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(XHESMINA, KLAJDI, DHE AMARDA)

Xhesmina dhe Klajdi, këtë vit përfunduan klasën e parë në shkollën 9-vjeçare
Eftali Koçi në Durrës. Një vit aspak normal e plot përipeci për dy fëmijët e vegjël
të familjes Xhafa. Xhesmina është 9 vjeç, ndërsa Klajdi 6 vjeç. Ata janë dy nga
tetë fëmijët e Aida Xhafës, 41 vjeçarja e cila pas vdekjes së të shoqit jeton vetëm
me fëmijët e saj në periferi të Durrësit. Për 30 vite me rradhë kjo familje ka jetuar
duke lypur rrugëve të qytetit bregdetar, i cili këto muaj u godit keqazi jo vetëm
nga tërmeti por edhe pandemia Covid-19. Varfëria e uria kanë bashkëudhëtuar
me këtë familje për një kohë të gjatë.
 
Klajdi dhe Xhesmina sapo kanë përfunduar klasën e parë. Të dy fëmijët përfitojnë
bursë shtetërore, një ndihmë e madhe për Aidën, e cila gjatë pandemisë ka
qëndruar brenda në shtëpi me fëmijët e saj. Por ky vit shkollor për më të vegjëlit e
saj ka qenë shumë i vështirë.
 
“Ne nuk kemi as telefona e as internet. Nuk kemi asnjë mundësi për t’i blerë edhe
psë fëmijët i duan shumë” - na tregon Aida. “Unë nuk i ndihmoja dot me mësimet
se nuk di as të shkruaj e as të lexojë. Edhe firmën time mezi e bëj. Mësueset na
kanë marrë në telefon, por edhe ato në izolim nuk kishin ç’të bënin më shumë”, -
përfundon nëna e tetë fëmijëve.
 
Xhasmina është nëntë vjeç. Ajo është shumë e lumtur që këtë vit shkoi në
shkollë bashkë me vëllain e saj. Por ky vit ka qenë i çuditshëm e aspak i zakontë.
Në fillim ju desh pak kohë të përshtatej më klasën, mësuesen, më rregullat,
shkronjat, numrat. Pastaj erdhi tërmeti, e më pas pandemia që solli më vetë edhe
mësimin nga shtëpia. Xhasmina ka përfunduar klasën e parë, por ajo dhe i vëllai
ende nuk dinë as të shkruajnë e të lexojnë mirë.
 
 



Mamaja e tyre nuk mund t’i ndihmojë, por as motrat e vëllezërit më të rritur, disa
prej të cilëve nuk kanë qenë kurrë në shkollë. Xhasmina dhe Klajdi mezi presin të
shkojnë sërisht në shkollë, por edhe kanë frikë sepse ky rrugëtim i parë i tyre ishte
shumë i vështirë. 
 
“Mësueset më kanë marrë disa herë, por edhe ato nuk kishin ç’të bënin më
shumë”, - tregon nëna e tëtë fëmijëve, e cila mezi pret që dy fëmijët të shkojnë
në klasën e dytë, dhe vajzën me të vogël Armandën 4 vjeç, të mund ta coj në
kopsht. 
 
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë deklaroi se më shumë se 97% e fëmijëve
shqiptar kanë një telefon celular që mund ta përdorin për të ndekur mësimin
online gjatë periudhës së izolimit. Për fëmijët që nuk kishin mundësi, do të
shërbenin si ndihmë mësimet e dhëna në Radio Televizionin Shqiptar. Për fëmijët
e Aidës, e vetmja mundësi që të ndjekin mësimin është Radio Televizioni Shqiptar.

(AIDA ME PESË FËMIJËT MË TË VEGJËL)

Aida na tregon se ajo si grua nuk ka mundur kurrë të shkojë e të ulet në një kafe
me shoqe apo të blejë diçka të re për vetën apo fëmijët. “Unë nuk jam si gratë e
tjera, unë gjithë jetën kam qëndruar në rrugë duke lypur, se nuk kam patur ç’të
bëj tjetër”. 
 
Para një viti, bashkëshorti i Aidës ka ndërruar jetë. “Nuk dal më të lyp, e kam bërë
për 30 vjet, por tani nuk më tërheq më. Dikur dilja cdo ditë, fitoja 2 mijë, 3 mijë
deri në 5 mijë lekë, sa për bukë. Tani nuk dal më, as nuk dua të dal. Jetojmë në
shtëpinë e kunatit, nëse ai na nxjerr nga shtëpia ne jemi në qiell të hapur”.



Pesë fëmijët 

Ergysi dhe Paula, janë dy fëmijët me të mëdhenj të Aidës. Të dy kanë qenë në
shkollë vetëm dy vitet e para. Paula sot është e martuar, ndërsa Ergysi 22 vjeç
është i vetmi që punon me ditë. “Kur ai punon kemi mundësi për të larë borxhet
e për të blerë ndonjë ushqim. Unë marrë një ndihmë ekonomike prej 2,500
lekësh, ndaj dy fëmijët e tjerë Kujtimi 16 vjeç dhe Adelajdën 14 vjeç nuk arrita t’i
çoja në shkollë”, - vijon Aida. “Janë tetë gojë për t’u ushqyer, veshur dhe nuk
mund t’i cosh në shkollë pa i plotësuar asnjë kusht. Ne nuk kishim mundësi as t’i
ushqenim ndaj nuk i çuam në shkollë. Tre të vëgjëlit, uroj të shkojnë në shkollë,
dhe në kopsht me ndihmën e shtetit”. 
 
UNICEF dhe Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve gjatë këtyre
viteve kanë kërkuar në mënyrë të përsëritur që jo vetëm nxënësit ekselentë, por
edhe ata më vështirësi të mëdha ekonomike të trajtohen me bursë. Më 10. 10.
2019 u miratua VKM nr, 666 “Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e
konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për
nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike”, trajton për
herë të parë kategori specifike të fëmijëve dhe nxënësve që ndjekin arsimin
parauniversitar, konkretisht të nxënësve, fëmijëve të familjeve në nevojë me
ndikim në uljen e nivelit të “braktisjes shkollore”, që janë regjistruar në arsimin
bazë, por në pamundësi financiare nuk ndjekin arsimin bazë.


