kam thënë
edhe në Kuvend atëherë, edhe tash e them. Ka qenë ndërhyrje shumë ligjore
edhe shumë me vend. Sepse kur parashtrohen 200 ankesa, drejtoria komunale e
Arsimit duhet me veprua. Po për hir të asaj unë të nderuarit Sinan Alijaj dhe
shefit të grupit të kuvendarëve të PDK-së, kam edhe me ja bo edhe një raport
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komplet me shkrim, për tërë procedurën si ka shkua. Bile aty ka pas anomali, po
nga që jam i edukuar në atë frymë, nuk merrem me të kaluarën që tha la Shuk.
A ka pas pikërisht pretendime, po e them publikisht, mi përsëritë ata nxënës, se
gjëja Simir Krasniqi ka marrë më shumë nxënës se sa duhet. Unë në atë rast e
kam mbrojt Simir Krasniqin, e jo ata tjerët. Por unë nuk jam la Lush i tillë që
merrem me këto gjëra. Prandaj në veprimin kur e kam bo e kam mbrojt
institucionin edhe ish drejtorin e shkollës. Kjo ka qenë e vërteta! Edhe unë kam
njerëz që vinë në drejtori dhe tregojnë. Ka përsëritë një nxënës që ka ardhur mbi
numrin tredhjet, mbi numrin katërdhjet e kështu me radhë. Po ata persona që
merren me kësi kualifikime, nuk kanë etikë edhe nuk janë mësimdhënës. Unë
kam vepruar drejt! Në seancën e radhës kam me ia dhënë krejt dosjen, të gjithë
kuvendarëve me pa, çfarë ka bërë Skender Susuri. I kam lut mi rivlerësua
nxënësit. Ata nuk kanë bo lutje po kanë bo ankesa. Këto ankesa nuk i kanë
shqyrtua. Nuk po dua me ju maltretua me këtë temë. Në seancën e ardhshme
kam me ja pru me shkrim komplet lëndën.  Dhe ajo ka kalua autoritetin e
drejtorit. Ndodhet tek inspektorati tash, me mua procesi është përfundua. Disa
nxënës kanë kalua disa nuk kanë kalua. Por Sinani nuk e ka informacionin e
plotë. Kuvendarja e VV-së, për mos me ua marrë kohën edhe në shenjë respekti.
Thash se e kam përgatit një informatë për fillimin e vitit shkollor. Kur ta lexoni
keni me  pa vërtetë reale e kam përshkrua fillimin e vitit shkollor. Kam pas
pengesa të natyrave të ndryshme. Nuk po dua me hy pse kanë qenë këto
pengesa. Tek e fundit unë jam për me zgjidhë pengesa, jo me numërua pengesa.
Te institucioni i konkursit jemi vonua dhe kanë pas orë mësimore që janë humb.
Por kur e lexoni informatën, keni me pa në informatë se i kam përshkrua të
gjitha sfidat që i kam pas. Pa dashtë me qitë problemin duku tjetër. Për
institucionin e konkursit nuk kam çka flasë, sepse e kam fol çka kam pas me
thënë. Unë ndikimet e mija i kam pas për mos me thënë as fare. Jo që nuk më ka
respektua kryetari Haskuka, përkundrazi, mirëpo pikësimin ja kam lanë
gjithmonë komisionit, çfarë kanë piksua ata e dinë vetë. Unë personalisht edhe
atëherë kam thënë edhe tash po them. Një njeri që ndërron subjektin politik nuk
ia vlen mu kon drejtor i shkollës. Mirëpo, jo të gjitha rrethanat varët nga drejtori
i KDA-së. I vetmi jam mundua me qenë shumë korrekt, shumë transparent
sidomos me partinë demokratike. Për mos me ndie PDK që unë do të jem i
njëanshëm. Në moment kur PDK-ja, ama PDK-ja, jo individ të caktuar. LDK-ja,
ama LDK-ja, jo individ të caktuar, e vlerësojnë që Skender Susuri është i
njëanshëm. Unë po ju them që në atë moment nuk jam drejtor i DKA-së. Nuk
kam arsye unë me dëmtua një subjekt politik. Unë në radhë të parë ju llogarisë
shokë edhe miçë. Sepse nesër unë duhet me jetua me ju në Prizren. Unë jam i
interesuar me punua, me pas një vend pune. A kam me qenë drejtor është
sekondare. E përsërisë edhe njëherë, po dua mi dhënë të drejtë Sinanit. Më 31
dhjetor ka mu ulë me kryetarin Haskuka dhe kam me bisedua Skenderi a ka
lëvizë diçka a jo. Nëse s’ka lëvizë, nuk ka nevojë Prizreni me pritë Skender
Susurin. Vjen një tjetër Skender Susur. Unë jam mundua, nuk po them që kam
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bo mrekulli. Jam mundua mi lëvizë pozicionet. Por  vërtetë edhe në fillim kur e
kam marrë mandatin, ju kam thënë se telashja më e madhe e Skender Susurit ka
me qenë institucioni i konkursit. Sepse në institucion të konkursit ka shumë
konkurrues. Dhe unë e kam të pamundur me ndikua që 100% me qenë më i
miri. Është e vërtet ajo që tha la Shuk, i kam përcjellë institucionin e konkursit.
Është një kandidat, me mbiemër që e ka la Shuk. Ne do të bëjmë përpjekje më
sistemua. Jo që nuk e meriton, por e meritojnë shumica që kanë konkurrua.
Vajza dhe djem shembullorë që vinë në DKA. Më së vështiri e kam këtë pozitë,
kur dal në korridor edhe i shoh shumë vajza dhe djem që kanë konkurrua. A
vendet e punës janë të kufizuara. Instrumentet la Lush qysh do që i bëjmë, beso
që është tepër, tepër e vështir. Ti uro që ne mos me qenë të njëanshëm. Pastaj
ndarjen e politikave buxhetore, jemi mundua mu kon shumë korrekt. Unë nuk e
kam marrë fjalën atë ditë kur u diskutua për buxhetin. Keni thënë që nuk ka vija
buxhetore në arsim. Jo, ka shumë vija buxhetore në arsim. Veç tash me shkua
janë duke u zhvillua dy tri punime. Nëse unë jam nis me nijetin e keq si drejtor i
DKA-së, kurrë mos ia pasha hairin. Insha Allah dyfishë më kthehet për të keq.
A ka raste që kanë fillua me punua pa konkurs, nuk ka raste. Asnjë rast
s’mundet me ndodh, edhe atë ditë në Kuvend ju kam tregua. Është një rast që
drejtori i DKA-së ka qenë i shtrënguar me bo. Ka të bëjë me rastin në shkollën
“Xhevat Berisha”. E kam marrë një mësuese e kam qua përkohësisht edukatore.
Për të “Fatmir Berisha” nuk është ajo arsimtarja. Për fat ajo ndodhët brenda
listave të pagave. Një punëtore që ndodhet brenda listave të pagave, 2250
punëtorë, është e drejta ime me lëvizë për mos me humb mësimin. Tash e kemi
një konkurs të ri prapë me shtatë mësimdhënës. Tre a katër janë duke punua
aty. Po janë brenda listave ata, ju qitet konkursi. Nuk po kam zgjidhje tjetër më
besoni. Për në Gjonaj ka qenë një pyetje. Po është e vërtetë ne kemi fillua në
Gjonaj me bo klasën parafillore. E kemi konkursin. Katër rregullore ne veç i
kemi finalizua. Një rregullore ka pak sfida, të cilën jemi duke e përgatitë për
kuvend. Ilirin nuk e paskemi këtu. Po qëndron fakti, ne këtë vit kemi sfida në
regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme, e sidomos në drejtimin ekonomik.
Po nuk janë gjashtë nxënës në klasë, janë ka gjashtëmbëdhjetë nxënës. Në fillim
kur më ka shkrua Iliri, kanë qenë gjashtë, tash janë gjashtëmbëdhjetë nxënës.
Në shkollën ekonomike kemi mungesë të nxënësve. Njëra prej arsyeve është se
kemi edhe në shkollën e kompetencës me të njëjtin drejtim. Ne duhet me punua
shumë që kësaj shkolle me ia kthye pak a shumë nivelin që e ka pas më herët. Si
DKA jemi duke e mbështetur këtë punë. Por normal tash shkollat tjera, gjimnazi
ose shkolla e mjekësisë, po janë pak më atraktive. Më ka pëlqye shumë
diskutimi i Sherifes. E thash në fillim, është e vërtetë e pranova. Edhe në letër
kur e lexoni aty, ne kemi pas telashe. Sidomos me TIK kur kemi pas konkurs
më shumë. Edhe me gjuhë gjermane. Jemi mundua edhe sivjet nuk do të ketë
asnjë rast ku një profesor i anglishtes ka me mbajt gjermanisht. Kjo na ka marrë
kohë. Por po besoj që nga dita e hënë çdo gjë është stabile këtu. Orët që i kemi
humb, arsimtari duhet me i kompensua. Thash kemi mund më shumë me punua,
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mirëpo, vërtetë kemi dal në situata të palakmueshme. Kemi trashëgua një
sistem, i cili edhe ai nuk po them ndoshta e ka me qëllim. Një sistem i cili ka
ndodh që një arsimtar jo përkatës me dhënë një lëndë tjetër jo përkatëse. Ka
edhe raste të tilla. Unë nuk mund të them cila shkollë, se nuk i kam të gjitha të
dhënat. Mirëpo, ne e kemi obligim me i ruajt  ato që i kemi brenda sistemit. Nuk
mundemi me largua dikë jashtë sistemit që ka punua disa vite, por me
risistemua. Edhe në këtë konkurs ne kemi disa raste në gjimnaz, që nuk kemi
hap konkursin edhe kur nuk është arsimtari me lëndën përkatëse. Sidomos te
TIK-u, kemi te dy gjimnaze. Ata që punojnë në ato gjimnaze e dinë. Po ku me
qua drejtori, pas tetë, dhjetë viteve me qit në rrugë. Duhet një kohë për me
sistemua. E vërtetë është që tha Sherifja ajo që, po e zëmë lëndë të sociologjisë
sakrifikohen për lëndë tjera. Por kjo Sherife po më merr mua kohë. Duhet me
pas një hapësirë kohore, që gradualisht me fillua me i rregullua këto çështje.
Nuk mundem me i rregullua menjëherë. Mandati i drejtorëve të shkollave ka
skaduar. Por ne nuk i kemi dhënë vendim të ushtruesit të detyrës. Gjithmonë na
ka mbajt shpresë se po zgjidhet. Dhe mos me shkua diku me lëviz ose me banë
ushtrues detyre një drejtor i cili faktikisht vjen nga një shkollë tjetër ose
emërohet një ushtrues detyre tjetër. Për këtë arsye e kemi lënë me vazhdua ai
drejtori, por nuk kemi dhënë letër. Po them Ilir me shpresën se konkursi do të
kryhet shpejt. Pse është anuluar konkursi në “Meto Bajraktar”, unë nuk e di,
është autoritet i kryetarit. Kryetari i ka pas poenët për të gjithë kandidatët. Por
informacione të tjera që ka pas kryetari nuk e di. Unë vetëm e kam marrë
informatën prej kryetarit, që nuk do të procedohet më tutje me këtë. Unë me
Mimozën e kam bisedua, po më vjen mirë që sot është Mimoza këtu. E kam
bisedua pas seancës pas një kohe çështjen e anulimit të konkursit të parë. Unë jo
vetëm Mimozën, çdo kuvendarë mundohem me respektua në maksimum. Dua
me qenë shumë korrekt në fjalorë. Atëherë fjala e përdorur, nuk më ka pas
pëlqyer. Unë po them edhe njëherë, aj që ndërron subjektin politik, unë
s’mundem me i ndalua me i ndërrua subjektet politike. Nuk i bënë nderë as
subjektit që e ka përfaqësua, as atje që ka me shkua, po as vetvetes. Po me
ndalua unë s’mund e ndaloj. Është e vërtetë ajo që nuk duhet me ndodh.
Përkthimet, jo me fajin e DKA-së, ndonjëherë nuk mbërrin në gjuhën
boshnjake. Ne duhet me përmirësua këtë. Unë jam mundua me qenë korrekt.
Dua të them edhe diçka, për të PDK-së që më njohin. Nuk bënë vaki asnjë rast
unë me pas mosmarrëveshje, me një drejtor, pavarësisht kush është. I vetmi
drejtor po them shoqërore kështu, që kësaj radhe është hidhërua shumë me mua,
ka qenë la Mehmet që i them, Mehmet Bala. Me të tjerët unë kam qenë shumë
korrekt edhe vazhdoj me qenë korrekt. Sepse unë tash e kam një mandat. Nuk
dua pas mandatit dikush me u hidhërua me mua. Pse ja kam bo një të keqe si
drejtor i KDA-së. Sa i përket lëndëve djegëse. Nuk është që janë 100.000 €.
Dafina nuk është këtu, janë 400.000 €. Kontrata është nënshkrua, në zyrën e
kryetarit ka mbet nënshkrimi. Të gjitha shkollat furnizohen me dru dhe me
pelet. Unë mundem me fol e me fol, po më të vërtetë ato fjalë po duhet me i
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përsëritë. Nuk po them që unë nuk gaboj. Por të jeni të sigurt gabimet nuk i bëjë
me qëllim. Edhe plotësisht e mbështes idenë. E dinë edhe kryesuesi Artani kemi
bisedua që ne me bo një komision të arsimit funksional. Jo vetëm në letër po
edhe në vepër. Për të gjitha vendimmarrjet që ju mendoni, që unë duhet mi bo
publike, më keni këtu. Për mos me thënë jo në mbledhje të jashtëzakonshme.
Kurdo që ju mendoni edhe si grup kuvendarë, që Skender Susuri, me ardhur
duhet edhe mi shpalos ato çka ndodhin në DKA, la Lush më keni këtu. Nuk
kam asnjë veprim që mendoj me bo në dëm të tjetër kujt. Nuk po e them për
marketing. Në atë moment që mendoj me bo diçka keq. Kurrë, kurrë, hairin mos
ja pasha. Në udhëzuesin që ne e kemi aprovua me pëlqimin e kryetarit, shënon
që të njoftohen edhe anëtarët e Kuvendit. Por kjo nuk ka ndodh, arsyet nuk i di.

Shukri Quni: Nuk ka qenë dashtë unë me bo atë. Po, po më detyroni
nganjëherë. Se ai ka konkurrua edhe kur ka qenë drejtoria e PDK-së aty, mos
harro. Edhe tash po, por edhe më herët. E mora shembull, se Prishtinën e
konsideroj si qendra e... besa edhe trojeve shqiptare. Se aty vinë edhe studiojnë
edhe nga vendet tjera. Edhe kur është intervistua ai djalë në Prishtinë, ka qenë
në rangun e listës, i dyti. Është pranua i pari, kur është lirua një vend pune. E
kanë thirr me telefon, nuk e kanë ditë që është i Nashecit. Se ai djali i ka kryer
studimet në Prishtinë. Edhe e ka pyet drejtori, i ka thënë kënd e ke ti në VV
tëndin. I thash, mos të marrin vesh se je kah unë se të hjekin. Po ai drejtori
shumë korrekt. Si ka ndërrua partitë ai sikur drejtorët tanë. Edhe ti i ke ndërrua
partitë mos harro. E ka thirr për punën që e ka bërë. Kur ka hy tani në intervistë,
e kanë qitë në rangun e katërt apo të pestë të poenëve. Ai djali është
demoralizua. Po e dëgjoj tha një vajzë a gurua a çka ka qenë. Kot, tha keni
ardhur ju,  kjo punë është e kryer. Deri ku kemi ardhur drejtor! Nuk jam duke
fol si tha më herët kolegu, pse je tash ti drejtor. Po flas edhe para teje kur kanë
qenë. E unë jam kundër tyre! Nuk e mora shembull atë, insh Allah kurrë s’hynë
në punë. Se fëmijët e mijë hala si kam sistemua kurrkund. Po kur e shoh aty një
njeri të arsimuar përnjëmend, si tha kolegu Sinani më herët. Unë e ndjej vetën
më mirë. Unë s’mund e përcjelli fëmijën kah të shkon tash. Unë kur ka
diplomuar vajza në mjekësi, i kam ra në dy gjunjë profesorëve të mjekësisë kur
e ka marrë diplomën. I kam falënderuar që ata ma kanë edukua, jo unë prej
Prizrenit. Kur ta qoj unë fëmijën në shkollë, jo ai me dal në Shatërvan. Që një
muaj nxënësit janë duke humbur matematik edhe TIK. Këtu është dhimbtë, për
të gjithë nxënësit. Nuk jam duke bërë politik. Se dikush thotë ky po dojka me bo
politik. Ma në fund thash fëmijët e mi po më dhimbsen deri te pika e fundit. Po
më dhimbsen të gjithëve. Sa i përket druve që e ceke më herët, je vonë me dru.
Atë të cilën nuk e ke mirë, po ta them që kam me ta thënë gjithnjë. Disa drejtor i
ke të privilegjuar, të rrinë tërë ditën në Drejtori të Arsimit. Edhe ne kemi pas
drejtorë, që rrishin nën hije të plepave në Shatërvan. Vetë i kam thënë, je
zgjedh drejtorë për me shkua në shkollë, jo me ndenjtë nëpër Shatërvan.
Drejtori e ka punën e vetë. Po ne që po i zgjedhim drejtor politikë edhe që po i
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privilegjojmë, ata kurrë s’kanë me na dëgjua neve. Derisa drejtori nuk zgjidhet
me meritë, ne kështu kemi mi pas punët. Se unë e kreva karrierën time. Unë në
90-99 me ty edhe më tjerët kemi puna në arsim, që ne e dimë qysh e kemi
mbajt. Tash po me vjen inati, ne në çfarë gjendje e kemi mbajt. Drutë i kam
sigurua gjithë kur kam qenë drejtor prej 95-96-tës në qershor. Kurrë shkolla
ime edhe shkollat e Prizrenit kur kanë funksionuar atëherë pa dru s’kemi mbet.
Sot është tetori edhe asnjë nxehje se ke lëshua. Po sot këtu i thash edhe Artanit,
se unë narth shumë. Unë kur narth e di që edhe fëmijët narthin. Edhe dua me ja
bo vendin sa më të ngrohtë. Nuk është politikë sinqerisht po e them. Ne krejt po
folmi fjalën sinqerisht, sinqerisht, po ku më ditë a po jemi vetë të sinqertë. Edhe
te siguria po më intereson se kur ke thënë kemi mi nda paratë për siguri në
shkollë. Nuk di a keni nda apo jo! Unë bile propozova thash lëne se një euro
kurrgjë nuk është me dhënë nxënësi. Kur edhe fëmijët e mi e kanë dhënë një
euro në vit. Po hynë çdo kush në shkollë. Profesori mu marrë me lloj, lloj
rrugaçi është kiamet me ta ngjitë dikush në setër në vendin e punës në arsim ku
punon. E bile sigurimi e ka atë detyrë. Se kur të vinë policia kiameti i zi bëhet.
Arsimi nuk e ka gjendjen e mirë qysh e kam pritë unë. Ne e dimë qysh ka qenë.
S’ka nevojë këtu me na i tregua ai djali Pranverim a  qysh e ka emrin. Po tash
qysh do ta qojmë përpara. A do ta lëmë kështu tash prapë. Se ai është i ri hala si
ka fëmijët në shkollat e mesme, e në studime. Se pa fillua prej vetvetes njëherë
me të dhimbtë ty në shpirtin tënd, atëherë e ndien. Se shumë lehtë është me fol.
Tha kolegu Fatmiri , çka po bëjmë tash! Drejtorin aty ku je ti, për Nexhatin e
kam fjalën, se këtij të dytit nuk ia kemi var fortë. Pykë e mbajtshim aty. Kur
nuk kemi qit në dritë diçka, edhe me thënë që bëmë diçka ne si Kuvend. Sa i
përket mbledhjeve të jashtëzakonshme, deri sot kam qenë kundër. Mirëpo me
veprime që i pash sot, sa herë të thirret mbledhja e jashtëzakonshme ka me
qenë njëshi. Më herët nuk i kam nënshkrua. Duke pa tash qysh po sillet, ka
nevojë për mbledhje të jashtëzakonshme se e kemi me ligj. Kushdo që e lyp,
bënë vaki i pari ndoshta jo, po i dyti kam me e nënshkrua. Sinqerisht po them,
se nuk e kam nënshkrua as të parën, as të dytën, këtë të tretën më me zor diqysh.

Skender Susuri: Është e vërtetë që unë kam qenë ithtarë i sigurimit, që
ne si komunë me bo sigurimin, sidomos për këto shkollat në qytet. Mirëpo, unë
takimet që i kam bo me kryetarin Haskuka, për momentin ne nuk kemi nda
mjete. Kryetari Haskuka i ka dhënë prioritet shujtave. Do më thënë kur të startoj
me ato shujtat. Kështu që komuna aktualisht nuk i ka pas paratë. Do të thotë i ka
nda diku rreth 400.000 €, për sigurimin e shujtës. Siguria mbetet prapë qysh ka
qenë nga shkollat.

Ilir Baldedaj: Drejtor, të kam bërë pyetje rreth komisionit, dhe nuk mora
përgjigje. Në fillim të kam thënë që komisioni është i kundërligjshëm. Sepse
ligji dhe udhëzimi administrativ thotë: për ta intervistuar një kandidatë
pretendent për drejtor shkolle, duhet të jesh vetë në atë pozitë. Thash edhe
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njëherë si është e mundur një arsimtar me intervistua një pretendent për drejtor
të shkollës. Dhe pyetja e  dytë që s’je përgjigj të kam thënë. Është një vendim
në këshillin e pavarur që thotë: Drejtorët, zëvendësdrejtorët dhe sekretarët e
shkollave janë shërbyes civil. Dhe nuk trajtohen me ligjin për shërbim
profesional si që janë arsimtarët.  Si është e mundur, asnjëri asnjëherë prej
anëtarëve të komisionit nuk kanë  qenë në pozitat udhëheqëse dhe ka qenë pjesë
e komisionit. Natyrisht që ti e mbron atë komision, se ti e ke emërua drejtor.
Është e pandershme të dalësh kundër atyre njerëzve se ti e ke shënua emrin dhe
e ka nënshkrua Mytaher Haskuka. Kjo është ditë botërisht. Dhe pse procedurat i
ka marrë DKA, dhe nuk i ka marrë Zyra e Personalit. Sepse vendimi thotë
obligohet zyra e personalit për hapjen e konkursit, mbylljen. Në një kohë kur
është në KDA, unë atëherë kam qenë drejtor i Administratës. Dhe këshilli i
pavarur na ka kërkuar dosjet nga zyra e personelit. Dhe kur i kemi thënë ne nuk
i kemi dosjet janë në DKA kanë thënë është shkelje ligjore. Prandaj kisha dashtë
përgjigje.

Skender Susuri: Shumë energji shoku jem më i mirë Ilir je duke e
harxhua për këtë temë. Unë e thash edhe në fillim, nuk po dua tash me maltretua
Kuvendin. Na jemi të mendimit plotësisht që procesi është në rregull, i ka bazat
ligjore. Këshilli i pavarur, e pat thënë edhe më herët shefi i grupit, përcillet në
këshill të pavarur. Analizohet rast për rast. Pasi të vjen vendimi prej këshillit të
pavarur, drejtori bëhet funksional. Nëse nuk vjen, ka pas shkelje, konkursi i
caktuar, ose për shkollën e caktuar anulohet. Pretendoi që komisioni është
shumë në rregull. Është e vërtetë që unë i kam propozua kryetarit Haskuka,
emrat e komisionit. Jo katër emra por shumë emra, si atëherë. Ai vet i ka
përzgjedh. Ndërsa sa i përket a janë ato në përputhje me atë hua që po e
përmend për vitin 2014 janë plotësisht. Sepse 240 kreditëshi është mjaftueshëm
mu emërua drejtor. Shtrohet një pyetje logje, çka nëse vjen një doktor i
shkencës për drejtor. A po u dashka në komision me pas doktor shkence. Dhe
për hir të kësaj, unë e kam parashtruar edhe një pyetje konkrete në MASHT.
Kandidati me 240 kredi a i plotëson kushtet për me qenë drejtor. Dhe përgjigja
ka qenë se i plotëson kushtet për mu zgjedh drejtor . Kështu që ne besojmë që
kemi veprua mirë. Nëse ka shkelje ligjore, janë organet tjera që pastaj e thonë
fjalën përfundimtare.

Kryesuesi: Faleminderit drejtor, faleminderit anëtarëve të Kuvendit. Ju
falënderoj shumë për pjesëmarrje. Mirupafshim në mbledhjen e radhës.

Mbledhja përfundoj në orën 12:25.
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