
I nderuar Zoti Kryeministër, 

 

nënshkruesit e këtij peticioni publik, në cilësinë e anëtarëve të nderit të 

Akademisë se Shkencave të Shqipërisë, Ju bëjnë thirrje të mos e mbyllni Institucionin 

ku kemi nderin të bëjmë pjesë dhe njëherazi Ju ftojmë të bëheni promovues të hapjes 

së një faze të re dialogu me botën akademike me synimin final të ndërmarrjes së një 

reforme rigoroze dhe rrënjësore të këtij sektori delikat të kërkimit shkencor.  

Edhe nënshkruesit janë të bindur se një pjesë e mirë e kohës në dispozicion për 

të ndërmarrë një proces rrënjësor reformimi të Akademisë është shpërdoruar dhe se 

sot, ndoshta, është më se e nevojshme dhe e përshtatshme për transformimin e saj. 

Për shkak të ndjenjës së përgjegjësisë individuale dhe kolektive, mendojmë se 

eliminimi i këtij Institucioni, sado i përligjur të duket nga të dhënat aktuale, shënon 

një pikë moskthimi që mund të komprometojë rëndë të ardhmen e kërkimit shkencor 

në Shqipëri. Këtë e themi pa pretenduar se i kemi gati zgjidhjet përfundimtare dhe 

efikase, si edhe pa kërkuar në ndërhyjmë në pritshmëritë legjitime të programit të 

qeverisë së re që Ju do të drejtoni. Ndonjëherë kuraja për të ndalur e për të diskutuar 

mund të rezultojë më e frytshme e ndoshta më fitimprurëse, pasi rritet mundësia të 

shmangen gabime përndryshe të pariparueshme siç do të ishte flakja tej e grurit 

bashkë me kashtën.  

Akademia e Shkencave, sikurse institucionet e tjera publike shqiptare, ka jetuar 

fazën e gjatë të tranzicionit nga diktatura në demokraci që ka përfshirë gjithë 

shoqërinë shqiptare. Ju vetë e keni kuptuar shumë mirë përderisa keni theksuar 

nevojën e ngritjes së strukturave publike shqiptare, duke filluar me universitetet, në 

një regjim normaliteti. Sa më të rënda kanë qenë mangësitë burokratike, padrejtësitë 

shoqërore, praktikat korruptive që ua nxijnë jetën përditë qytetarëve, aq më shumë 

përkrahje ka gjetur formula Juaj “të bëjmë shtet”.  

Gjatë viteve kur shqiptarëve u mohohej e drejta për t’u ndier “qytetarë 

europianë” dhe kur universitetet e vendit nuk ishin në gjendje të përmbushnin 

aspiratat legjitime të të rinjve për të kryer studime universitare të nivelit europian, 

shumë prej nesh kanë mbështetur aktivisht qindra kërkesa që na kanë mbërritur nga 

të rinj shqiptarë për t’u regjistruar në universitetet tona. Të rinj që linin “peng” shuma 

të konsiderueshme si garanci për të respektuar norma që i fyenin ata e që na fyenin 

edhe ne. E megjithatë ia dolëm të ndihmonim shumë syresh të diplomohen, të vijojnë 

studimet pasuniversitare në vende të tjera europiane e madje në disa raste edhe të 

rekrutohen nga universitetet tona. Këtë e kemi bërë me ndihmën dhe mbështetjen e 

plotë të kolegëve tanë të nderuar të universiteteve publike shqiptare dhe të Akademisë 

së Shkencave. Ka qenë vërtet një tranzicion i gjatë që ende nuk ka përfunduar, por që, 

edhe falë ndërhyrjes suaj të vendosur, këto vitet e fundit po shënon një kthesë. E 

shohim në universitete, të cilat paçka se janë ende larg standardeve europiane (ju 

sigurojmë se kjo nuk është e metë ekskluzive e Shqipërisë), nuk dergjen në anarkinë e 

njëzet viteve më parë, ndërkohë që na japin shpresë përpjekjet e universiteteve 

shqiptare për të fituar besimin e familjeve dhe të studentëve, pa lënë mënjanë këtu 

angazhimin e sinqertë të profesoratit për të arritur një formim shkencor gjithmonë e 

më kompetitiv. Nuk jua fshehim se vëmë re edhe njëfarë rezistence pasive që e 



pengon procesin e reformimit, por ky argument vlen vetëm për ata që nuk kanë 

përvojë qeverisëse dhe që bien pre e parimit populist “sa më keq aq më mirë”. 

Natyrisht, ky nuk është argument i përshtatshëm në funksion të çështjes që këto ditë 

ka pushtuar mediat duke marrë aty-këtu tone të padenja për një problem institucional 

kaq serioz që pret të gjejë zgjidhje prej vitesh.  

Akademia e Shkencave gjatë këtyre viteve të demokracisë u është nënshtruar 

pareshtur ndërhyrjeve politike që e kanë katandisur në gjendjen e sotme. Pasi i 

amputuan qendrat e saj nevralgjike, institutet e kërkimit shkencor që përbënin 

motorin e saj të vërtetë gjatë periudhës komuniste, Akademia u shndërrua në një 

strukturë honorifike me burime njerëzore të kufizuara dhe pa shtysa profesionale, 

shpesh e akuzuar si përkrahëse e “opozitës” e ndonjëherë si përkrahëse e qeverive të 

radhës, e nëpërkëmbur nga të gjitha anët, pa asnjë zë të brendshëm a të jashtëm që të 

ngrihej e të kujtonte se kishte qenë pikërisht ajo Akademi Shkencash që gjatë 

periudhës më të errët të historisë së Shqipërisë kishte përbërë, në të mirë e në të keqe, 

një pikë referimi dinjitoze për albanologjinë ndërkombëtare, të njohur e të pranuar 

nga të gjithë ne, studiuesit e huaj, si qendra botërore e shkencës albanologjike. Gjatë 

këtyre më se dy dekadave të fundit është kryer një atentat i rëndë kundër lirisë së 

shkencës e kundër së drejtës së kërkimit shkencor për t’u organizuar sipas parimeve 

dhe procedurave standarde të pranuara në mbarë botën demokratike. Përpjekje të 

panumërta për t’i sabotuar funksionet, për ta diskredituar e për ta paraqitur si 

karikaturë të së shkuarës, për ta braktisur në fatin e vet, e për t’u mbyllur gojën atyre 

që kërkonin ta ngrinin në lartësinë e rolit që i takonte. Këtyre u shtoheshin forma të 

pashpjegueshme apatie, strategji të çoroditura që nuk janë konkretizuar dot në 

projekte të mirëfillta, teorema të turbullta për të huazuar me ngut modele të huaja që 

kanë funksionuar në Angli, Francë ose Itali, por që nuk mund të funksionojnë në 

kushtet e Shqipërisë. Të gjitha këto ndodhnin pa hapur asnjëherë një diskutim të 

gjerë, serioz e të sinqertë mbi gjendjen aktuale dhe mbi shkaqet që e përcaktuan atë, 

mbi hipoteza për reforma të mundshme që t’u përshtateshin potencialeve të një vendi 

në zhvillim e sipër si Shqipëria e të përmbushnin pritshmëritë për specializim të lartë 

të brezave të rinj apo për një rivlerësim të burimeve njerëzore, mjedisore, kulturore e 

industriale të vendit. Në vend të një diskutimi të tillë, kemi dëgjuar polemikat shterpë 

të këtyre ditëve të fundit nga disa nouveaux philosophes, me të cilët është mbushur 

Shqipëria pas disfatës së regjimit të vjetër.  

Zoti Kryeministër,  

nuk Ju fshehim se eliminimi përfundimtar i Akademisë së Shkencave nga 

panorama institucionale e formimit të lartë dhe e kërkimit shkencor na shqetëson 

edhe për një arsye tjetër: një eventualitet i tillë do të ishte po aq i dëmshëm sa edhe 

përpjekja për të ngritur struktura alternative të varura tërësisht nga politika. Në botën 

e sotme gjithmonë e më shumë globale është e domosdoshme të garantohet 

autonomia e kërkimit shkencor, të çliruar nga kushtëzimet dhe interesat politikë të 

ditës. Askund në botë, përveç vendeve diktatoriale, nuk vihet shkenca në shërbim të 

pushtetit. Autonomia e kërkimit shkencor është parakusht thelbësor jo vetëm për të 

matur shkallën e demokratizimit të brendshëm të vendit, por edhe për të krijuar 

klimën e përshtatshme për një bashkëpunim të frytshëm me institucionet akademike e 



universitare ndërkombëtare mbi bazën e interesave të përbashkët shkencorë. 

Ndërhyrjet e jashtme mund të cenojnë procedurat normale protokollare dhe mund të 

komprometojnë hartimin dhe realizimin e projekteve me interes të ndërsjellë, sepse 

gjuha e shkencës dhe ajo e politikës nuk kanë të njëjtin fjalor dhe rregulla 

gramatikore.  

Duke theksuar këtë parim universal, Ju shprehim gatishmërinë tonë të marrim 

pjesë në diskutime eventuale me kolegët tanë akademikë për të hapur një fazë të re të 

rilindjes së Akademisë së Shkencave. Jemi të bindur se ekzistojnë të gjitha mundësitë, 

burimet, dhe vullneti i duhur për ta ringjallur këtë Institucion prestigjioz e për ta 

rivënë atë në qendër të botës albanologjike. Dikur Akademia nuk përbëhej as nga 

ndërtesa as nga rrogat, por nga studiues të vlefshëm, intelektualë tëapasionuar dhe 

patriotë të vërtetë, të respektuar nga kolegët kudo në botë. Aleks Buda, Eqrem Çabej, 

Mahir Domi, Shaban Demiraj, Ylli Popa, KristoFrashëri, Jorgo Bulo, Stefanaq Pollo, 

Dhimitër Shuteriqi, Selaudin Bekteshi, Petrit Gaçe, Petraq Pilika dhe shumë 

eksponentë të tjerë të brezit të parë të akademikëve ditën t’i japin Akademisë së tyre 

një rol dhe një funksion, duke u lënë njëherazi brezave të rinj një model jete dhe 

shkence, nderimi për kolegët dhe pasioni për kërkimin shkencor. Pasardhësve të tyre 

u mbetet detyrimi moral të mos i vënë shkelmin kësaj trashëgimie.  

Juve, Zoti Kryeministër, Ju bie barra t’i jepni udhë rilindjes së Akademisë, ndërsa 

kolegëve tanë u bie barra ta realizojnë atë, edhe me kontributin tonë, nëse do të na 

kërkohet.  

Faleminderit për vëmendjen. 
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