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FJALA E REDAKSISË 
 

Të nderuar lexues, 

      

Kemi nderin t‟ju përcjellim numrin e shtatëmbëdhjetë të revistës sonë dhe 

tuaj „„Dielli Demokristian‟‟, Vjenë. Që nga 1 qershori i vitit 2010, përgjatë 

më shumë se katër viteve ju informojmë për aktivitetet e zhvilluara në javët 

dhe muajt që lëmë pas, jo vetëm në Austri por dhe më gjerë. Poashtu 

vullnetarisht po bëjmë të mundur edhe vazhdimin e botimit të një versioni të 

shkurtër edhe në gjuhën gjermane. Për më tepër, që nga fillimi i viti të kaluar 

kemi hapur një faqe për komunikim me ju në platformën e rrjetit social 
„„Facebook‟‟ me emrin Dielli Demokristian. Pra, ju mirëpresim! 

 

Revista „„Dielli Demokristian‟‟ në Vjenë kësaj radhe sjell shkrime nga 

bashkëpunëtorët e shumtë nga Austria, SHBA, Zvicra, Shqipëria dhe 

Kosova.    

 

Edhe këtë herë do të keni mundësi të lexoni për ngjarje me rëndësi shoqërore 

dhe kulturore. Nga aktivitetet kulturore vlen të veçohen disa orë letrare 

organizuar nga Lidhja e Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri 

‟‟Aleksandër Moisiu‟‟ dhe të mbajtura në Vjenë dhe qytetin e 

Schlladmingut..Nga ana tjetër klubi i shahut „„Arbëria‟‟ bashkëorganizoi një 
turne shahu në kuadër të „„Javës së Intergrimit‟‟ në Vjenë. Po ashtu edhe 

Këshilli Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri ka paralajmëruar 

mbajtjen e „„Javës së Kulturës Shqiptare‟‟ në Austri e cila do të zhvillohet në 

fund të shtatorit 2014.  

 

Në këtë numër do të mund të lexoni analiza që merren me zhvillimet 

politike, ekonomike dhe shoqërore në hapësirat shqiptare. Numri i njohjeve 

të Kosovës tashmë ka arritur në 106, ndërsa ky shtet me shumë sukses 

organizoi zgjedhjet parlamentare me 8 qershor 2014.  

 

Për më shumë lidhur me ne dhe temat që kemi ngritur edhe më tutje ju mund 

të na shkruani në adresën elektronike: dielli.demokristian@gmail.com. 
Numri i radhës i revistës në formë elektronike ‟‟Dielli Demokristian‟‟, Vjenë 

do të dalë në shtator   të vitit 2014. 

  

Këshilli redaktues falenderon të gjithë ata që ndihmuan në realizimin dhe 

botimin e kësaj reviste periodike, e  sidomos ata që dërguan shkrimet e tyre, 

si dhe mbështetësit tanë moral. Si dhe deri më tani, edhe ky numër është 

përpiluar, dizajnuar dhe botuar në saje të punës dhe angazhimit vullnetar të 

aktivistëve tanë, pa asnjë kompensim financiar, dhe si i tillë do shpërndahet 

në mijëra adresa elektronike të lexuesve në të katër anët e botës. 

 

 
Lexim të këndshëm! 

 

 

 

Të drejat e autorit: @dielli.demokristian 

 

 

 

 

Këshilli redaktues:  Bashkëpunëtorë të jashtëm: 
Kristina Pjetri, studente  Agim Deda Lush Culaj 

Lush Neziri, aktivist  Agron Shala Majlinda Saliaj 
Mark Gjuraj, aktivist.   Anita Marku Valentina Pjetri 

Mark Marku, student  Edvana Gjashta Xhenc Bezhi 

Vilson Kola, Dr. Med  Hazir Mehmeti Zef Ndrecaj 
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Shkruan: Besim Xhelili, kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në 

Austri ‟‟Aleksandër Moisiu‟‟, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

 

Shqiptarët e Austrisë në shërbim të vendlindjes 
 

 

Austria ka qenë prej kohësh një vend tërheqës dhe një 

qendër gravituese për shqiptarët. Ky vend i 

përshtatshëm për jetesë, që shtrihet në Europën 

qendrore, me bukuritë e Alpeve dhe qendrat e mëdha të 
kulturës botërore, nga ku dolën figura të veçanta të 

muzikës, letërsisë, shkencës, dijes e sportit ishte edhe 

vendqëndrim apo vendtejkalim i shumë figurave të 

mëdha të kulutrës, artit, çështjes dhe shpresës së popullit 

shqiptar.  

Aleksandër Moisiu (2.4.1879 – 23.3.1935) 
 
Kështu mundemi të përmendim Aleksandër Moisiun (2 

prill 1879 – 23 mars 1935), aktorin dhe talentin e rrallë, 

i cili mes viteve 1910 –1930 padyshim se ishte aktori 

më i famshëm në viset gjermanofolëse. Ai luajti 

personazhet e mëdha botërore të asaj kohe.Në Vjenë 

gjendet edhe një skulpturë e portretit të tij si dhe një 

rrugicë në lagjen 22 e mban emrin e tij.  

 

Karl Gega (10 janar 1802 – 14 mars 1860), është 

shqiptari tjetër, inzhinieri i mprehtë i cili planifikoi dhe 

ndërtoi hekurudhën e parë malore në Austri. Si shenjë 

nderi Banka Nacionale e Austrisë e shtyp portretin e tij 
në valutën prej 20 Shilingave të vitit 1967. Gjithashtu 

me emrin e tij është emëruar një rrugë në lagjen 3 të 

Vjenës, një rrugë tjetër në qytetin Marchtrenk dhe 

njërrugicë në qytetin 

Graz.Në Stacionin 

Hekurudhor në Semmering 

gjendet një statuje 
përkujtimore e tij dhe në 

vitin 2012, në 210- vjetorin 

e lindjes së tij posta e 

Austrisë nxorri një kartë 

postale me portretine 

tij.Ndër emrat e tjerë që 

lidhen me Austrinë dhe 

Vjenën janë Ismail 

Qemaili, i cili me bekimin 

e Monarkisë së atëhershme 

austriake u nis të shpall  
Karl Gega  (10.1.1802 – 14.3.1860) pavarësinë e Shqipërisë, 

Eqrem Bej Vlora, bashkëveprimtar i Ismail Qemailit, 

Hilë Mosi, poet dhe aktivist i cili në vitin 1902, bashkë 

me bashkëatdhetarë të tjerë formuan shoqërinë letrare 

„Dija“ dhe botuan gazetën „Vllaznija“, Gjergj Pekmezi, 

gjuhëtar dhe publicist, i cili hapi katedrën e gjuhës 

shqipe pranë Universitetit të Vjenës më 1898 dhe afër 

40 vite të jetës së tij ia kushtoi studimit dhe mësimit të 

gjuhës shqipe dhe bashkë me austriakun Maximilian 

Lambertz botoi librin e parë për mësimin e gjuhës 

shqipe për nxënësit gjermanofolës.Një figurëtjetër 

gjthsesi se ështëNikollë Kaçorri, pjesëmarrës në 
Kongresin e Manastirit dhe nënshkrues i Deklaratës së 

Pavarësisë më 1912 si nënshkrues i dytë pas Ismail 

Qemailit, pastaj Gjergj Basta, një gjeneral me prejardhje 

shqiptarei monarkisë së Habsburgëve.Figura të tjera të 

ndritshme të kulturës, letërsisë dhe atdhedashurisësi 

Bajram Curri, Hasan Prishtina, Faik Konica, Naim 

Frashëri, Migjeni, Lasgush Poradeci, Aleks Buda, 

Skënder Luarasi, Eqrem Çabej, Krist Maloki, Kolë 

Rrota, Dervish Hima, Nebi Smajl Sefa, Marie Kraja, 

Ago Agaj, etj.qëndruan dhe vepruan gjithashtu në 

Austri. 
 

Në Vjenë prej kohësh gjenden edhe armët dhe 

përkrenarja e heroit kombëtar Gjergj Kastriotit 

Skënderbeu dhe janë pronë e shtetit të Austrisë. Këto i 

ka blerëAustria nga pasardhësit e tij. Me rastin e 100-

vjetorit të Pavarësisë, në festat e nëntorit të vitit 2012 

Austria u pajtua që këto vegla luftarake dhe personale të 

Skënderbeut të ktheheshin për të parën herë në 

vendlindjen e tij dhe për dy muaj u ekspozuan në 

Tiranë, ku monitoroheshin me kamera direkt nga Vjena. 

Përpos figurave dhe personaliteteve shqiptare, dijetarë e 

shkencëtarë austriakëe të tjerëkanë kontribuar për 
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gjuhën dhe kulturën tonë. Norbert Jokl ishte një çifut i 

lindur në Hungari dhe përmendet si themelues i 

albanologjisë, pastaj Franz Nopcsa, Franz von 

Miklosich etj. Nga shkrimtarët, historianët dhe 

albanologët e sotëm mundemi të përmendim Dr. Kurt 

Gostentschnigg, Andrea Grill, Dr. Robert Pichler, Dr. 

Johann Günther etj. 

 

Me shumicë shqiptarët erdhën në Austri kah fundi i 
viteve të 60-ta. Kryesisht për shkaqe materiale, nga 

kushtet e vështira ekonomike dhe me marrëveshje 

ndërshtetërore mes ish Jugosllavisë dhe Austrisë shumë 

mërgimtarë morën rrugën e u vendosin me punë në 

Austri. Ishin këta persona pa familje, që erdhën për të 

fituar e për t‟u kthyer. 

 

Fundi i viteve të 90-ta solli fluksin e tjetër të shqiptarëve 

në Austri, në përgjithësi të ikur për shkaqe politike, nga 

ndjekjet dhe torturat e sistemit antishqiptar, që si qëllim 

kishte shfarosjen apo dëbimin e popullsisë shqiptare nga 

trojet e tyre etnike. Gjatë luftës çlirimtare edhe 
shqiptarët e Austrisë u organizuan në protesta në qytete 

të ndryshme të Austrisë, iu bashkangjitën Fondit për 

mbledhjen e mjeteve materiale dhe disa u bashkangjitën 

edhe në luftë për lirinë e tokës së të parëve. Figura të 

rëndësishme të jetës diplomatike dhe politike austriake 

ngritën zërin kundër këtij akti jonjerëzor me shqiptarët 

në Ballkan. Vlen të përmendet z. Alfred Rohan, sekretar 

gjeneral në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Austrisë, 

ambasador në disa vende të botës dhe i dërguar special i 

OKB, i cili bashkë me Marti Ahtisaari ndërmjetësoi në 

Konfliktin e Kosovës. Në Pallatin Auersperg në Vjenë u 
zhvilluan bisedimet direkte shqiptaro-serbe. Me këtë 

rast, në këtë pallat ambasada e Kosovës tashmë e ka 

bërë traditë të festojë përvjetorët e manifestimit të 

shpalljes së Pavarësisë. Aty ftohen bashkëvendasit, 

miqtëvendas dhe të huaj dhe përcillet nga ana e 

ambasadorit një mesazh se si populli i Kosovës erdhi 

deri te kjo liri që tashmë e gëzon dhe gjithashtu shprehet 

edhe dëshira dhe vullneti i Kosovës për paqë, stabilitet 

dhe bashkëpunim me fqinjët në Ballkan. 

 
Shpata dhe Përkrenarja e Skënderbeut në Vjenë 

 

Ne kemi fatin që jetojmë në Austri, ku mbretëron një 

kulturë europiane-perendimore, të huajt janë të 

mirëpritur dhe ndaj tyre tregohet një tolerancë 

shembullore. Në këtë drejtim Austria ka përshpejtuar 

proceset e integrimit të nacionaliteteve të ndryshme që 

jetojnë këtu, duke përkrahur dhe finansuar kurset për 

kyçjen sa më të lehtë të të huajve në shoqërinë 

austriake, mundësimin e mësimit të gjuhës amtare në 

shkollat e shtetit dhe lirinë fetare të çdo qytetari. 

 

Mendohet se një shumë prej 80 000 shqiptarëve jetojnë 

në Austri, prej të cilës gjysma jeton në Vjenë. Afër 1000 

studentë shqiptarë ndjekin studimet në universitetet e 
Austrisë. Rreth 16 000 nxënës janë të rregjistruar si 

shqiptarë, por për fat të keq afër 2500 prej tyre ndjekin 

edhe mësimin plotësues në gjuhën shqipe, të cilin e 

organizon, mundëson dhe menaxhon shteti gjegjësisht 

Ministria për Arsim dhe Kulturë. Këtuduhet të 

kritikohen pridërit që nuk dërgojnë fëmijët e tyre të 

ndjekin këtë mësim të gjuhës sonë amtare, edhepse nuk 

u kushton asgjë.  

 

Komuniteti ynë deri diku është mirë i integruar në 

sistemin dhe shoqërinë e shtetit ku jetojmë dhe e kemi 

zgjedhur si atdhe të dytë. Tashmë rriten edhe gjeneratat 
tona të treta dhe mundemi të krenohemi që shumë nga 

fëmijët tanë kanë edhe pozita të mira nëpër punët 

shtetërore. Ekzistojnë një numër i madh i shoqatave të 

ndryshme shqiptare, të cilat me programet e tyre 

mundohen të kultivojnë identitetin dhe traditën tonë, të 

përcjellin te gjeneratat e reja vlerat tona dhe të 

ndërmjetësojnë në afrimin me popullin mik vendas dhe 

nacionalitetet e tjera që jetojnë këtu në Austri, duke 

organizuar koncerte, takime kulturore-letrare të 

ndryshme etj. 

 
Një numër i madh afaristësh shqiptarë ushtrojnë punën e 

tyre në Austri. Restoranti “Sole”, me pronar Aki 

Nuredini nga Tetova është një qendër e të gjitha 

personaliteteve dhe yjeve të mëdha botërore. Krenohemi 

që z. Nuredini e kemi edhe Qytetar Nderi të qytetit të 

Vjenës dhe me këtëështë si një ambasador i kulturës 

sonë përballë vendasve. Në këtë drejtim vlen të 

përmendim disa afaristë të tjerë, që gjithmonë përkrahin 

aktivitetet e ndryshme të shoqatave tona dhe nuk 

ngurrojnë të ndihmojnë projekte të ndryshme kulturore, 

artistike e kombëtare. Këto janë Gjevat Balaj, pronar i 
shtypshkronjës “Albakopie”, Isamedin Emini, pronar i 

ndërmarrjes për prodhimin e dyerve dhe dritareve 

“Euro-Fenster”, Ylli Blakaj, “Luli Reisen”, Agjencioni 

Turistik “Bici-Com”, afaristët Nderim Istrefi, Argtim 

Hani, Mair Istrefi etj.Nga prominentët e kohës që 

jetojnë në Austri duhet të përmendim tenorin nga 

Kavaja Agim Hushi, i cili me zërin e tij krahasohet me 

tenorët dhe klasikët e mëdhenj botërorë, pianisten 

Ardita Statovci, violinistin gjakovar Shkelzen Doli, Dr. 

Ardian Ahmedaja, studiues i muzikës popullore dhe 

etimologjisë pranë Universitetit të Muzikës dhe Arteve 

të Bukura në Vjenë, Dr. Eqrem Zenelaj,  profesor i të 
Drejtës Ndërkombëtare Publike, Pjetër Logoreci, artist 

nga Shkodra, Dr. Ina Arapi, vajza e shkrimtarit Fatos 

Arapi, Fatime Blakaj, humaniste e njohur etj. 

 

Në Ligën e katërt të futbollit në Vjenë garon edhe klubi 

i parë futbollistik shqiptar “SV Albania”. Disa afaristë 

janë bërë bashkë dhe kanë blerë një klub austriak në 
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falimentim dhe kështu ua mundësojnë të rinjve tanë të 

shprehin aftësitë e tyre sportive, duke korrur edhe 

suksese të mëdha. Nga viti 2010 në Austri ekziston edhe 

një Ligë Shqiptare e Futbollit, ku në futboll të vogël 

garojnë në formë turneu më shumë ekipe futbolli. Këtë 

sezonë janë 6 ekipe. Gjithashtu ekziston klubi shqiptar i 

shahut “Arbëria”, i regjistruar zyrtarisht pranë organeve 

përkatëse austriake dhe i regjistruar edhe në Federatën 

vjeneze të Shahut. Këtë sezon ky klub e përmbylli me 
vendin e parë dhe sezonin tjetër shahistët shqiptarë 

garojnë në një ligë më lartë. Para disa muajve u ngrit 

edhe një Këshill Koordinues i shoqatave shqiptare në 

Austri, me qëllim të koordinimit dhe planifikimit të 

aktiviteteve të shoqatave shqiptare në Austri. Gjithashtu 

shumë xhami dhe kisha shqiptare janë të regjistruara në 

Austri, ku njerëzit tanë i kryejnë obligimet e tyre fetare. 

Mes njerëzve tanë të besimeve të ndryshme këtu 

ekziston një harmoni fetare, ashtu siç e kemi traditë brez 

pas brezi. 

 

Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri 

 

Në mesin e mërgimtarëve tanë në Austri jetojnë edhe 

një numër i madh i intelektualëve,shkrimtarëve, 

poetëve, krijuesve, gazetarëve, artistëve, publicistëve 
etj. Për këtë qëllim, në maj të vitit 2011 lindi ideja për 

formimin e një shoqate të krijuesve shqiptarë në Austri. 

Këtë ide e shpalli poeti gjakovar Anton Marku dhe u 

përkrah menjëherë nga publicisti dhe gazetari Hazir 

Mehmeti. Pas pak u afruan edhe poetët Besim Xhelili 

dhe Amir Januzaj. Nuk shkoi gjatë edhe poetët Ragip 

Dragusha nga Shkodra dhe Dan Kosumi nga Dardana e 

Gjilanit. Kështu u formua grupi themelues për fomimin 

e një shoqate të letrarëve shqiptarë në Austri. U vendos 

që kjo shoqatë të merr emrin e aktorit me famë botërore 

“Aleksandër Moisiut”. U zgjodh kryesia, kryetar u 
zgjodh Besim Xhelili nga fshati Përshefcë i Tetovës. 

Shoqata u regjistrua zyrtarisht në regjistrin e shoqatave 

pranë organeve përkatëse austriake dhe kryesia nisi 

përpilimin e planit vjetor të punës, ku u parapanë 

aktivtete të ndryshme me rastin e manifestimeve 

kombëtare më 28 nëntor dhe 17 shkurt etj. U hap 

webfaqja e shoqatës,  u zgjerua rrethi i krijuesve 

shqiptarë me banim në Austri dhe bashkëpunimi me 

shoqatat e tjera si motra në Austri dhe jashtë saj. 

 

Deri më tani kjo shoqatë ka organizuar mbi 15 orë 

letrare në shqip dhe në gjermanisht dhe në vititn 2012, 

me rastin e manifestimeve për 100-vjetorin e pavarësisë 

së Shqipërisë botoi edhe antologjinë e parë të krijuesve 

shqiptarë në Austri titulluar “Illyricum”, ku gjetën 
vendin krijime të ndryshme të shumë krijuesve 

shqiptarë të të gjitha trojeve etnike shqiptare në Ballkan 

edheatë si poezi, prozë, materiale gazetareske, tregime, 

piktura dhe fotografi skulpturash. Këtu vlen veçanërisht 

të përmenden piktori Gazmend Freitag, i cili jeton në 

qytetin Linz të Austrisë dhe skultpori i famshëm 

kosovar Destan Gashi, i cili jeton dhe krijon në Vjenë. 

Këta dy artistë e plotësuan këtë antologji. Me qëllim që 

krijuesit shqiptarë të prezantohen edhe para publikut 

vendas, u përgatit një vit më pas versioni më voluminoz 

në gjermanisht i kësaj antologjie. Një fjalë hyrëse kanë 

bërë ish ambasadori shqiptar në Austri Dr. Vili 
Minarolli, ish ambasadori kosovar në Austri Dr. Sabri 

Kiçmari dhe Dr. Helmuth Niederle, kryetar i PEN 

Klubit austriak, njëherit edhe bashkëbotues i 

antologjisë. Gjithashtu autorët kanë më shumë botime 

personale të tyre të zhanreve të ndryshme letrare.  

Lidhja e Shkrimtarëve Shqiptarë në Austri “Aleksandër 

Mosiu” me seli në Vjenë (www.moisiu.eu) ka lidhur 

kontakte të mira me shoqata të ndryshme letrare 

vendase si Lidhjen e Shkrimtarëve të Austrisë, PEN 

Klubin austriak, Shoqatën austriake për Letërsi si dhe 

me autorë të tjerëvendas dhe të huaj. Deri më tani ka 
bërëbashkëorganizime të ndryshme gjithandej Austrisë 

dhe ndër autorët austriakë dhe të huaj që kanë marrë 

pjesë në leximet nëdy gjuhë mundemi të përmendims 

hkrimtarin Peter Paul Wiplinger, botues i më së 30 

veprave, shkrimtari turk Serafettin Yildiz etj. Ndër 

miqtë e tjerë më të cilët Lidhja ka kontakte dhe ka 

organizuar promovime librash përmendim në këtë rast 

shkrimtarin Arif Demolli, albanologun zviceran DDr. 

Basil Schader, Bacin Adem Demaçi, Prof. Shyqeri 

Galica, kryetaren e PEN Klubit të Shqipërisë Entela 

Kasi, kryetaren e Fondacionit “Harpa” nga Fieri 
Majlinda Rama etj. Një falënderim i veçantëshkon për 

ambasadën e Shqipërisë dhe të Kosovës në Austri, që 

me përkrahjen e tyre në radhë të parë morale, na 

mbështesin në këtë rrugë të shenjtë.  

 

Krijuesit shqiptarë nga Austria gjithashtu kanë dhënë 

kontributin e tyre në krijimin e Lidhjes së Krijuesve 

Shqiptarë në Mërgatë dhe nga takimet e ndryshme 

letrare jashtë Austrisë janë kthyer me shpërblime të 

ndryshme për krijimet e tyre. 

  

Burimet: 

Hazir Mehmeti 

http://www.albaniapress.com/lajme/19015/Ndihma-e-Austrise-kombit-shqiptar-ishte-e-dalluar-vecan-ne-arsim--.html 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Faqja_kryesore 

 
 

 

 

http://www.moisiu.eu/
http://www.albaniapress.com/lajme/19015/Ndihma-e-Austrise-kombit-shqiptar-ishte-e-dalluar-vecan-ne-arsim--.html
http://sq.wikipedia.org/wiki/Faqja_kryesore
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Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe gazetar në Vjenë    
 

         

 

 

 

Shqetësim, vijueshmëria e nxënësve në gjuhën shqipe 
 

Vjenë, 10 maj 2014: - Në lokalet e Ambasadës së 

Republikës së Kosovës në Vjenë, u mbajt takimi i 

mësuesve shqiptarë në Austri. Nga Ambasada e 

Kosovës ishte Imer Lladrovci, konsull. Mësimdhënësit 

në Austri janë të shpërndarë në Landet e Austrisë dhe 

pjesëmarrja e tyre në tubimet e rregullta të Shoqatës së 

Mësuesve dhe Prindërve është e vështirë. Kësaj radhe 

prezent ishin, nga Vjena: Osman Ademi, ShefqetGashi, 

Valbona Çepani, Dr.Ina Arapi e Hazir Mehmeti, nga 

Austria e Ulët: MilaimZyrapi, Miradije Berisha dhe 
Ibrahim Hasani dhe nga  Staermaku Roza Ndrecaj. 

 

 
 

Tubimin e udhëhoqi mësuesi Osman Ademi, kryetar i 

shoqatës, ku tema kryesore ishte vijueshmëria e 

nxënësve në mësimin amtar. “Në Austri janë diku rreth 

16 mijë nxënës të regjistruar me gjuhë shqipe si gjuhë 

amtare, kurse mësimin e vijojnë rreth 2500 prej tyre. 

Kur dihen kushtet shumë të mira që ofron Ministria e 

Mësimit e Austrisë, ky numër është shumë i ulët dhe 

shqetësues”- tha në fjalën hyrëse z.Ademi. 

 

Imer Lladrovci, konsull në Ambasadën e Kosovës, 

iniciator i takimit, u shpreh i gatshëm në çdo kohë për 
përkrahje të mësuesve dhe shoqatës së tyre për shtimin e 

aktiviteteve në shërbim të ngritjes së numrit të fëmijëve 

shqiptarë në mësimin e gjuhës shqipe. “ Shkolla Shqipe 

në Diasporë është një institucion i rëndësishëm të cilin 

ne duhet ta ruajmë dhe ta bëjmë të tillë që të meriton 

edhe të miqve tanë që na kanë ndihmuar e na ndihmojnë 

në vazhdimësi siç është në rastin tonë shteti austriak, i 

cili ka investuar për mësimin e gjuhës shqipe nga 

fëmijët tanë. ...Duke mësuar gjuhën e respekton veten 

tënde, e nderon historinë e kulturën tënde,  dhe në radhë 

të parë gjuhën tënde. Ne shqiptarët patëm një histori të 
vështirë, gjuha jonë kishte të njëjtin fat, por ajo  rezistoi  

kohëve. Lufta për ruajtjen e gjuhës përmes shkollës 

shqipe është lufta më e madhe dhe lufta e vetme e 

shenjtë e diasporës sonë. Shërbimi ynë shpreh 

përkushtimin dhe angazhimin për të ndihmuar 

mbarëvajtjen e gjuhës shqipe në Austri” 

 

Nga diskutimet e mësimdhënësve doli deklarata e 

përbashkët për shtyp. 

a ) - Vijueshmëria e nxënësve shqiptarë është akoma jo 

e kënaqshme përkundër kushteve të mira që ofron 

Ministria e Mësimit dhe Kulturës e Austrisë  nën 

mbikëqyrjen e së cilës zhvillohet mësimi i gjuhë amtare, 

shqipe. 
b ) – Qëndrimi i prindërve nuk është në nivelin që 

kërkon gjithë përfshirja e fëmijëve shqiptarë në mësimin 

e gjuhës amtare dhe kërkohet ndihmë nga të gjitha 

organizimet brenda mërgimtarëve në Austri në 

vetëdijesimin lidhur me rolin pozitiv të mësimit tek 

fëmijët shqiptarë. 

c ) – Përpjekja për ruajtjen e gjuhës përmes mësimit 

shqip është përpjekja më madhore dhe e shenjtë e 

diasporës. 

d ) – Kërkohet përkrahja nga Ministria e Arsimit, 

Ministria e Diasporës dhe Ministria e Kulturës në të 
gjitha format e mundshme për shtrirjen e gjithanshme të 

mësimit shqip në Austri, si masa më efikase në ruajtjen 

e identitetin kombëtar. 

e ) – Kërkohet përkrahja nga mjetet e informimit, veçan 

ato publike RTK dhe TVSh, në pjesiminë e programeve 

të tyre informative, të aktiviteteve kulturore e 

organizative në diasporë, sensibilizimin e prindërve në 

interes të masivizimit të mësimit në gjuhën shqipe. 

d ) – Të fuqizohet funksionimi i Shoqatës së Mësuesve 

dhe Prindërve Shqiptarë në Austri, duke shtuar 

aktivitetet në qendrat tjera të Austrisë Linz, Graz, 

Salzburg etj. 
f ) – Nxjerrja e një buletini dokumentar periodik nga 

puna e aktivitet e të gjithë mësuesit/et e gjuhës shqipe 

në Austri. 

g ) – Revistat dedikuar për nxënësit të botojnë shkrime 

nga puna dhe aktivitetet kulturore nga mësuesit në 

Austri. 

h ) – Organizimi i mësimit shqip të mbetet larg 

ndikimeve të ndryshme nga jashtë, dhe i bazuar në bazat 

ligjore vendore dhe brenda planeve e programeve nga 

Ministria e Mësimit për Gjuhët Amtare të Austrisë dhe 

Kurrikulës për Mësimin Plotësues në Diasporë. 
i ) – E mirëpresin dhe falënderojnë Ministrinë e Mësimit 

Artit dhe Kulturës- Departamenti për Gjuhët Amtare në 

Austri për ndihmën e pakursyer në furnizim me tekste e 

nevojshme mësimore. 

j ) – Shprehim kënaqësi e mirënjohje për aktivitet e 

Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Diasporës në 

pajisje me tekste, në përkrahjen e projekteve mësimore 

e kulturore të mësuesve/eve nga Austria. Shpresojmë se 

kjo do thellohet e zgjerohet akoma në interes të ruajtjes 

së gjuhës e kulturës shqipe. 



6           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN:                                                                                                                           nr. 17: Vjenë, qershor  2014 

7 

 

Shkruan: Dr. Ina Arapi, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mësimi i gjuhës amtare shqipe në AHS – dy vjet më pas 

 
Para një viti e gjysmë ju lajmërova me gëzim në nr. 11 
të kësaj gazete elektronike për fillimin e mësimit të 

gjuhës sonë amtare edhe në gjimnazet e qytetit të 

Vjenës. Ky lajm u prit me entuziazëm nga 31 nxënës të 

familjeve shqiptare, të cilët u regjistruan dhe e ndoqën 

mësimin gjatë vitit shkollor 2012/13. Është shumë 

pozitiv fakti që të paktë ishin ata që mbetën gjatë rrugës 

dhe shumica arriti ta mbyllë me sukses të plotë vitin 

shkollor duke bërë edhe provimin përfundimtar e duke 

shënuar edhe notën në dëftesë. Jemi të sigurt se mundi 

dhe këmbëngulja e tyre nuk do të shkojnë kot, duke 

pasur parasysh faktin që çdo gjuhë e huaj përbën një 
pasuri të paçmuar për individin që e zotëron dhe 

ambjentin ku jeton ai. 

Gjatë ekskursionit në Bundeskanzleramt, qershor 2013 

 

Pavarësisht nga kjo interesimi për të përvetësuar ashtu 

siç duhet edhe gjuhën amtare shqipe është në përgjithësi 

tepër i ulët. Mbi bazën e disa të dhënave numri total i 
nxënësve shqipfolës në gjimnazet1  e landit të Vjenës 

llogaritet mbi 600 vetë, pra në këtë mësim kanë marrë 

pjesë më pak se 0.5 % prej tyre.  

 

Për t‟i informuar dhe nxitur nxënësit në javën e parë të 

shtatorit 2013, prej 30 gushtit deri më 11 shtator, 

organizova disa takime në gjimnazet Laaerbergstraße, 

Ettenreichgase, Pichelmayergasse të lagjes 10, 

Gehringerstraße të lagjes 11, Karajangasse të lagjes 20 

dhe Henriettenplatz të lagjes 15. Një grup i madh 

nxënësish m‟u prezantua nga drejtoritë e shkollave në  

                                                
1
 Këtu përfshihen gjimnazet e tipit „AHS“ dhe „AHS mit 

Modellversuch Neue Mittelschule“. 

Finalja e Kupës së Futbollit me nxënësit shqiptarë, 22 shtator 2013 

 

gjimnazet Karajangasse dhe Gehringerstraße, megjithatë 

nga gjithë këto përpjekje arrita të fitoj vetëm katër 

fëmijë të mrekullueshëm të familjes Berisha (Doruntina, 

Donika, Laura dhe Valdrini) nga gjimnazi 

Laaerbergstraße. Dëshirë për ta ndjekur mësimin 

shfaqën edhe miqtë e tyre të familjes Mehmetukaj, por 

për shkak se fëmijët e kësaj familjeje nuk shkonin në 
AHS i orientova te kolegët përkatës.  

 

Kështu që viti shkollor 2013/14 filloi më dobët se i 

kaluari. Disa nxënës shumë të mirë që janë maturantë u 

larguan për mungesë kohe. Megjithatë ka ende shumë 

që po vazhdojnë ta ndjekin mësimin me shumë zell, bile 

disa më me zell se vitin e kaluar. Mjaft të tjerë filluan 

sivjet, shumica edhe ata shumë të angazhuar. Mësimin e 

vizitojnë herëpashere edhe fëmijë të fillores si Dhimitra 

Jovani e Rinor Emini, të cilët megjithëse s‟e kanë 

mbushur ende moshën po përgatiten për vitin e 

ardhshëm. Me shumë kënaqësi vë re se pas fëmijëve 
qëndrojnë prindërit, të cilët i mbështesin ata dhe më 

ndihmojnë edhe mua për të rritur cilësinë e 

mësimdhënies.   

 

Tani po i afrohemi fundit të këtij viti shkollor dhe në 

qershor do të fillojnë regjistrimet për vitin e ardhshëm. 

prandaj është shumë e rëndësishme që të mobilizohemi 

të gjithë, me qëllim që mësimi i gjuhës amtare shqipe në 

gjimnaze të vazhdojë të paktën me dy grupet ekzistuese. 

Të mos qëndrojmë indiferentë, por të informojmë të 

gjithë miqtë e të njohurit. Jetojmë në një kohë kur 
kërkesat janë shumë të larta, prandaj të përpiqemi që t‟u 

japim fëmijëve tanë çdo gjë që disponojmë, midis të 
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tjerash edhe gjuhën shqipe, këtë thesar të cilin e kemi 

trashëguar prej mijëvjeçarësh nga parardhësit tanë.  

Festimi i fundit të semestrit të parë të vitit shkollor 2013/14 
 

Përsonalisht më vjen keq kur shoh se në shumë familje 

nuk ekziston interesimi i duhur dhe ky mësim u duket si 

një pengesë ose humbje kohe. Është e vërtetë që kjo 

periudhë është shumë e ngarkuar për nxënësit, por në 

çdo vend të botës gjimnazi është periudha më e 

ngarkuar për nxënësin. Nga ana tjetër, duhet t‟i 

mësojmë fëmijët tanë që të vegjël që ta planifikojnë siç 

duhet kohën, të dinë të vendosin prioritete dhe të mos 
humbasin kohë me gjëra që vërtet të japin kënaqësi, si 

lojërat kompjuterike dhe facebook-u, por që në të 

vërtetë janë shpesh sende boshe.  Duke qenë se këtu 

jemi në një gazetë demokristiane, desha të shpreh 

shqetësimin tim të madh për faktin se asnjë fëmijë prej 

komunitetit shqiptar katolik nuk e ka ndjekur deri tani 

mësimin e gjuhës amtare shqipe. Është interesuar vetëm 

një vajzë në fillim të vitit të kaluar, e cila edhe ajo erdhi 

vetëm dy-tre herë. Shpresoj që me ndihmën e don 

Nikson Shabanit, të cilit i jam drejtuar për ndihmë, dhe 

të kësaj reviste elektronike të arrij të kuptoj shkaqet e 
këtij mosinteresimi dhe në të ardhmen edhe nxënësit e 

këtij komuniteti ta ndjekin mësimin e gjuhës shqipe.  Do 

të ishte vërtet një gabim i pafalshëm që të mos 

shfrytëzohen kushtet shumë të përshtatshme të krijuara 

nga Seksioni i Arsmit të qytetit të Vjenës (Stadtschulart 

für Wien) për mësimin e gjuhës shqipe edhe në 

gjimnaze.    

 

Përkundrazi, mësimi i gjuhës amtare shqipe mund t‟iu 

sjellë mjaft përfitime nxënësve, sidomos tani me 

maturën qendrore dhe provimet pranuese në 

Universitete. Siç dihet, nxënësit që ndjekin këtë mësim 

vlerësohen me notë, e cila vihet në dëftesë. Duke qenë 

zakonisht një notë shumë e mirë ajo e përmirëson 

mesataren. Nga ana tjetër Universitetet preferojnë 

studentë që sjellin diçka të veçantë dhe meqenëse 

hapësira shqipfolëse nuk është integruar ende tërësisht, 

personat që mund të komunikojnë  me këtë hapësirë 

kanë një prioritet në krahasim me studentët e tjerë.   

 
Shpesh, sidomos te fëmijët, ekziston bindja se ata e 

njohin gjuhën shqipe, çka dhe është e vërtetë, nëse bëhet 

fjalë për gjuhën që flitet në familje. Por duhet mësuar 

edhe gjuha letrare, duhet mësuar edhe shkrim e lexim. 

Përveç kësaj hapësira shqiptare nuk përbëhet vetëm nga 

gjuha. Një rol të madh luan gjeografia, historia, që 

mund t‟i vlejë nxënësit dhe studentit të ardhshëm 

ndoshta edhe më shumë se vetë njohja e gjuhës, 

mentaliteti, letërsia, muzika popullore dhe ajo e 

kultivuar, mitologjia, marrëdhëniet me popujt fqinjë dhe 

jo në fund ekonomia. Mos harrojmë edhe anën sociale. 

Më gëzon shumë fakti që nxënësit kanë krijuar një rreth 
shumë të mirë shoqëror dhe ndihen mirë me njëri-

tjetrin.  

Koncerti festiv me rastin e përvjetorit të 6-të të pavarësisë së Kosovës, 

20 shkurt 2013 (Muzeu i lagjes 15) 

 

Të përpiqemi pra, që viti i ardhshëm shkollor 2014/15 të 

shënojë suksese edhe në mësimin e gjuhës amtare 

shqipe! 
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Shkruan: Hazir Mehmeti 

Promovim dhe lexim letrar i autorëve shqiptarë e austriakë, një hap afirmativ kulturor 
Në Qendrën Ndërkulturore (IZ) në Vjenë, Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri "Aleksandër Moisiu" 

me seli në Vjenë - organizoi Promovim dhe lexim letrar nga autorë shqiptar e austriak. Peter.P.Waplinger, poet i 
njohur austriak: “...dosja e 100 të burgosurve politik shqiptarë në vitin 1963/64... libri që nuk lexohet s‟ka vlerë”. 

Roland Bimo: ” ...ne duhet të punojmë në afirmimin tonë si europian...”, I. Lladrovci: “Austria historikisht i ka 

përkrahur shqiptarët...” ...veprat “Iliricum” dhe “Shenja jete”. 

 

 
 

Vjenë, 5 maj 2014: -Në këtë mbrëmje ishin prezent edhe 

mysafirë që nderuan programin edhe Gjergj Dedaj, 

zv.Ministër për Kulturë, Rini dhe Sport në Qeverinë e 

Kosovës, Roland Bimo, ambasador i Shqipërisë në 

Austri, Atasheu ushtarak i Shqipërisë pranë OKB në 

Vjenë Dede Prenga dhe Imer Lladrovci, konsull në 
Ambasadën e Republikës së Kosovës në Austri. 

Programin e udhëhoqi me shumë sukses në të dy gjuhët 

(shqip - gjermanisht) moderatorja Jehona Muja-Sukaj. 

Tubimin e hapi nikoqiri, drejtori i Qendrës 

Ndërkulturore (IZ) Mag. Gerhard Moßhammer. Ai mes 

tjerash tha: “Në qëllimin tonë qëndron jeta e përbashkët 

e kulturave të ndryshme, të mësojmë nga njëri tjetri, 

këtu ne jemi të hapur për aktivitete të ndryshme nga të 

gjitha shoqatat e kombeve të cilat jetojnë në Austri. Jam 

i gëzuar që sot gjendemi në këtë paraqitje programore. 

Tani kemi përvojë nga projektet që kishim në Shqipëri 

dhe Kosovë, projekte arsimore ndërkombëtare në 
Europë me çka kemi synuar që të takojmë të rinj dhe të 

shkëmbejmë përvoja. Kultura dhe arti janë metodat tona 

të takimit të të rinjve, shkëmbimet mes tyre janë 

rrugëtimi ynë. Jam i gëzuar që sot këtu do të 

prezantohen libra dhe lexohen poezi”. 

 

Në emër të Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve 

Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” në Austri, përshëndeti 

Besim Xhelili, kryetar. “Ne që tre vite jemi munduar me 

aktivitetet tona të prezantojmë një pamje tjetër nga ne, 

të prezantojmë vlerat tona letrare dhe kulturore, para 
mërgimtarëve tanë dhe para vendasve. Na vjen mirë të 

shohim veten si pjesë konstruktive e shoqërisë ku 

jetojmë dhe të japim kontributin tonë në të gjitha sferat 

e jetës“. Roland Bimo: “Vet prezenca ime sot këtu në 

emër të ambasadës së Shqipërisë e tregon sa shumë 

rëndësi ka promovimi i librit dhe leximi letrar. Ne duhet 

të punojmë në afirmim si europian që jemi, në ngritjen e 

imazhit tonë”.  Imer Lladrovci në fjalën e tij mes tjerash 

tha: ”Shpresoj se aktivitete të tilla kulturore do të 

mbahen gjithandej Austrisë ku ka shqiptarë në 

promovimin e vlerave kulturore. Austria historikisht i ka 

përkrahur shqiptarët. Diaspora gjithmonë ka luajtur rol 
me rëndësi në çështjen kombëtare dhe disa herë ka 

marrë vendime me rëndësi. Tani kemi mundësi më të 

mëdha që t‟i bashkojmë idetë dhe veprimet si individ 

dhe si grup kudo që ka shqiptarë në botë. Një mbrëmje e 

tillë tregon se shqiptarët janë mirë të organizuar dhe 

kanë traditë, janë një komb i vjetër në Ballkan dhe 

padrejtësisht janë ndëshkuar”. Anton Marku prezantoj 

antologjinë “Iliricum” në gjuhën gjermane. “Para dy 

vjetëve, me rastin e 100 vjetorit të shtetit shqiptar krahas 
botimit në gjuhën shqipe “Iliricumi” botohet edhe në 

gjuhën gjermane, ku janë të prezantuar 26 autorë 

shqiptarë, të cilët vijnë nga të gjitha trevat ku jetojnë 

shqiptarët”. Më tutje ai analizoi përmbajtjen dhe motivet 

e krijuesve të shumtë nga radhët e poetëve, 

shkrimtarëve, publicistëve, piktorëve, skulptorëve e 

studiuesve të fushave të ndryshme. 

 

Poeti i njohur austriak Peter Paul Wiplinger prezantoj 

librin e tij “Lebenszeichen”, “Shenja jete” i përkthyer në 

shqip nga Ferdinand Laholi. P.P. Wiplinger është njëri 
ndër shkrimtarët më të njohur në Austri, hapësirat 

gjermanofolëse dhe më gjerë. Ai përshëndeti stafin 

diplomatik, organizatorët. Mes tjerash shtoi: ”Jam tani e 

25 vjet në kryesinë e Lidhjes për Mbrojtjen e Interesave 

të Autorëve në Austri e cila ka 2500 autorë/e. Që nga 

fillimi kam iniciuar grupin për platformën e cila do 

mblidhte autorët që krijojnë në gjuhët tjera nga grupet 

etnike autoktone - sllovenët, kroatet, hungarezët, çekët, 

sllovakët dhe krijuesit të tjerët dhe secila gjuhë është 

përfaqësuar. Për mua ishte me rëndësi që të ndihmoj 

komunikimin e atyre që shkruajnë në gjuhën gjermane 

dhe atyre që shkruajnë në gjuhët tjera. Kjo është një 
çështje politike kulturore e aktivitet kulturor. Me këto 

funksione që kisha, pata marrëdhënie të mira edhe me 

Ministrinë e Mësimit e Kulturës dhe Ministrinë për 

Çështjet Europiane - të jashtme. Në emër të lidhjes ju 

përshëndes dhe ju uroj sukses. Nisur nga platforma jonë 

z. Xhelili e kam propozuar dhe tani është anëtar edhe i 

Lidhjes sonë dhe të premten që vjen, pas bisedës me ju, 

do ta diskutojmë në kryesinë tonë çështjen anëtarësimit 

të të gjithë krijuesve nga radhët e Lidhjes së Krijuesve 

dhe Shkrimtarëve Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” në 

Lidhjen tonë si pjesë e autorëve në Austri. Unë shpresoj 
në thellimin e bashkëpunimit mes dy Lidhjeve tona”. Ai 

foli edhe lidhur me aktorin e madh Aleksandër Moisiu, i 

cili që kur e kishte dëgjuar nga disku me zërin e tij të 

ruajtura akoma, e kishte impresionuar shumë. “Unë në 

vitet 1963 dhe 1964 isha në Kosovë dhe në regjionet 

shqiptare në Shkup, Strugë, Tetovë dhe nga ato 

udhëtime lindi roli ndërmjetësues mes kulturave. Për 

mua ishte shumë e rëndësishme njohja me disa 

personalitete shqiptare, ndër ta ishte Ibrahim Rugova me 

të cilin u takova disa herë në Slloveni dhe një herë në 

Vjenë dhe me poetin Ali Podrimja. 
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Shkruan: Don Pren Kola, Zvicër 
Lindi më 8 shtator 1966 në fshatin Bec, komuna e Gjakovës, Kosovë. Shërbeu si kapelan në famullinë e Velezhës, Novo Sellës 

dhe si famullitar në Doblibare Komuna e Gjakovës si dhe në Zllakuçan, Komuna e Klinës. Tanimë shërben në Misionin Katolik 

Shqiptar në Zvicër (Arau), ndërsa përgjatë viteve 2008 deri në korrik 2012 ka udhëhequr Misionin Katolik Shqiptar në Austri 

me seli në Vjenë. Deri tani ka botuar libra autorialë, përkthime dhe artikuj shkencorë me karakter teologjik, meditativ dhe 

poetik në shtëpitë botuese “Drita” dhe “Fjala Hyjnore” dhe në të tjera. 

 

 

 

Përkundër dallimeve në botkuptimet fetare, na bashkojnë rrënjët tona, atdheu ynë i 

përbashkët 
 

Sa vështirë është të flitesh për besimin e tjetrit. Këtyre ditëve në veçanti 

është vështirë të diskutojmë rreth krishterimit dhe islamit, duke pasur 
parasysh rrjedhojat e të ashtuquajturës Pranverë Islame, krah e së cilës u 

bënë edhe shqiptarë të disa trevave tona; “pranverë“ e cila, edhe në këtë 

shekull, solli kryqëzimin e shumë të krishterëve sirianë që nuk deshen të 

konvertoheshin sipas mendësisë teologjike islame të disa grupeve më 

radikale. Kur marrim guxim të flasim për fenë e tjetrit, të tjerëve, duhet 

gjithmonë të gjejmë fjalën e drejtë.Nëse do të hynin në përqasjen e islamit 

dhe krishterimit dhe të krahasonin librat biblike me kapitujt e Kuranit, do të 

gjenin ngjashmëri të shumta, por edhe krahasimi i tyre do na të shpiente deri 

tek një paqartësi e madhe ne mes vete, mbase do te nxiste edhe përplasje deri 

tek gjestet plot urrejtje. Përkundër gjithë kësaj doemos duhet të flisim, 

përmes fjalës së drejtë dhe të zdhedhur, edhe për besim e tjetrit. Kjo e folur e 
drejtë duhet të përshkohet e të depërtojë përmes dashurisë dhe respektit për 

tjetrin. Gjithsecilit besimtar, të cilësdo fe, nëse i mungon civilizimi i 

dashurisë, nuk mund të flasë e nuk do të guxonte të flasë për fenë e tjerit. 

Fjala e drejtë për fenë e tjetrit duhet të marrë drejtpeshimin e vet në nderim 

dhe respekt për tjetrin si krijesë e Hyjit dhe në dinjitetin e tij të 

pacenueshëm. Dialogu dhe komunikimi munden të arrihen realisht vetëm kur 

vetëinterpretimi (atointerpretimi) dhe interpretimi i huaj (heterointerpretimi) 

janë përfshirë ose përshkuar në dashuri. Prandaj të interpretosh fenë islami si 

i krishterë, ose si islam fenë e krishterë nuk është lehtë, sepse ka rrezik 

gjithmonë të dalë një tjetër shtjellim a shpjegim, përkatësisht një koncept i 

huaj, që nuk përputhet me atë, të zëmë, që një islam e ka për vetveten. Një 

islam që nuk e kremton Meshën si mund ta kuptojë misterin e këtij kremtimi. 
Një i krishterë që nuk njeh pesë vaktet, lutjen pesëherëshe në ditë, si mund të 

kuptojë gjallërinë dhe dimamizmin që ka kjo lutje në besimin islam. 

 

Bibla ka vargje të shumta shprehjesh dhe urimesh për Krijesën, duke e 

lartësuar atë pa masë, ndërsa pikërisht në fillimin bën të ditur që Zoti krijoi 

njeriun në shëmbëlltyrën e vet (Zanafilla). Edhe në traditën islame flitet për 

njohjen e Hyjit përmes krijesës. Në Suren II lexojmë rreth krijesës dhe 

njohjes së Hyjit: “Kahdo që të kthehemi, atje është anë e Hyjit”. Mistikët 

islamë, sidomos ata të sufuzmit, kanë vëzhguar dhe hetuar po ashtu 

pranishmërinë e fytyrës së Hyjit në gjurmët e krijesës. A. S. Kiriani thoshte: 

“Bukurinë Tënde e sodisim në krijesat, si në një pasqyrë të mahnitshme”. 
Edhe Judaizmi, edhe islami, edhe krishterimi, e sodisin njeriun porsi krijesën 

ndaj të cilës duhet të kemi nderim, sepse vetë urdhëri i pestë Mos vrit, në 

rrasëzën e Moisiut, i dhënë nga Zoti, bën të ditur se sa shumë Hyji e ka për 

zemër njeriun, ndërsa mençuria teologjike sufiste ka vërejtur në krijesën të 

quajtur njeri Bukurinë e Krijuesit, hijeshinë e Perëndisë e ka parë në vëllaun 

e motrën njeri. 

 

Kurani fillon me shkronjen B: bismil – lahi al Rrahmani al Rrahim. Bibla 

fillon po ashtu me shkronjen B:Bereshit. Që të dyja fjalët tregojnë fillimin. 

Që të dyja këto besime kanë zanafillën te Hyj krijues. Por cka na dallon, të 

themi kalimthi dhe pa hyrë në shpekullime teologjike as të krishterë, as 

slame, as judaike sepse ato na çojnë në përplasje. Islami para së gjithash 
është pranim, akceptim i Kuranit dhe jo ndjekje, shëmbëllim i Muhametit. 

Krishterimi përkundrazi, është para së gjithash shëmbëllim i Krishtit, Birit të 

Hyjit. Të krishteret thonë: Fjala u bë njeri në Jezu Krishtin dhe erdhi të 

banojë ndër ne dhe tanimë është i 

pranishëm në Eukaristi, në 
kremtimin liturgjik të Meshës. 

Fjala e mishëruar është për të 

krishterin fjalë e pandërmjetme e 

Hyjit, ndërsa Bibla fjalë e 

ndërmjetësuar. Përkundrazi, në 

Islam, Kurani, si libër, është fjala 

e pandërmjetësuar e Hyjit. 

Islamët e bazojnë besimin e vet 

në Kuran, ndërsa të krishterët në 

personin e Krishtit për të cilin flet 

Bibla. 
 

Ligjëratë e mbajtur në Konferencën 

ndërreligjioze  në Prishtinë më 9 maj 

2014, organizuar nga Shoqata ‚„„Pjetër 

Bogdani„„, Prishtinë 

 

Pa ndjekur rreshtin alfabetik të 

shkronjave, nga B: bismil – lahi 

al Rrahmani al Rrahim dhe 

Bereshit, kthehemi në shkronjën 

A, me të cilën fillon fjala më e 

shenjtë islame: Allah, dhe 

emërtimi më i përditshëm për 

Hyjin në gjuhën hebraike: 

Adonai, që kanë kuptimin: Zot, 

Hyj, Perëndi. Këtu shtojmë dhe 
fjalën tonë shqipe, Atë, Ati ynë, 

me të cilën përditë i krishteri 

shqiptarë, e thërret Zotin. Në 

shkronjën A bashkohemi më së 

miri nën krahët e Krijuesit dhe 

njohim së bashku një Zot të 

vetëm, një Atë, një Krijues. 

Islamët, të krishterët dhe judenjtë 

veçanërishti i bashkon përsëri një 

emër tjetër që fillon me A. Nëse 

a-së ia shtojmë një H, do të 
fitojmëAH, një britmë që del me 

http://www.revistadrini.com/2014/05/don-pren-kola-perkunder-dallimeve-ne-botkuptimet-fetare-na-bashkojne-rrenjet-tona-atdheu-yne-i-perbashket/don-pren-kola/
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shpirt për të shprehur një ndjenjë habie, pas ndonjë harrese, ose ndenjë 

gëzimi pas vetëdijesimit tonë. Prandaj, përmes A-së na lidh Abrahami 

(Ibrahimi), Ati ynë i fesë. Kjo nuk guxon të tretet në harresë dhe nga kjo e 

vërtetë e përbashkët dhe e pranueshme nga të gjitha palët duhet të 

përshkohemi gjithmonë me ndenjë gëzimi, duke ditur  që dikur motit, tashmë 

kryehershëm, kishim dhe kemi një zanafillë. 

  

Po çka i bashkon të krishterët shqiptarë dhe islamë? Ne përpiqemi qenësisht 

dhe jetësisht në shkronjën Gj: jami të një gjaku! Përpiqemi në shkronjën SH: 
jemi shqiptarë. Nga kjo nuk del që feja jonë është shqiptaria, në kuptimin se 

duhet të bëhemi ateistë që mos të kemi përqarje fetare, se feja po dashka të 

zhduket dhe populli ynë më pastaj të ketë rehati. Gjaku dhe kombi, 

shqiptaria në kuptimin e emrit të pakufijshëm, që bën të ditur tërësinë tonë si 

popull, përkundër dallimeve në botkuptime fetare na bashkon në rrënjët tona. 

  

Në popullin tonë në veçanti, të krishterë dhe islamë, janë bashkë si besimtarë 

në dallime dhe si shqiptarë në njësi të damarëve të gjakut në sajë të 

tolerancës tradicionale. Shkronja T, na lish tanimë veçanërisht dhe përmes 

saj dallohemi nga shumë kombe e grupe etnike që njohin beteja dhe luftime, 

qoftë dhe sporadike për shkak të besimit. Toleranca do të thotë durim i 

tjetrit, por durim fetar mund të ketë një besimtar i rryer dhe i rexhur në fenë 
e vet në një Zot të vetëm nga i cili pret Amshimin dhe lutet për tjetrin që të 

arrijë po ashtu, ose një ateist për të cilin fetë, por edhe beotkuptimet e tjera 

nuk qojnë shumë peshë në të gjallët e tij. Toleranca fetare, më parë se durim 

i thjeshtë, është dhimbje shpirti, kullim i brendshëm gjaku për besimtarin e 

bindur në fenë që i përket, sepse bindja se feja ime është e verteta, dhe përtej 

saj nuk ka, të nxit edhe në mënyrëm më gjellimmirë dhe pozitive për t‟u bërë 

misionar i fesë, për ta përhapur atë gjithandej botës, për t‟i ndihmuar tjetrit 

vëlla, e tjetrës motër që të gjejë të vërtetën. Prandaj këtu shpesh, qoftë me 

qëllimin më të mirë, qoftë me lajthitje fillojnë radikalizmat dhe përbuzjet e 

tjerit, emërtimet se tjeri s‟ka fe, se beson rrejshëm dhe kot, prandaj duhet ta 

shpëtoj, të ia ofroj fenë time “të vërtetë“ qoftë edhe me dhunë, dhe nëse nuk 
e pranon ta vras, e ta shpëtoj që mos të besojë më tutje rrejshëm. Por 

toleranca jonë shqiptare nënkupton diçka ndryshe, islami shqiptar dhe 

krishterimi do të duhej më parë të mendonin: konvertimet e ndërsjella janë të 

lejueshme, ato mund të ndodhin, le të ndoshin! për hir të vetë dinjitetit të 

përsonit në zgjedhje të besimit, për hir të paqes në kombin që i përksim. Jo 

rrallë, Kisha katolike ndër shqiptarë u ka bërë ballë akuzave të qarqeve të 

ndryshme të cilat për t‟i aneksuar trojet tona kanë paraqitur Shqipërinë dhe 

shqiptarët si të rrezikshëm për shkak të fesë islame. Lufta e fundit është 

dëshmia më e fresket dhe përkrahja jetike që Kisha jonë i ka bërë besimit 

islamë ndër shqiptarë. 

  
Tani, që mos të lëndonim besimtarët në përgjithësi, mund të shtronim 

pyetjen se çka na bashkon si besimtarë? Kush është besimtari. Kjo fjalë do të 

duhej të ishte sinomim për fjalët: i mirë, i drejtë, i mëshirshëm, i butë, i urtë, 

dorëdhënës, por edhe atdhetar, e të tjera. Sot fjala besimtar është shndërruar 

në fjalët: i rrezikshëm, i zorshëm, i pakuptimtë, rrënues, shkatërrues. 

Ateistët, filozofët dhe mendimtarët e tjerë shqiptarë i bashkon unersalizmi 

botëror, humanizmi, pikëpamjet politike dhe shoqërore, disa sish dikur dhe 

ndoshta dhe tani pjesërisht, mund t‟i ketë bashkuar iternacionalja komuniste, 

besimi në njeriun që doli eskstrem kundër njeriut. Po besimtarët islamë dhe 

të krishterë në çka bashkohen dhe ku gjejnë pikësynimin? Ata pikësëpari dhe 

gjithmonë duhet t‟i bashkojë besimi. Synimi i besimtarit islamë është 

xheneti, parajsa, po ashtu edhe për të krishterin. Besimtarët gjenden së 
bashku qoftë edhe me dallime, në ushtrimin e lutjes: lutja kanonike e 

besimtarit islamë është qëndrimi para Hyjit dhe shtrirja para tij. Të krishterët 

po ashtu gjunjëzohen, ngriten dhe përkulen në kremtimin e Meshës. 

Besimtari islam dhe i krishterë takohen në besimin e tyre në qenësinë e të 

dyja besimeve: që është besimi në një Zot, pastaj në engjëj, në nderimin ndaj 

Mejremës (Marisë) dhe në veçanti në respektin ndaj Isait (Jezusit). Kurani e 

nderon dhe lartëson Jezusin duke i dhënë tituj dhe ngjitur emra të shumtë. 

Studiues të shumtë bëjnë të ditur 

se, emri në orient nuk është 

tingull dhe tym, por koncentrati 

dhe identiteti i emërbartësit. Isai 

në Kuran: përmendet rreth 25 

herë, dhe ndër këto përmendjeje 

16 herë si “I Biri i Marisë” (Īsā 

ibn Maryam).Jezusi në Kuran 

është “Fjala e Hyjit” (kalima 
minAllāh), “Shpirt nga Hyji” (rūh 

min Allâh). Jezusi është njeri “i 

ndershëm”(sālih) dhe “i 

bekuar”(mubārak), i zgjedhur nga 

Perëndia si “profet”(nabī) dhe “I 

dërguari”(rasūl), i cili me vete 

sjell një shpallje. Ai është 

besimtar shembull dhe 

shëmbullor (mathal) dhe 

“shërbëtor i 

Perëndisë”(abdAllāh). Në 

Medinë, Jezusi do të emërohet me 
emrin e vërtetë, me emrin e vet 

(personal): Jezusi Krisht (Jezu 

Krishti ose Jezus Krishti). 

Përfundimisht në suret 

mediniane, në suret që kanë 

prejardhjen nga Medina, Kurani e 

quan Jezusin “Mesia”(al-

masīh). Jezusi në Kuran (në 

suret: 3,45; 4,157.171; 

5,17.72.75; 9.31) tetë herë quhet: 

“Mesia Jezus, Biri i Marisë” (al-
masīh Īsā ibn Marya).  Për 

Jezusin flet dhe një literaturë 

tjetër e bollshme letrare dhe 

mistike islame, nga del që, Jezusi, 

veçanërisht lezetshëm, përmendet 

si biri i Marisë. Këto përshkrime 

janë në të vërtetë të bukura, 

poetike dhe vargje mistike. Një 

ndër to thotë: Tha Jezusi biri i 

Marisë: Lum ai që gjuhën e vet e 

vë në peshtaf, i mjafton shtëpia e 
vet dhe vajton mëkatet e veta (Ibn 

Al-Mubârak, † 797, në Kitab al-

zubd, 40-1, n. 124). 

 
Vetë Maria zë një vend të veçantë 

në Kuran dhe është në përgjithësi i 
vetmi personazh femër që, duke u 

përmendur, gëzon nder në Kuran. 
Pra, sa shumë na bashkon ne 

besimtarëve Bibla dhe Kurani: Na 
mbetet të respektojmë e të 

nderojmë edhe shpjegimet 
teologjike, por mbi gjithçka kemi 

nevojë ta shtojmë besimin tonë në 
Zotin, ta rrisim me dashurinë tonë 

dinjitetin dhe madhështinë që ka 
Njeriu si krijesë e Hyjit, t‟i 

mësojmë të gjithë të tjerët, të gjithë 
shqiptarë, ta besojnë emnrin e Hyjit 

dhe vetëm atij tij përkulen. 
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Shkruan: Ramiz Selimi, Linc/Vjenë 
 

 

 

 

 

 

 

Myslimanë të krishterë! 
 

Shqiptarët në kërkim të identitetit të ri fetar! 

Myslimanë të krishterë, komunitet i ri mysliman, apo fillim në rikthim? 

Namazi është kushti kryesor në radhën e ritualeve për të qenë myslimanë. Është lutja pesë herë në ditë që bëjnë 

islamikët. Sa shqiptarë muhamedanë mbajnë rregullat fetare? Apo jemi në kërkim të një identiteti të ri fetar? 

 

Vitet e fundit është shtuar 
dukshëm debati mbi fetë nga 

prijës fetarë, teolog, intelektualë, 

publicist dhe qytetarë të shumtë 

në mjete të ndryshme të 

informimit dhe rrjetet sociale. 

Spekulimet për shkaktarët e 

debateve fetare mund të jenë nga 

me të ndryshmet, por e sigurt 

është se shërbimet e huaja kanë 

dorë në rrjedhat e tanishme. 

Temat e tilla nuk i kamë preferuar 
ti komentojë asnjëherë, për arsye 

se shqiptarët njihen si popull 

tolerant dhe respektues ndaj feve 

të ndryshme. Parimi im fetar 

është se besimi është diçka 

personale, vullnetarë dhe i 

drejtimeve të ndryshme. Thënia e 

teologut Josepf Murphy se, në 

secilin njeri  gjendet një energji 

me mundësi të madha veprimi,  të 

cilin njeriu e vendosë në lëvizje 

me anë të besimit, është parim i 
imi. Me anë të kësaj energjie janë 

bërë zbulimet e mëdha në dobi të 

njerëzimit, sa që shumë teologë 

dhe shkencëtarë, këtë energji  e 

krahasojnë me  zotin që gjendet 

në secilin njeri. Pra, Zoti gjendet 

në trupin e myslimanit, katolikut, 

ortodoksit, budistit, hindusit etj. 

Ai nuk bënë dallim se myslimani 

është i preferuari i tij në krahasim 

me fetë tjera. 
 

Në bazë të librave historik të 

kohës është  konfirmuar se 

territoret shqiptare të veriut (nën 

sundimin osman) u konvertuan në 

masë të madhe në myslimanë në 

shekullin e 19. Shumë familje u 

ndanë në dysh, jemi dëshmitarë 

kur gjyshet tona të reja mbanin 

kryqin në qafë, e kishin amanet 

nga nënat e tyre, edhe pasi 

martoheshin me myslimanë. 

Shqiptarë të myslimanizmit tradicionalë apo myslimanë liberalë? 
Gjatë pushtimit Osman dhe Jugosllavë, Shqiptarët myslimanë  luteshin me Plis 

të bardhë dhe Tierq të gajtanit, pra me veshje kombëtare, ishin tolerant ndaj 

besimeve tjera,  pushtuesit e huaj mund të kenë ndikuar që ne kemi qenë 

tolerant. Tani kur gjendemi në Tranzicion apo Demokraci kemi një lloji lirie 

fetare, politike, ku secili individ ka të drejtën personale të besimit. 

 

Shqiptarët myslimanë janë të pakrahasueshëm në botë, sa që Arabët na quajnë 

të “pa” fe, pra vendi shihet si një terren i mirë për konvertime. Shqiptarët 

asnjëherë nuk e kanë zbatuar  myslimanizmin e vërtet, sepse kultura jonë Ilire 

dhe Europiane nuk e akcepton atë ideologji. Rregullat e Kuranit i përshtatën 

kushteve dhe traditave arabe, po u zbatuan ato në perpikëmeri, ne do të marrim 
pamje të një shteti islamik. Grupe të vogla që duan të zbatojnë rregullat nga 

Kurani, e që për shumicën janë të panjohura, quhen ekstremist nga grupi i 

madh, ti quajmë myslimanë “liberale”. Grupi i madh shqiptarë myslimanë 

“iberale” është i llojit të veçantë që festojnë festat e katolikëve dhe 

myslimanëve. Ky grup mund të konvertohet në drejtime të ndryshme, nëse 

lejohen shërbimet e huaja të veprojnë në territorin tonë, të zhvillojnë 

aktivitetet e tyre sikurse tani. Grupi i madh mund të ruhet me ndërhyrje të 

shtetit duke larguar dhe ndaluar të gjitha organizatat e huaja. 

 

Para vitit 1945 feja islame është zbatuar nga të konvertuarit,  në bazë të 

rregullave të ofruara nga prijësit e tyre fetarë. Në komunizëm kishte një lloji 

ngecje në zbatimin e rregullave fetare, edhe pse vizitat në Xhamia nuk ishin të 
ndaluara, ato ishin të zbrazëta gjatë ritualeve fetare, në krahasim me Kishat. 

Gjeneratat e rritura në këtë periudhë tani kanë pasardhësit , të cilët duan t‟a 

gjejnë veten në besimin e preferuar. Një pjesë e madhe e tyre gjendet në 

Europë, të cilët po rriten në një ambient tjetër nga ai në Kosovë, direkt apo 

indirekt edhe ata do të ndikojë në vendimet fetare të familjeve të tyre në 

vendlindje. 

 

Organizatat e huaja fetare, rrezikojnë shqiptarët! 

Shqiptarët myslimanë më shumë ju ngjajnë ateistëve se sa besimtarëve fetarë, 

në krahasim me shqiptarët katolikë, që më saktë dhe me më vullnet besojnë në 

besimin e tyre. Një i ri nga Prishtina me tregoj hallin e tij. Ai me tha se, ka një 
rast të mirë të përfitojë 500€ në muaj nga një organizatë e Emirateve të 

Bashkuara Arabe.  E  gjitha që duhet të bëjë, tha ai, është të lutet 5 herë në 

ditë, të vizitojë xhaminë njëherë në javë, mundësisht të lëshojë mjekër dhe 

gjinia femërore të mbajë shami në kokë. “Jam në hall financiar” vazhdoj ai, 

“kërkesat e organizatës nuk dallojnë aspak nga rregullat që lexova në Kuran”, 

tha djaloshi. “Organizatat e huaja fetare janë duke e rritur aktivitetin e tyre në 

këtë kohë krize, nëse vazhdohet me këtë ritëm”, tha djaloshi“,  “shpejt do ta 

kemi Kosovën atje ku askush nuk dëshiron”. Kam frikën se prapa këtyre 

dukurive qëndron Serbia dhe Rusia të cilët janë miq të mëdhenj të arabëve. Do 

të bëjë të pamundurën, të kërkoj zgjidhje tjetër financiare,  tha djaloshi! Këto 

organizata po veprojnë me leje të qeverisë, tani ka ardhur momenti që qeveria 

të veproj sepse dikur do të jetë tepër vonë, mendonte ky i ri. 
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Shumica e myslimanëve në 

Kosovë sillen si të krishterë, jo 

vetëm gjatë festave të fundvitit, 

por edhe në ahengje, festa 

familjare dhe sjelljet e 

përditshme, dikush e quan 

myslimanizmi tradicional, kjo ka 

të bëjë me atë se shqiptarët  janë 

pjesë e kontinentit Europian, të 
gjitha rrugët të dërgojnë aty . Kjo 

shumicë (për mua ateiste) nuk po 

mund i akcepton fetarët e vërtet 

muslimanë, të cilët kanë drejt ti 

luten zotit 5 herë në ditë, të cilët 

kanë drejt të rrisin mjekrat, të 

cilët janë të detyruar të mbulojnë 

lëkuren dhe flokun, e sidomos 

gjinia femërore, sepse të gjitha 

këto rregulla ashtu janë të 

shkruara në Kuran. Kjo pakicë e 

mjekrave medoemos që do të 
orientohet në drejtimin e vet nga 

shtetet arabe, por ata do të mbesin 

çdoherë pakicë, sepse pozita 

gjeografike do të flas për 

shumicën, e cila do të jetë e 

detyruar ta mbajë formën e 

tanishme të besimit (të themi 

“liberalë islamë”) apo kalimit në 

rikthim. Këta “liberalë” do të 

festojnë festat fetare të 

krishterëve dhe myslimanëve.  Se 
reformat janë të domosdoshme në 

fenë islame, treguan vitet e fundit 

me krizat e njëpasnjëshme në 

shumë shtete Arabe.  Europa 

shpreson shumë që” liberalët 

fetarë muslimanë” të mos kalojnë 

të pakica, që ne po i quajmë 

fetarë ekstremist, në realitet ata 

nuk janë radikal, por vetëm fetarë 

të saktë të stilit arab. 

 

Feja myslimane është fe arabe! E krishtera Europiane! 

Arabët  ishin në luftë të vazhdueshme mes vete, apo më mirë të themi fiset 

arabe, këto luftëra ishin brengat kryesore të Muhamedit. Profeti e shihte edhe 

politeizmin si një pengesë drejt bashkimit të arabëve, sepse secili fis kishte 

zotin ose zotat (panteonin) e vet. Muhamedi e shpalli fenë e islame vetëm në 

moshën 40-vjeçare, dëshira e tij ishte që gjuha arabe të dominojë në gjithë 

botën. Nuk është e çuditshme që përpos disa hoxhallarëve, populli shqiptarë 

çdo shkrim e kishte të servuar në gjuhën arabe. Kjo dëshmon se feja islame 

është besim Arab, sikurse Krishterimi që është besim Perëndimor, apo 
Budizmi Kinez. Nëse marrim dhe lexojmë Biblën e Kuranin, do të gjejmë 

krahasime të shumta me disa ndryshime të vogla. P.sh. Fjalia:” Në emër të Atit 

(Zotit), Birit(Jezusit), e të Shpirtit të Shenjtë (Mëshirbërësi), kemi në Kuran të 

shkruar: Në emër të Allahut(Zotit), Mëshiruesit(Muhamedit), Mëshirëbërësit . 

Mirëpo, sjelljet dhe disa pika  nga libri fetarë, që ju kanë përshtat mentalitetit 

arab, vështirë se mund të gjejnë përkrahje të shumica shqiptare, sepse në kemi 

mentalitet të ndryshëm nga Arabët. P.sh kjo fjali në Kuran:,El Tewbe 29. 

“Luftoni ata që nuk besojnë Allahun dhe botën tjetër, nuk e konsiderojnë të 

ndaluar atë që e ndaloi Allahu dhe i dërguari  i Tij, nuk besojnë fenë e vërtetë”. 

Ose në: El Tewbe 5. “E kur të kalojnë muajt e shenjtë, luftoni idhujtarët kudo 

që ti gjeni, robëroni dhe ngujoni ata, e vënju pritë në çdo shteg”. Kjo më 

shumë ka të bëjë me luftimin e fiseve Arabe, që kundërshtonin këtë ideologji. 
Myslimanët e Ballkanit janë të llojit të veçantë, të pakrahasueshëm në botë. Në 

asnjë shtet të botës të besimit myslimanë nuk gjendet pema e bredhit për vit të 

ri në shtëpitë e tyre. Edhe fetarët e përbetuar si hoxhallarë të këtij besimi  po 

bien ndesh me rregullat e shkruara, në një formë ose tjetër, për shkak të 

ambientit, rrethit dhe kulturës së shqiptarëve. Ne jetojmë dhe punojmë në 

Europë, prandaj deshëm apo nuk deshëm, do ti përshtatemi kushteve dhe 

rrethanave ekzistuese. Kalendari Gregorian është një nga kalendarët më të 

përsosur që ka njohur njerëzimi, është kalendar i bazuar ne sistemin diellor, në 

krahasim me kalendarin mysliman të hixhrit, që bazohet në sistemin e hënës, 

shumica e shqiptarëve nuk do të interesohet asnjëherë për vitin e ri Arab, ata 

do ta festojnë çdo herë vitin e ri Gregorian. 
 

Që Feja dhe Kombi janë të ndryshme, këtë e kanë konfirmuar më së miri 

Shqiptarët, duke qenë tolerant dhe respektues ndaj besimit tjetër. Edhe tani 

nuk është ndryshe, Kombi  mbi të gjitha, besimin ta mbajmë në shtëpi, për 

Komb të flasim në çarshi. 
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Fejton aktual

 

Shkruan: Mirash Ndrejaj, kryetari i BD të PSHDK në Zvicër 
 

 

 

 

 

Kosova në prag të zgjedhjeve parlamentare 
  
Opinionet, analizat dhe parashikimet mbi procesin zgjedhor dhe konstelacionet e 
mundshme politike janë bërë temë ditore në Kosovë e më gjërë. Para se të provoj të 
shtjelloj disa nga ato çështje që mendoj të jenë të rëndsishme për votuesin kosovar do 
të bëj një digresion duke sjellë disa rreshta nga libri i At Zef Pllumit „„Histori kurrë e 

shkrueme: Kontinuiteti-vazhdimësia- i së keqës asht nji gja e keqe e cila duhet 
braktisë; ndërsa kontinuiteti i së mirës asht nji detyrë njerzore. Shtjelli i punëve e i 
ngjarjeve të vendit e kombit tonë sot ngarkon me përgjegjësi çdo shqiptar e aq ma 
tepër rintelektualët. 
Secili shqiptar që e don atdheun, duhet t`ë i bajë vedit e kombit këto pyetje: 
1) Përse kemi mbetë të izoluem prej Europes? 
2) A jemi nda na prej Europës apo Europa na ndau ne? 
3) A duem gjithnji e përgjithmonë të mbetemi jashta saj? 
4) A na pranojnë ne kombet europiane në gjinin e vet me individualitetin tonë 

armiqesor ndaj Europës? 
Na vazhdimisht akuzojmë Europën për padrejtësi karshi nesh;  ndërsa Europa na 
akuzon ne si njerëz të regresit. Na shfaqim kjartas nostalgjinë e së kaluemes 
(nostalgjinë e hurmave). Kushtrim burra shqiptarë! Hapni sytë e shifni realitetin 
ndër sy: shifni se jemi vendi ma i prapambetur i Europës e konkurrojmë edhe me 
botën.  Pse ? … 
Kur t`ia bajmë vedit ketë pse, duhet edhe t`i përgjigjemi. 
Mjerisht duket se tash shumë kohë ne nuk na punon logjika si të tjerëve, i thurim 

lavde vedit për mbrapambetjen tonë, turpet i quejmë  „„virtyte të larta të kombit“. 
Jemi verbue shpirtnisht pse na humbi mendja e këthjelltë e inteligjenca për me thanë 
të vërtetën. Kemi krijue heroj, kemi krijue mite mbi të cilat hedhim themelet e 
historisë sonë, e çka asht ma zi, të ardhmen e kombit tonë. 
Sot, mbas 80 vjetësh që kemi fitue pavarsinë politike, ka ardhë koha që të formohemi 
si njerëz të qytetnuem të Europës. Tash qyrtojmë ndërgjegjen tonë , si i jemi paraqitë 
botës gjatë këtyre vjetëve? 
Të qytetnuem – jo;  të shkolluem- jo; të edukuem – jo; të përparuem –jo;  të 

bashkuem – jo se jo;  
A kemi pasë gjatë këtyne vjetëve ndonji qeveri që mos ta ketë marr pushtetin me 
dhunë ose me rrena? Cili ashtë ai  komb i  huej, o fuqi e huej që t`i ketë sjellë aq 
shumë fatkeqësi shqiptarve saq`i sollëm na vedit? Çka na mungon ne që të jemi si 
europjanët tjerë? Toka- jo; dielli e deti – jo. Ne na mungon mendja e mentaliteti e 
mbi të gjitha dashunia. Shqiptarja e madhe Nanë Tereza pat thanë: „„ shqiptarët kanë 
me ba ma shumë për atdheun, në qoftë se kan për t`u dashtë ma tepër ndërmjet 
vedi„„, (këtu përfundon pjesa e marrur nga libri i At Zef Pllumit). 

 
Dikush do të pyet se çfarë ndërlidhje ka kjo me aktualitetin kosovar, por gjithsesi 
mendoj se kjo vazhdon të jetë një brengë dhe një pyetje thelbësore për të ardhmen e 
vendit. Zgjedhjet nacionale do të duhej të paraqisnin alternativa transparente e jo të 
kamufluara. Çfarë po ndodhë realisht në prag të fillimit të fushatës zgjedhore: ikje të 
individëve nga një parti në tjetrën. Për ironi ato klasifikohen si „„prurje“ por realisht 
janë ikje dhe rirreshtime në klane të ndryshme për të kamufluar realitetin mafioz 
brenda subjekteve politike. Në të gjitha listat e partive „„të mdha” kemi emra që janë 

të akuzuar ose thanë më qartë emra që kanë probleme me ligjin. LDK-ja, partia e cila 
kishte të gjitha premisat që t„i fitoj këto zgjedhje si duket as vetë nuk është e sigurt në 
fitore. Për këtë flet më së miri kërkesa e kryetarit të saj që të takohej me Behgjet 
Pacollin me të cilin presidenti Rugova në filozofin e së cilit thirret Isa Mustafa nuk 
do të ulej kurrë për të biseduar për çështje të tilla, dhe aq më pak t„i shkonte në 
„„shtëpinë”  e tij gati në mesnatë. 
  
PDK-ja, respektivisht Hashim Thaqi vazhdon me premtimet e tij marramendëse, të 
cilat as vetë nuk i beson. Me aftësinë e tij prej një manipuluesi të përsosur ka afrur 

pranë vehtes një grup të ashtuquajtur PSHDK dhe një tjetër PD si dhe ca grupacione 
tjera të vogla që përveç përçarjes dhe regresit asgjë tjetër nuk do të manifestojnë në 
politikën kosovare. 

AAK-ja vazhdon të mbetet në 
pozicionin e saj pjesërisht të 
pakuptueshëm: pretendon të marrë 
postin e kryeministrit, por nuk e 

spjegon dot se si. 
 
VV-ja dhe AKR-ja nuk besoj se edhe 
kësaj radhe do të jenë ndonjë faktor 
relevantë në politikën kosovare 
ndonëse nuk përjashtohet mundësia e 
ndonjë koalicioni pas-zgjedhor, që 
për rrethanat kosovare do të dukej një 
absurd politik, e që realisht jemi 

deshmitarë që koalicione të kësaj 
natyre kanë ndodhë edhe në të 
kaluarën jo të largët. Partitë që do të 
konkurojnë për herë të parë në këto 
zgjedhje nuk mendoj se do prekin 
thelbin e konstelacioneve të medha. 
 
Mendoj se është tejet e rëndësishme 

që të sjellë në kujtesën e lexuesit 
edhe një fakt shumë domethënës:  
asnjëri nga liderët e partive politike 
në Kosovë nuk është shprehur hapur 
dhe nuk ka guxuar të konfrontohet 
me temën e ekstremizmit, luftën në 
Siri dhe pjesëmarrjen e shqiptarëve 
në këtë luftë, shamitë dhe tema të 

tjera të kësaj natyre. I vetmi dhe më i 
drejtpërdrejti ka qenë Ramush 
Haradinaj, i cili ka folur pa ekuivoke. 
Mbetet të shihet se çfarë kostoje do 
t‟i sjellë në zgjedhje deklarata e tij 
shumë sfiduese për zhvillimet në 
Kosovë, e në veçanti për ata që 
Kosovën duan ta shohin sa më larg 

Evropës.  
 
Mendoj se votuesi kësaj radhe do të 
duhej të votonte më shumë duke u 
orientuar në emrat e përveçëm e jo 
shumë në programet partiake. Duke 
votuar njerëz të merituar, me një 
prapavijë të pastër dhe të pasur, do të 

mundësonin që të kemi një përbërje 
deputetësh të devotshëm, të cilët jo 
domosdoshmërisht do të ndikoheshin 
nga politika ditore dhe klanore.  
 
Nuk dua të besoj se votuesi do të 
tregohet aq naiv sa që të mos i 
ndëshkoj me votë këta „„të mjerë„„ që 
parlamentin e Kosovës e shëndrruan 

në një foltore  (falltore) të shëmtuar. 

 
Zvicër: 24.05.2014
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Blic Info nga Austria 

 

9 prill 2014: Lindita Arapi prezantoi romanin e saj “Schlüsselmädchen”  (“Vajza me çelës në qafë‟‟)  
Në Institutin e Historisë së Evropës Lindore të Universitetit të Vjenës, 

shkrimtarja Lindita Arapi lexoi pjesë nga romani i saj “Schlüsselmädchen” 

(“Vajzat me çelës në qafë‟‟), përkthyer në gjuhën gjermane me një ndjesi 

shumë të hollë nga Joachim Röhm. Lindita Arapi skicon asimteri në 

portretet shqiptare njëri pas tjetrit dhe depërton nën lëkurën e vendlindjes 

së saj. Romani rrëfen historinë e Lodja Lemanit, një vajzë që rritet në vitet 

„70 në qytetin model socialist D., ku njerëzit spiunojnë me zell njëri-tjetrin. 

D. duket të jetë një qytet pa sekrete. Por në të vërtetë çdo fjalë, çdo gjest, 

çdo hap është i koduar. Sidomos për familjen Lemani, që jeton në një 

shtëpi të mbuluar nga aroma e limonëve, por që vetëm në shikim të parë 

duket idilike. Lindita Arapi jeton në Bonn dhe punon në redaksinë shqipe 

të Deutsche Welle-s.  

 

 

10 maj 2014: Zef Ndrecaj promovoi librin në gjuhën gjermane „„Gebrochene Wege” („„Shtigjet e mbërthyera”)  
Në kordinim me Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri 
„„Aleksandër Moisiu” u mbajt një promovim libri dhe një orë letrare. 

Nikoqir i këtij manifestimi ishte shoqata „„Klang Film Thetaer„„ nga qyteti 

i Schlladming-ut. Për librin „„Gebrochene Wege„„ („„Shtigjet e 

mbërthyera”) të autorit Zef Ndrecaj një fjalë rasti në gjuhën shqipe  e bëri 

Xhenc Bezhi, ndërsa në atë gjermane Dr. Kurt Gosteschnigg. Qëllimi i 

këtij aktiviteti ishte prezantimi i vlerave  krijuese të autorëve shqiptarë si 

dhe senzibilizimi i publikut austriakë për të arriturat e shkrimtarëve tanë në 

këtë shtet mik. Me këtë rast u shfaq edhe një film dokumentar mbi 

Shqipërinë.  Pjesëmarrës në kete eveniment ishin edhe disa figura të jetës 

publike të qytetit të Schladming-ut. Për poezinë më të mirë çmimi i 

publikut ju nda poetit Ragip Dragusha nga Shkodra. 
 

 

11 maj 2014: Shqipëria e Kosova nderojnë viktimat në Mauthausen 
Shqiptarët u gjenden bashkë me gjithë Frontin Antifashist në luftën e cila 

shkaktoj dhembje të mëdha njerëzimit. Nga kjo luftë kundër një force e 

ideologjie antinjerëzore siç ishte fashizmi, duhet të mësojnë gjeneratat në 

vazhdimësi.  “Nie mehr Faschismus”-/ Kurrë më  fashizëm„„, porosia 

përcjellëse në kohë. Dhe Dita Përkujtimore është në shërbim të saj. Këtu 
ishin edhe dy shtetet tona, Shqipëria dhe Kosova.  Shqipëria sipas renditjes  

alfabetike ishte e para nga shtetet pjesëmarrëse. Në emër të delegacionit të 

Shqipërisë kurorën e vuri Roland Bimo, ambasador i Republikës së 

Shqipërisë në Austri, kurse në emër të delegacionit të Republikës së 

Kosovës, kurorën e vuri Blerim Camaj, ushtrues detyre të ambasadorit të 

Republikës së Kosovës në Austri.  (H.M) 

  

 

 

25 maj 2014: në Vjenë shfaqet filimi “Zibidi” i regjisorit nga Prishtina, Nart Zeqiraj 

Në Stadtkino-Künstlerhaus në Vjenë në kuadër të festivalit të njohur 
vjenez “VIS Vienna Independent Shorts – International Festival for Short 

Film, Animation and Music Video” që u mbajt nga 23-29 maj 2014 u dha 

dhe premiera e filmit “Zibidi” i regjisorit nga Prishtina, Nart Zeqiraj. Deri 

më tani ky film ka marrë pjesë në 21 festivale të ndryshme nëpër botë, 

ndërsa ka fituar 7 çmime ndërkombëtare. Së fundi, ky film është 

shpërblyer me çmimin “Golden Award”, si filmi më i mirë i shkurtër në 

festivalin e filmit CineRocKom në Hollywood. Paraqitja e premierës së 

këtij filmi u realizua me përkrahjen e Ambasadës së Republikës së 

Kosovës në Austri, në suaza të prezantimit të vlerave kulturore të artistëve 

nga Kosova. 
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OPINIONE: Fjala jonë

Diasporë apo Mes diellit dhe hënës 

 
 

Ne ende vazhdojmë të themi se historikisht kemi qenë 

mburojë e Evropës. Me këtë e pranojmë se gjithmonë 

kemi qenë periferi e saj. Herë dikund e më shpesh 

askund. Nëse duam që një ditë edhe në të kemi një yll 

në flamurin e BE atëherë duhet që sinqerisht të 

kthehemi nga tradita e cila që në burim është 

perëndimore. Nëse do e bëjmë këtë atëherë do të arrijmë 

që Evropës t‟i ofrojmë dhe japim shumë më tepër sa sa 

madhësinë tonë gjeografike në hartën e botës. Dhe kjo 
duhet të jetë më shumë se vetëm një kombinim fjalësh 

dhe premtimesh. Për më tepër, duhet të jetë besim dhe 

bindje. Në të kundërtën, BE do të vazhdojë që edhe për 

së paku 20 vitet e ardhshme të na përshendet me 

mirësjellje para dyerve të saj.   

 

Përderisa të tjerët i zgjidhin mosmarrëveshjet dhe 

çëshjet e hapura mes tyre me dialog, ne preferojmë 

monologun. Kjo nuk paraqet dhe ndonjë çudi aq të 

madhe  duke ditur se i përkasim Ballkanit, rajon ky në të 

cilin njerëzit dhe popujt ende mbështeten në forcën si 
mënyrë e ballafaqimit me probleme dhe sfida.  

 

Nuk mund ta kuptojmë të tashmen pa e njohur të 

kaluarën. Shpesh neve na ka mbajtur bashkë më shumë 

e djeshmja se sa e sotmja. Është e mundur që ne tashmë 

një kohë mendojmë si evropianë, por sillemi si 

orientalë. Mu si dukur kalorësit e henës këtu e pesë 

shekuj më parë. Kjo ,,dashuri„„ e lindjes i ngjan 

përqafimit pas të cilit partneri jep shpirt.  Ata që kanë 

,,miq„„ kaq të mirë nuk kanë fare nevojë për armiq.  

Sot për nesër 
Politikanët tanë duhet të ndalojnë që të flasin diçka 

brenda vendit e ndryshe jashtë tij. Dallimi mes 

formulimeve që ata bëjnë në shqip dhe anglisht është 

shumë i madh. Tashmë është e ditur se artistët gënjejnë 

që të thonë të vërtetën, politikanët që ta fshehin atë. 

 

Është e vërtetë që sot si shoqëri jemi më mirë se që 

kemi qenë para dy dekadave. Por, po aq është e vërtetë 
se nuk jemi aty ku është dashur të jemi. Nëse jo më 

tepër, atëherë të bëjmë bile diçka të mirë. Të mos 

lejojmë të bëjmë gabime në hapa. Të mendojmë shpesh 

kush jemi. Edhe më shpesh kush kemi qenë. Rruga 

nëpër të cilën kemi ardhur na tregon rrugën drejt të cilës 

jemi nisur. Pa diell nuk ka hije. Dielli ynë lind përtej 

largësive. Atje ku për të tjerët perëndon.  

 

E nesërmja nuk pret 

Njerëzit i krijojnë vet kufinjtë mes tyre. Duke bërë 

kështu ata largohen nga njëri-tjetri deri në univers, i cili 
vet është i pakufishëm. Nuk dua të tingëlloj si pesimist, 

por në të njëjtën kohë as të mbyllë sytë para këtij 

realiteti.  

 

Të mos lejojmë që dallimet mes nesh të shndërrohen në 

mure. Ne nuk e meritojmë këtë.  

 

 

 

 

 

 

Letër nga diaspora 

 
 

Miku im! 

 

Ka kohë që po më mundojnë 

ëndërrat e orëve të vona. Shoh një 

qiri që  refuzon të ndizet, një jetë 

të marrë frymë ...   

 

Ne të dy i takojmë gjeneratës së 
pafat që jetën e ndan në dy pjesë: 

para dhe pas luftës. Po të më 

thoshte dikush para disa viteve se 

do të çlirohemi nga të huaj e 

pastaj do të robërohemi nga tanët 

nuk do e besoja. Është e 

tmerrshme kur njerëzit tu ta robërojnë lirinë. Pritjet tona ishin të mëdha. 

Dëshpërimi edhe më i madh. 

  

Ja, përfunduan dhe zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Disa u gëzuan. Besoj 

dhe ti në Prishtinë dhe unë në Vjenë. Të tjerët jo. Tash priten ndyshime 

pozitive. Është koha e fundit që ato të ndodhin. Në të kundërtën, Kosova do 

të vazhdojë të mos shkoj as djathtas as majtas, por rrotull. Kryekëput. 

Teposhtë. 
  

Miku im! 

 

të hash e të mos trashesh, kjo do ishte zgjidhja.  E për këtë duhet punë. 

Shumë punë. Derisa kjo të ndodhë punëtori do të vazhdojë të dëshiroj të vdes 

në një ditë pune. Papunëtori në fundjavë.  
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Shkruan: Mr. Ndue Ukaj, Kosovë 
Ndue Ukaj, shkrimtar, kritik i letërsisë dhe publicist, u lindi në vitin 1977 në Stubëll të Epërme të Vitisë.. Ka kryer studimet për 

letërsi dhe gjuhë shqipe në fakultetin e filologjisë në Universitetin e Prishtinës, ku ka ndjekur edhe studimet e magjistraturës. 

Një kohë, ka jetuar në Suedi, ku ka ndjekur kurse të gjuhës dhe kulturës suedeze. Ka qenë anëtar i disa redaksive letrare dhe 

gjithashtu anëtar i disa manifestimeve kulturore. Po ashtu ka qenë editor i revistës për art, kulturë e shoqëri “Identiteti” që është 

botuar në Prishtinë.  Është i përfshirë në disa antologji të poezisë shqipe, brenda dhe jashtë vendit. Poezitë dhe tekstet e tij janë 

përkthyer në anglisht, rumanisht, spanjisht, italisht dhe suedisht dhe është prezantuar nëpër shumë revista ndërkombëtare. Është 

autor librash me poezi dhe studime letrare. Ndërsa libri “Godo nuk vjen‟‟, u laureua me çmimin kombëtar “Azem Shkreli” për 

librin më te mirë të botuar me poezi në vitin 2010 në Kosovë. Ndërkaq në Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë, “Ditët e 

Naimit”, u laureua me çmimin për poezinë më të mirë. 

 

S‟mbulohet dielli me shoshë 
 

“Nga këto zgjedhje, duhet të dalim me një shkollë të re politike: duhet përfundimisht të mësohemi se nuk ka vlera pa 

parime dhe se demokraci pa dije, është e rrezikshme (J. Kennedy).” 

  
Dielli s‟mbulohet me shoshë. Këtë shprehje e dëgjojmë 
shpeshherë dhe në raste të ndryshme. Ndonëse është një 

lloj aksiome e ditur dhe përdoret te shumë popuj, për të 
treguar të vërtetën përballë gënjeshtrës, gjithmonë gjinden 

personazhe qesharake brenda shoqërive të caktuara, që 
besojnë në të kundërtën, se mund ta bëjnë një gjë të tillë, 

pra ta mbulojnë diellin me shoshë. Nëpërmjet kësaj 
maksimë të mirënjohur, urtia popullore synon te theksojë 

se vërteta s‟mund të mbulohet e as të kamuflohet, për aq sa 
mund të mbulohet dielli me shoshë. E zakonisht kjo 

tendencë shpërfaqet sheshazi, kur në një shoqëri rritet e 
keqja e zvogëlohet e mira apo në një shoqëri ku ka 

bashkëjetesë tinëzare me të keqen, dhe ku e kjo e fundit 
bëhet model i sjelljes publike dhe instancë nëpërmjet së 

cilës sajohen autoritet publike.   
 

Këtë urti popullore, shkrimtari i shkëlqyeshëm rus, Anton 
Chehovi, e ka shfrytëzuar mjeshtërisht te tregimi me të 

njëjtin titull, në të cilin, me një sarkazëm therëse e humor, 
qesëndisë, kritikon dhe portretizon figurën e politikanit. 

Ky  personazhi, që quhet Pasudin, bën zullum mbi 
qytetarët e vendit të tij dhe një ditë niset “t‟i kap befas...si 

rrufeja në të kthjellët” ata dhe kështu t‟i dënojë. Mirëpo kjo 
ëndërr, me të cilën ai kënaqet, nuk i zgjatë shumë. Ajo 

fillon t‟i zvetënohet, sapo fillon  të bisedon me karrocierin, 

të cilin e pyet, nëse ai e njeh Pasudinin, që ishte vet ai.   
Karrocieri zgërdhihet dhe i përgjigjet se e njeh. Mu në këtë 

pikë, fillon kthesa në tregim. Zhvillohet një dialog mes 
këtyre dyve dhe përgjatë një udhëtimi Pasudini (politikan e 

inspektor), kupton se karrocieri dhe gjithë qytetarët e tjerë 
ku ai inspekton, ja njohin të gjitha bëmat e tij, që janë 

këqija: pushtetin e degjeneruar, abuzimin me të, 
 korrupsioni dhe jetën e shthurur morale. Nëpërmjet 

personazhit të karrocierit, inspektori e kupton se të gjithë i 
dinë veset e tij, në një shoqëri ku e keqja kishte hyrë në çdo 

qelizë të saj. E në fund të tregimit, i dëshpëruar, Pasudini 
kërkon nga karrocieri, para se të mbërrijë në cak, ku 

synonte t‟u bënte zullumin e radhës qytetarëve, kthehet nga 
“misioni” i tij për të ndëshkuar “batakçinjtë”. Ai këtë 

vendim e merr befas, pasi e sheh vetën në pasqyrën që ja 
shfaq karrocieri, duke i treguar për atë se çka mendon 

populli për të dhe si e njeh populli vërtetë atë.   
 

Me një ndjenjë të këndshme humori, autori e shpotitë 
figurën e politikanit dhe kështu e vë përballë ndërgjegjes 

shoqërore, që herë do kur, ja ravijëzon gjitha vrragët, në 
një pasqyrë prej së cilës s‟ka sesi të largohet. Sepse, një 

ditë, me apo pa dashjen e tij, ai do të shfaqet përballë kësaj 
pasqyre, që quhet ndërgjegje. 

 

Ky tregim, i shkruar me 1885, me semantikën, mesazhet 
dhe idetë që përçon, mund të jetë aktual edhe sot, sidomos 

në botën tonë të vogël, ku çdo ditë ndeshen karrocieri dhe 
politikani. Ky i fundit, me luksin e tij, për çdo ditë i flet 

karrocierit, për qëllime të larta, për luftë ndaj të keqes, 
ndonëse e di fare mirë të vërtetën e pakëndshme, se gjithë 

qytetarët ia njohin veset dhe maskarallëqet e tij. Këta dy 
personazhe, i ndeshim në role të njëjta, këto vite të fundit, 

në jetën tonë politike. Sepse shoqëria jonë, është katandisur 
në një errësirë morale, ku e mira e përgjithshme s‟duket 

asgjëkund në horizont dhe ku politika miope, tifozllëku 
politik, injoranca dhe interesi personal, zotërojnë mbi çdo 

parim dhe vlerë. Ndonëse dëliri për pushtet, zakonisht i 
pengon individët që e ushtrojnë atë, sikurse edhe ata që 

synojnë të marrin pushtet, ta shohin vetën përballë 
qytetarit,  ata s‟kanë sesi t‟iu shmangen pafundësisht kësaj 

përballje të pakëndshme, nga e cila shpeshherë dalin si 
qyqarë.   

 
Kosova, këto ditë po hynë në një proces politik jetik: 

mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare, të cilat përbëjnë një 
rëndësi tepër të veçantë, pas një periudhe stagnimi e 

degradimi të gjatë. E zagushia për pushtet, i ka përrallisë 
shumë politikanë, që botëkuptimet dhe idetë e tyre për 

shtetin e pushtetin i kanë reduktuar në parulla sterile. Ata 

flasin përçartë përballë qytetarëve të lodhur nga jeta e 
vështirë dhe mjegullnaja në të cilën janë katandisë, si 

pasojë e një politikë pa vizion. Ndonëse pa alternativa të 
dëshirueshme, kësaj here zgjedhësi kosovar, në rolin e 

karrocierit të tregimit të lartpërmendur, duke i treguar 
politikanit të vërteten për figurën e tij, mund t‟i bëj 

shërbimin ma të mirë vendit, të pengojë atë në rrugën e tij, 
për të bërë më shumë zullum. Sepse deri me tash, zullum 

është bërë shumë, ndonjëherë edhe me përkrahjen e 
karrocierit. Tani është koha e këtij, që me ndërgjegje të 

pastër, ta denoncojë çdo tentativë të atyre që synojnë të 
mbulojnë diellin me shoshë. Një përpjekje e tillë, është një 

marri foshnjore dhe asgjë më shumë. Këto zgjedhje, duhet 
të ndërrojnë shumëçka te ne. E mbi të gjitha, qasjen e 

politikanit ndaj karrocierit, por edhe raportin e këtij të 
fundit me politikanin. Është koha e fundit, që këta të 

shihen në pasqyrë.  Mbi të gjitha, nga këto zgjedhje, duhet 
të dalim me një shkollë të re politike: duhet përfundimisht 

të mësohemi se nuk ka vlera pa parime dhe se demokraci 
pa dije, është e rrezikshme (J. Kennedy). 

 
Përvoja e ka treguar se portat e lirisë dhe përparimit hapën, 

kur të vetëdijesohemi për faktin, se, duke i ndrequr punët 
tona, s‟janë ndrequr punët e Kosovës. Është koha të bëjmë 

një hap të tillë: të mendojmë së pari për Kosovën. 
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Histori 

 

Shkruan: Fatbardha Demi, Tiranë 
Gazetare dhe studiuese e pavarur në fushën e historisë. Materiali që gjendet më poshtë është studim që trajtohet për herë të 

parë nga albanologjia dhe  në vijim të studimit tjeter „„Rruga e zbulimit të emrit të besimit pellazg dhe të vashës krahë 

shqiponje„„ që është mbajtur në kuvendin e dytë  të pellazgeve, në Tirane në vitin 2012 dhe materialit „„Si u nderua BESA 

shqiptare në tempujt e faraonëve„„. Krahas këtyre studimeve, Fatbardha Demi ka publikuar shkrime të shumta për temat 

historike, të politikës së ditës, mbi origjinën e gjuhës shqipe, tema shoqërore, mbrojtjen e pasurisë arkeologjike, etj, e të cilat 

janë botuar si në gazetat e Tiranës edhe në ato elektronike në gjuhën shqipe në Gjermani, Suedi, Amerikë, Itali si dhe në 

forume të ndryshme. 

 

 

 

Hëna dhe dielli, simbole kultike në dy kokat e shqiponjës pellazge 
(pjesa e katërt) 

 
Pelasgetë kishinë nje besë te bukur‟ e vjershëtore. Besonin gjithe shenjat‟ e natyrës e trupet‟ e qjellit; i faleshinë djellit, 

henës, yjevet të mëdhenj, qiellit,revet,eresë,detit e të tjerave. Kjo besë, që thuhet “mythologji” eshte bes‟ e të parëvet 

prindër tanë, pelasgvet (Sami Frashëri)  

 

Siç dëshmon Mehdi Frashëri, Shqiptarët edhe sot bëjnë 

be “Për këtë dritë!”2 (10) Këtë pohim na e sjellin edhe 

studiues të tjerë si Dhimitër Pilika:“Gurra e stërmoçme 

na bindin se ylli lutej si perëndia e Dritës” 3(11) Mark 

Tirta: “Shqiptarët besonin se flaka e zjarrit është një 

perëndi, prandaj edhe sot bejne be “për këtë zjarr”, “për 

këtë dritë”4 (12) George G. M.James: “Misteret 
egjiptiane kishin tre nivele studentësh : a)njerëzit e 

vdekshëm dmth njerëzit në provë b) inteligjentët dmth 

ata që kishin arritur vizionin e brëndshëm dhe c) 

krijuesit ose Bijtë e Dritës, të cilët njësoheshin me 

Dritën (ndergjegjen e vërtetë shpirtërore).”5. 

  

Spiro Konda pohon se :” Rrënja “di”në sanskritisht do 

te thote “ndrit” ,shkelqej”6 (14) Edhe studiuesi arbëresh 

Xhuzepe Katapano e shikon Krijuesin në këtë 

këndvështrim: “...Prejardhjen dhe natyrën e burimit të 

ndritshëm : Zotin, mendimin e tij, të shfaqur brënda 

relativitetit të asaj kohe dhe hapsire, si “dritë 
bardhësore”. Prandaj mendoj se shkenca ezoterike e 

lashtë, e pandryshueshme sepse e sakte ,e mësuar në 

tempujt e Egjyptit-qëndër e botës-dhe e rrezatuar ngado, 

është me origjinë « boreale » (ipe-borealet jane dardano-

thesprotët - shën im)7 (15)  

 

Duke nënkuptuar Krijuesin si “dritë bardhësore” emrin 

“bardhë” e gjejmë në toponime, emra njerëzish dhe 

fisesh. « Mbreti Dardan Bardhylus, "Ylli i 

Bardhë"(449?-359?BC) ishte ai, i cili formoi fillimisht 

mbretërinë e Maqedonisë dhe që e cila më pas, u 
shndërrua në perandorinë e famshme maqedonase nga 

Philipi II (359-336 BC)» 8(16) Historiani, Dion Kasi, 

                                                
2
 f20 Mehdi Frashëri “Historia e lashtë e Shqiperisë dhe e 

Shqipetarëve”, Plejad 2012 
3
 f92 Dhimitër Pilika “Pellazgët origjina jonë e mohuar” Botimet 

enciklopedike , Tiranë 2005 
4
 f20 Mark Tirta, « Mitollogjia nder shqiptare »  

5
 f52, George G. M. James “Trashegimi e vjedhur” Plejad, Tiranë, 

2009 
6
 f63 Spiro Konda, “Shqiptarët dhe Problemi Pellazgjik”, 

UEGEN,Tiranë, 2011 
7
 f8 Xhuzepe Katapano (po aty) 

8
 Maksim Zotaj ,“Origjina  dhe simbolet e flamurit shqiptar!” 

Metropol, 24-01- 2008 

thotë se, “Vendi që quhet sot Maqedoni ish i banuar prej 

barbarëve: ”Ilirë dhe Bardhë”... » 9(17) “Në gjuhen e 

hititëve dhe në atë ilire, fjala “ALP” do të thotë “i 

bardhë”10 (18) ,nga vjen edhe emërtimi i vargmalit më 

të gjatë në Europë, që vijojnë edhe në trevat tona –

Alpet. Edhe emri i mbretit të parë të Thesprotisë ka 

qenë “Alpan” (Alban) (Niko Stillo), si sinonim i 
mëvonshëm i emrit Bardhyl (bardh+yll – ylli i bardhë). 

Studiuesit dëshmojnë se Zoti në fillim qe grua, edhe në 

gjuhën shqipe emërtimi është i gjinisë femërore (Drita) 

edhe tempulli i parë i institucionalizuar i pellazgëve-

Dodona, i kushtohesh një perëndeshe grua 

(Sellenës/Hëna) emrin e së cilës e mori besimi hënor 

pellazg “sellenizmi”, (sot i shperfytyruar në përmbajtje - 

“hellenizmi”). Edhe shqiponja, përfaqësuesja e saj, në 

gjuhën shqipe nuk ka gjini mashkullore11. (19)  

 

Fshehja e emrit të vërtetë të Krijuesit (më sakt 

Krijueses) në rrjedhën e shekujve është bërë qëllimisht. 
Fillimisht për ta mbajtur të fshehtë nga fiset e tjera, 

sepse siç vërejnë studiuesit, besimi lindi si një mjet 

mbrojtjeje. Në shekujt e më vonshëm, edhe emrat e 

Perëndive të herëshme prehistorike, nuk tregoheshin 

dhe autorët e lashtësisë, padrejtësisht dëshmojnë se 

Pellazgët e gadishullit Ilirik, nuk u kishin vënë emra 

perëndive të tyre. Që nga kjo periudhë, për Krijuesin u 

ligjësua që të mos i përmendej emri, ndërkohë u 

hyjnizuan me emra, “pasardhësit” e saj: Hëna/Sellena, 

Dielli/Apollon dhe një varg i gjatë Hyjnish e 

Hyjneshash, të ndër-lidhur ndërmjet tyre, me një fill të 
ngatëruar farefisnor. 

 

 (vijon) 

 

 

 

                                                                          
 
9
 Shefki Ollomani “Maqedonët dhe Maqedonia Antike” www.ina-

online.net/opinione /8965.txt  
10

 Albert Hitoaliaj - Marrë nga sa-kra.ch MNVR | Shqiponja me dy 

kokë, simboli ynë, më i lashti i botës www.mnvr.org › 
11

 f22, Jaho Brahaj „Flamuri i Kombit Shqiptar“, Tiranë 2007 

 



6           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN:                                                                                                                           nr. 17: Vjenë, qershor  2014 

19 

 

 

Shkruan: Gjon Keka, Grac (Austri), politolog, Ph.D. kandidat në shkenca politike në Emuni 

University dhe ADA 

 

 

                     
 

 

Ofertat e Sulltanit dhe refuzimi i Gjergj Kastriotit 
 

 

Qëllim i Sulltanit ishte jo vetëm shkatërrimi i Arbenisë, 

por edhe shkatërrimi i Gjergj Kastriotit, dhe madje ai 

më tepër luftonte ta shkatërronte këtë mburojë të 

Arbenisë dhe Evropës për t'i hapur rrugë kështu 

pushtimeve tjera dhe rrënimeve në tërë kontinentin 

evropian. Duke e parë se ishte e pamundur Sulltani 

bënte përpjekje të vazhdueshme duke shpresuar në një 

marrëveshje në mes tij dhe Gjergj Kastriotit duke i 
dërguar Hajredinin (Ayradin) si ambasador të tij për t'i 

dërguar letrat diplomatike dhe kërkesat në Krujë tek 

Gjergj Kastriotit lideri dhe vizionari i shtetit të Arbënit. 

 

Pothuajse në të gjitha letrat dhe kërkesat e tij të dërguara 

nga ky ambasador i tij përmbanin plotë fjalë mizorie, 

kërcënime, lajka, premtime, insinuata, arte dhelparake të 

bindjes. Llogaritë e tij Sulltani i kishte të veshur me 

ambicie dhe pasionin për territore, duke insistuar dhe 

premtuar shumë gjëra, pushtet, pasuri, pozita nga më të 

ndryshmet, miqësi të përjetshme por vetëm me kusht që 

Gjergj Kastrioti të kthehet në selinë e tij, t'i bindet atij 
dhe të kthehet në muhamedan(islamik), por të gjitha 

këto premtime, propozime dhe kushte Gjergj Kastrioti i 

urrente thellë. Gjergj Kastrioti i urrente propozimet e 

Sulltanit, sepse ai donte ta mbronte kauzën e tij 

kombëtare-patriotike dhe nuk lakmonte asgjë tjetër. 

Qëllimi i tij ishte të ruante gjakun (racën) e pastër 

arbnor, shpirtin dhe atdheun e tij nga barbarët osman. 

Kështu po nënvizoj këtu disa oferta të Sulltanit, të 

pabotuara më parë që ai i dërgoj nëpërmjet ambasadorit 
të tij për Gjergj Kastriotin liderin, strategun dhe 

vizionarin e Arbënit në maj të vitit 1461. Sipas këtyre 

kushteve të mëposhtme për të gjitha kohët e paqes dhe 

miqësisë: 

1. Ai duhet t'i japë të drejtë osmanëve gjatë gjithë kohës 

për kalim të lirë dhe të papenguar nëpër Shqipëri, në 

territoret nën venedikasit dhe vendet e rëndësishme 

bregdetare; 

2. Të dërgoj Birin e tij Gjonin si një peng në 

Konstantinopojë; 

3. Të lejoj tregëtarët osmanë të bëjnë tregti të lirë, pa 
pagesë dhe të papenguar në të gjithë Shqipërinë, dhe në 

fund; 

4. vetë do të jetë nën përcjelljen dhe sigurinë e portës së 

Sulltanit, ku ai do të merrte të gjitha nderimet, dekoratat 

e merituar për shkak të kësaj.  

 

Gjergj Kastrioti pasi u këshillua me të gjithë strukturën 

e tij udhëheqëse brenda shtetit të Arbënit vendosi që tri 

nga ofertat të refuzohen kategorikisht, ndërsa nëse 

Sulltani dëshiron vetëm në oferëtn e tretë sipas 

reciprocitetit, që njësoj edhe shteti i Arbërit dhe 

arbnorët të përfitojnë të sigurtë të njejtat të drejta të 
tregëtisë së lirë në të gjithë Perandorinë Osmane dhe 

njëkohësisht që porta e sulltanit të njoh pa asnjë kusht të 

gjithë udhëheqësit trojeve të Arbenisë dhe të zotërve të 

saj në tërë pjesët e Arbënisë dhe më gjerë në rajon. 

 

Nga kjo mësojmë se Gjergj Kastrioti si një lider dhe 

strateg ishte vërtetë i mençur dhe njihte politikën dhe 

diplomacinë tregtare ndërmjet shteteve në atë kohë, kjo 

sidomos në refuzimin që i bëri pikave të tjera të ofertave 

dhe fokusit në pikën e reciprocitetit dhe tregëtisë së lirë 

si dhe të njohjes së Arbenisë dhe tërë princëve në këtë 
pjesë të kontinentit evropian. 

 

Sidoqoftë ai ishte vërtetë një patriot i madh arbnor, 

vizionar dhe strateg e diplomat i cili gjatë jetës së tij 

rezistoj dhe u bë mburoj e civilizimit të familjes 

evropiane. Ai ishte ai i vetmi që paralizoj portën e 

sulltanit dhe e dobësoj atë dhe ndaloj ambiciet e 

sulltanit për ta pushtuar tërë kontinentin evropian. Me 

pak fjalë Gjergj Kastrioti ky vizionar i arbenisë bëri të 

gjithë çfarë mund të bëjë vetëm një komandant i madh 

dhe i mençur, dhe jo rastësisht mbante pseudonimin 

Aleksandri i Madh (Skenderbeu). 
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Shkruan: Mr. Sarë Gjergji, Kosovë 
Sarë Gjergji u lind më 15.12.1965 në Stubëll të Epërme të Vitisë. Kreu studimet për Letërsi dhe gjuhë shqipe në Universitetin e 

Prishtinës, ku dhe vijoi edhe studimet postdiplomike. Ai ndjek studimet për letërsi, në doktoraturë, në Universitetin e 

Shkupit.Pos tjerash, ka botuar edhe këta libra me poezi: “Golgotë”, Drita, Ferizaj, 1994; “Kontrast ngjyrash”, Prometheus, 

Graz, 1996; “Terapia e vdekjes – requiem për Kosovën”, Martin Segoni & Ura, Gjilan, 2000; “Peizazh toke”, Eurorilindja, 

Tiranë, 2004, etj. Në Bukuresht, në përkujdesje dhe përkthim të Baki Ymerit ka botuar (në rumanisht) librin “Zjarr i pashuar‟‟. 

Ka qenë themelues dhe kryeredaktor i parë i revistës “Lajmëtari‟‟, në Graz si dhe kryeredaktor i revistës “Identiteti‟‟, që 

botohej pas lufte në Prishtinë. Është dhe fitues i disa çmimeve letrare për poezi dhe organizator i manifestimit letrar, kulturor e 

shkencor  “Takimet e Dom Mikelit” si dhe botues i buletinit të manifestimit me të njëjtin emër. Ai po ashtu ishte edhe redaktor 

i revistës për art, kulturë dhe letërsi, e financuar nga Ministria e Kulturës e Kosovës‟‟Kalendari letrar‟‟, Prishtinë.  

 

 

Vizituesit apolstolikë-kolegji i vitit 1585 në Stubëll dhe libri në gjuhën shqipe 
(pjesa e parë) 

 

Ajo që është e rëndësishme dhe 

domethënëse, është fakti se këto 

burime flasin, ndër të tjera, për 

mbështetjen e shkollës shqipe e 

për shpërndarje librash. Se cilat 

ishin këto shkolla dhe ku ishin 

ato; se cilat ishin  librat që u 

shpërndanë, në ç‟gjuhë e kush 

ishin autorët e këtyre librave nuk 
dihet dhe nuk dëshirojmë të 

spekulojmë. Megjithatë, po 

sjellim ndërmend se jemi 29 vite 

pas botimit të “Mesharit” të 

Buzukut, në kohën kur jetoi e 

krijoi edhe autori i veprës Dita e 

Gjyqit, Atë Pali prej Hasi12 dhe 

në kohën kur edhe vetë 

Komulloviqi kishte botuar për 

popujt sllavë veprën e tij 

origjinale “Doktrina e krishterë” 

(më 1582).13 Mund të ishin këta 
librat që u shpërndanë apo kishte 

dhe libra të tjerë, liturgjikë e të 

përshpirtshëm, siç flasin burimet, 

mbetet të hulumtohet.  

 

Sido që të jetë, një gjë është e 

sigurt: Gulielm Adae, më 1332 

flet për librat në gjuhën shqipe,  

kurse në “Libellus de notitia 

orbis”, në pjesën ku flitet për 

shqiptarët, shkruhet: “Habent 
linguam et literam propriam”. 

Fjala është për fundin e shek. 

XIV dhe fillimin e atij të XV 

(vitet 1398-1405).14 Pra, edhe 

sipas këtij burimi, ne kishim libra 

në gjuhën tonë. Po ashtu, për 

kronika në gjuhën e vendit flasin 

                                             
12 Shih: Isak Ahmeti, Kleri katolik 

shqiptar dhe letërsia, Drita, Ferizaj, 1994,  

26-28.  
13

 Shih: Isusovci autori prvih hrvatskih 

katekizama, në: www.isusovci-split.hr. 
14

 Dr. Anton Kern,  Der “LIBELLUS DE 

NOTITIA ORBIS”, Johannes III (De 

Galontifontibus) O.P., Erzbischofs von 

Sulthanyeh, Instituto storico domenicano 

di S.Sabina, Graz, 1938, 102.  

edhe Skënderbeu e Barleti. Edhe studiuesja Ina Arapi, është e mendimit që 

shqipja shkruhej edhe para Buzukut: 

 

“Buzuku ka përkthyer tekste biblike dhe liturgjike nga gjuhë të tjera të mëdha 

të kohës me një gjuhë shqipe të pasur dhe mjaft të përpunuar. Kjo tregon që 

shqipja shkruhej edhe më përpara, por zbulimi i teksteve të vjetra shqipe i 

mbetet rastësisë. Kuptohet, jashtë Shqipërisë, sepse këtu u shkatërrua gjithçka 

gjatë periudhës së sundimit osman. Është me rëndësi të vihet në dukje që 

mungojnë edhe shumë tekste nga shek. XVII e këtej për të cilat ka të dhëna të 
sakta që janë botuar, por që nuk gjenden.”15  

 

Studiuesit japin mendimet e tyre për një shqipe të shkruar që nga shekulli 

XIV.16 Nëse të dhënat tregojnë se  më 1493 në Obot dhe më 1563 në Shkodër 

kishte shtypshkronja, atëherë është krejt e kuptueshme dhe e natyrshme të ketë 

pasur edhe botime të librave në gjuhën shqipe, por që dhuna e kohëve i ka 

përpirë. Mundësinë për shpërndarjen e librave ndër shqiptarë dhe mbështetjen 

e shkollës shqipe, na e bën edhe më të besueshme studiuesi kroat Mirosllav 

Vanino. Ai, bazuar në një burim të Vatikanit, më saktë në një raport të 

vizituesve apostolikë A. Komulloviq dhe T. Raggio të vitit 1584, në librin e tij 

Jezuitët dhe populli kroat (Isusovci i hrvatski narod), jep të dhëna me interes 

për ne. 
 

Sipas Vaninos, pas vdekjes së Bonifacio Stefanit më 1582, vizitën apostolike 

në Ballkan për një kohë do ta vazhdojë ipeshkvi Augustin Quintius, polak i 

urdhrit të dominikanëve. Ndërkaq, me vendim të 10 janarit 1584, Papa Gregori 

XIII emëron kanonikun nga Zara A. Komulloviq (të lindur në Split) dhe T. 

Raggio për vizitues apostolikë, reformatorë e delegatë për Shqipëri dhe qytete 

e vende të tjera përreth, që gjendeshin nën pushtuesin turk. Si reformatorë, ata 

kishin autorizimin dhe pushtetin e plotë për veprim nga papati. Kishin të drejtë 

të themelonin famulli të reja e të emëronin famullitarë, varësisht si e 

vlerësonin gjendjen në terren. Me një autorizim dhe të drejta të tilla për 

veprim, në fillim të vitit 1584, vizituesit nga Roma, nëpërmjet Ankonës,  
Hvarit e Dubrovnikut udhëtuan e arritën në Shqipëri. Sipas  studiuesit kroat, 

ata ishin të shoqëruar  nga tre shqiptarë, njëri prej të cilëve, Duka Armani, 

ishte prift; njëri nxënës i Kolegjit Ilirik dhe i treti  një shqiptar, që do ta 

mbështeste gjatë shkollimit nxënësin në fjalë. Për shpenzimet e udhëtimit, 

përfshirë këtu  shpenzimet për tre përcjellësit shqiptarë, për librat dhe gjëra të 

tjera u përkujdesën vizituesit, të cilët kishin marrë nga papati paratë e 

nevojshme (gjithsej 400 skuda ari).  

 

                                                                                                          (vijon) 
vazhdon edhe sot, përfshirë këtu edhe veprat e autorit të këtij shkrimi, ndërkaq, kritika 

letrare jo gjithherë ka qenë në nivelin e duhur të vlerësimit të veprave, brenda të cilave, 
në një

                                                
15

 Shqipja shkruhej edhe para Buzukut, por zbulimi i teksteve të vjetra i mbetet rastësisë, intervistë 

e Ben Andonit me Ina Arapin dhënë për Milosaon,  Gazeta shqiptare, Tiranë, 11.08.2013. 
16

 Shih: Dhimitër Shuteriqi,  Shkrimet shqipe në vitet 1332-1850, Rilindja, Prishtinë, 1978. 

http://www.isusovci-split.hr/
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Shkruan: Prof. Dr. Zymer Ujkan Neziri, Prishtinë 

 

 

                      

 

 

 

Zhuj Selmani-Dëshmor i shquar i kombit dhe i lëvizjes kombëtare shqiptare të shek -XIX- 
(pjesa e dytë) 

 
Zhuj Selmani, i njohur si Zhuji i kufirit, që aq shumë i nxori telashe knjazit 

në Cetinë, Zhuji i Kullës së Sheremetit, siç është thënë edhe më 1991, e bëri 

vdekjen ashtu si Oso Kuka disa vite më parë (1862) dhe ashtu ngjashëm si 

vdiq edhe Mic Sokoli disa vite më vonë (1881). Si Osa, si Zhuji, si Mici-

trima që jetojnë gjithmonë. 

 

Edhe kënga popullore e bën Zhujin të pavdekshëm në shumë vise të atdheut:  

                                «Kah le dielli e praro hana,  

                                Zhuj Selman nuk ba mâ nana!», 

që dëgjohet edhe sot në të katër anët e epikës sonë historike. Zhuji ishte sa 

trim aq edhe i pashëm. Rreth 30-vjeçar. I pamartuar. Guximit të tij ia kishte 

lakmi edhe knjaz Nikolla. Thuhet se ishte oficer kufiri në Jashikovc, kur 
Mali i Zi përpiqej për të pushtuar sa më shumë toka shqiptare para se të mb-

ahej Kongresi i Berlinit. Zhuji, i betuar se për të gjallë të tij nuk i shkelë kujt 

këmba këndej kufirit: 

                                   «Hip në kullë, pisket si zana:  

                                    Merni vesh ju kapetana, 

                                   Merni vesh, kallxoni zekut, 

                                   S‟i lshoj Kullat e Sheremetit!». 

 

I sulmuar keqas, pas shumë sulmeve dhe i rrethuar fort pas shumë 

rrethimeve, në kohën kur harambashët e knjazit kujtonin se të gjallë do ta ço-

jnë në Cetinë, ai i kallë me barut ata dhe vetëflijohet për atdheun e vet. 
Zhuj Selmani këndohet në këngë epike historike, madje ai këndohet nga 

nënat edhe në ninulla, duke dëshiruar që fëmijët e tyre në djep, kur të 

burrërohen, të bëhen si Zhuj Selmani. 

 

Emri i Zhujit, pas vdekjes, më 1875, është epizuar në të gjitha katundet e 

Rugovës dhe jashtë saj, sidomos në Rrafshin e Dukagjinit. Madje, edhe gjatë 

një hulumtimi në vitet 90 të shekullit të kaluar, janë gjetur me dhjetra burra, 

të rinj dhe fëmijë që mbajnë emrin Zhuj Selmani, në shenjë nderimi dhe nga 

dëshira e përgjasimit me këtë trim të madh, ashtu siç dëshmohet kjo dukuri e 

lashtë etnokulturore shqiptare edhe në traditën e hershme ilire të epizimit të 

emrave të burrave të shquar. 

                             

Çështja shqiptare pas vdekjes së Zhuj Selmanit  

Zhuj Selmani del në skenën e historisë më të re shqiptare dhe në taditën 

gojore bën emër të madh sidomos pas vdekjes heroike në Kullën e 

Sheremetit. Ishin ato vite të Krizës Lindore, 1875-1876, kur shqiptarët 

vazhdonin jetën në robëri nën Perandorinë Osmane dhe ishin të rrezikuar nga 

fqinjtë, kur fillon kryengritja në Bosnjë (1875), e pastaj në Bullgari (1876). 

Në ato vite, Perandoria Osmane ishte lodhur edhe nga thatësia e madhe 

(1873-1875), nga kriza ekonomike, gjendja e rëndë sociale e varfëria, po 

edhe nga uria në Anadoll. E më pastaj, Serbia e Mali i Zi i shpallin luftë 

kësaj perandorie (1876), me synimin për zgjerim në territoret fqinje, sidomos 

në Vilajetin e Kosovës dhe në Vilajetin e Shkodrës. 
 

Lufta ruse-turke, 1877-1878, dhe pësimi i forcave osmane e keqësoi edhe më 

shumë gjendjen e çështjes shqiptare, e kjo u vërtetua në Shën Stefan e në Be-

rlin (1878), por Lidhja Shqiptare e 

Prizrenit (1878-1881) u 

kundërvihet vendimeve të padrejta 

të Evropës për copëtimin e 

Shqipërisë. Ajo e kundërshtoi edhe 

Perandorinë Osmane, politikisht 

dhe ushtarakisht, ku familja dhe 

bashkëluftëtarët e Zhuj Selmanit 

nga Rugova e Peja dhe nga viset e 

tjera i thanë jo-në e parë Evropës 

dhe Malit të Zi në Nokshiq, me ar-

më në dorë, në betejën e famshme 
në dhjetor 1879, për të vazhduar 

edhe në betejat e janarit 1880, kur 

Mali i Zi, i gjunjëzuar, heq dorë 

nga Plava e Gucia. 

                   

Personalitete të shquara nga 

familja e Zhuj Selmanit 

*Zymer Selmani, ishte luftëtar dhe 

pleqnar. Zymeri ishte djalë i 

Selman Muçës, që la pasardhës 

pesë djem e dy vajza (Ukën, Metën, 
Rizën, Isufin e Selmanin dhe vajzat 

Butën e Hâlën). U vra në Cigë, afër 

Pejës, më 1912, pas pushtimit të 

Rugovës e të Pejës nga Mali i Zi. 

 

*Hysen Selmani, Bajram Selmani e 

Sokol Selmani, tre vëllazërit e tjerë 

të Zhujit, gjithashtu u vranë. Hyseni 

la pasardhës (Cekën, e Ceka la 

Ramën, kurse Rama la Bajramin), 

kurse Bajrami e Sokoli nuk lanë 

pasardhës. Hyseni, Bajrami e 
Sokoli ishin luftëtarë dhe trima. Të 

rinj dhe të guximshëm. Dëshmorë 

të familjes së Selman Muçës, 

dëshmorë të popullit. Luftuan ashtu 

siç pat luftuar Zhuji, duke vazhduar 

rrugën e tij për t‟ i mbrojtur atdh-

eun dhe kombin.  

 

Pra, Selman Muça i Koshutanit 

ishte baba i pesë trimave, i pesë at-

dhetarëve, i pesë dëshmorëve, i 
pesë burrave të dheut. 

(vijon) 
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Shkruan: Teuta Shala-Peli, M.A., Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

Kontributi i Millan Shuflaj për mesjetën shqiptare 
(pjesa e parë) 

 

Interesimin për njohjen dhe studimin e historisë 

shqiptare studiuesi Milan Shuflaj e shfaqi që në fillim të 

karrierës së tij shkencore. Që nga koha kur ishte duke e 

përgatitur studimin “Akte private dalmatine”, hasi në 
burime lidhur me të kaluarën e shqiptarëve në kohën e 

mesme. Në historiografinë e atëhershme kjo periudhë e 

historisë ishte trajtuar dhe ndriçuar shumë pak prandaj 

ishte temë që zgjoi interesimin e madh te gjeneratës së 

re të shkencëtarëve, nder ta ishte edhe Shuflaj.1  

 

Duke qenë i pasionuar për historinë e popullit tonë ai 

arriti që për një periudhë relativisht të shkurtër  të botoi 

dhe të lë në dorëshkrim punime dhe  monografi të 

shumta shkencore,  në të cilat me fakte dhe analiza 

argumenton prejardhjen ilire të shqiptarëve si dhe 

mbron bindshëm se ata janë autokton në viset ku edhe 
sot banojnë.  

 

Në vargun e studiuesve të huaj që u morën me historinë 

e popullit tonë, padyshim se  Milan Shuflaj përbën një 

hallkë të rëndësishme për kontributin e tij prej një 

studiuesi dhe shkencëtari të mirëfilltë dhënë  në 

trajtimin dhe ndriçimin e saktë dhe korrekt të 

problemeve të shumta nga lëmi i historisë mesjetare 

shqiptare. Në kuadër të historisë mesjetare shqiptare  

Milan Shuflaj ka treguar interesim të madh edhe për 

bregdetin e Shqipërisë. 
 

Duke hulumtuar historinë e popullit kroat në mënyrë të 

veçantë periudhën historike të bregut lindor të 

Adriatikut ndërmjet shekullit XI dhe XII, Milan Shuflaj 

në të njëjtën kohë arriti që të hulumtoi edhe   historinë e 

Shqipërisë dhe të bregdetit të saj. 2   

 

Në opusin e tij të gjerë shkencor, Shuflaj na ofron të 

dhëna  të bollshme për historinë e bregdetit të 

Shqipërisë konkretisht të qyteteve bregdetare si: 

Durrësit, Lezhës, Shkodrës, Drishtit, Vlorës, Tivarit dhe 

Ulqinit, duke na pasqyruar një tablo të plot mbi to si në 
rrafshin politikë, ashtu edhe në atë ekonomik, juridik, 

fetar, kulturor etj, të dhëna të cilat për nga vlera dhe 

rëndësia janë të veçanta ngase janë  të bazuara në fakte 

dhe të argumentuara me dokumente të shumta arkivore 

të grumbulluara nga arkivat e atyre vendeve me të cilat 

                                                
1
 Zekaria Cana, Millan Shuflaj-lavrues i historisë shqiptare, në 

Rilindja 18.IV.1968, Prishtinë 1968, f.11. 
2
 Mag.Jur. Darko Sagrak, Roli i Dr. Milan Shuflajt në lidhshmërinë e 

historisë kroate dhe shqiptare, (Kumtesë e paraqitur në Simpoziumin 

për Milan Shuflajn organizuar nga Instituti i Historisë-Prishtinë, më 

9.11.2009, Prishtinë), f.1. 

në njëfarë mënyre është e lidhur një pjesë e historisë së 

qyteteve në fjalë. 

 

Duke marr parasysh faktin se qytetet bregdetare 
shqiptare për shkak të rëndësisë  që kishin,  gjatë 

mesjetës shpesh here ishin cak i sulmeve të 

njëpasnjëshme të pushtuesve të ndryshëm, andaj edhe  

Shuflaj në veprat e tij i kushton kujdes dhe vëmendje  

sfidave me të cilat u përballën këto qytete si pasoj e 

këtyre sulmeve, duke filluar që nga dyndjet e popujve3, 

e deri të rënia nën sundimin turk.  Shuflaj vë në dukje se 

si pasojë e dyndjeve të popujve shumë qytete u 

zvogëluan apo edhe u shkatërruan, por në ndërkohë 

linden dhe u zhvilluan edhe qytete të reja mesjetare në 

mesin e të cilave ai  përmendë edhe Drivastiumin 

(Drishtin) dhe Antivarin(Tivarin).4 Për më tepër, veprat 
e Shuflajt, në mënyrë të veçantë na japin të dhëna të 

bollshme për synimet dhe përpjekjet sidomos të 

Republikës së Venedikut për të futur nën sundimin e 

vetë bregdetin shqiptar5. Nga vetë përmbajtja e 

dokumenteve të botuara në kuadër të këtyre veprave 

shohim se Republika e Venedikut, e cila që prej kohesh 

kishte si synim pushtimin e bregdetit shqiptar, duke 

filluar që nga fundi i shekullit XIV, filloi që të fus nënë 

sundimin e saj njërin pas tjetrit qytetet si: 

Durrësin(1392)6, Lezhën(1393)7, Shkodrën dhe 

Drishtin(1396)8,  ndërsa më 1405 në duart e tyre kalojnë 
Ulqini dhe Tivari.9   

 

Të dhënat që na ofron Shuflaj tregojnë se gjatë kohës sa 

këto qytete ishin nën sundimin e Republikës së 

Venedikut, kjo e fundit nuk  kishte një sundim të qetë në 

to. Krahas turqve të cilët që nga fundi i shekullit të XIV, 

si destinacion të tyre kishin Shqipërinë, Venediku u 

ndesh edhe më përpjekjet e feudalëve vendas për 

çlirimin e  qyteteve bregdetare shqiptare, më këtë rast 

Shuflaj veçon feudalët Balshaj. Sipas tij i fundit nga 

Balshajt, Balsha III, deri në vitin 1421 bëri luftë 

kryesisht kundër venedikasve.10  Edhe përkundër faktit 
se nuk patën një sundim të qetë, venedikasit i mbajtën 

këto qytete për një kohë të gjatë. 

(vijon) 

                                                
3
 Milan Shuflaj, Histori e shqiptarëve të veriut, Nositi, Prishtinë 2009, 

f.19. 
4
 Po aty. 

5
 Acta Alb., në më shumë vende. 

6
 Acta Alb., II/480. 

7
 Acta Alb., II/501.  

8
 Acta Alb., II/555. 

9
 Millan Shuflaj, Histori...,f. 55. 

10
 Po aty. 
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Shkruan: Tomë Mrijaj, New York (SHBA) 

 

 

 

 

 

 

 

Pren Nikollë Mrijaj (1889-1923)-Pinjoll i shquar i shkollës së famshme austriake 
(pjesa e tretë) 

  

 
Sikurse flasin edhe burimet 
historike dhe dokumentet e kohës 

së Rilindjes Kombëtare (të cilat, 
për fat të mirë, kanë nisur të 

botohen, në shumë libra biografik 
dhe historik në Kosovë), aty për më 

shumë, shohim se Kryetari i ri, 
krijoi lidhje më të ngushta dhe 

bashkëpunim të vijueshëm me 
aktivistin e palodhur atdhetar të 

Rilindjes Kombëtare në Kosovë, 
meshtarin Pader Engjell Palaj 

O.F.M. (1870-), që asokohe 

vepronte në Kishën e Shën Gjon 
Pagëzuesit në Zllakuqan. 

 
Ishte koha e rizgjimit të ndërgjegjës 

kombëtare për liri, kundër 
pushtuesve turq, që po vihej re 

përmes përfaqësuesve kombëtar 
shqiptarë, në fund të shekullit XIX 

dhe fillim i shek.XX. 
 

Veprimtaria e përbashkët e klerikut 
Pader Palaj me Kryetarin e ri të 

Komunës në Zllakuqan Pren Mrijaj, 
ishte e spikatur dhe dallohej në 

shumë drejtime. Të dy patriotët, 
bisedonin shpesh, për 

bashkëpunim, në të mirë të 
krahinës së Lugut të Drinit dhe më 

gjerë, mbasi të dy idealistët, kishin 
idenë dhe qëllimin e mirë, për të 

bërë ndërgjegjësimin dhe 
mobilizimin e forcave kryengritëse 

kundërturke. 

Kështu, gazeta “Vardar”, që botohej në qytetin e Shkupit, e cila mban datën 18 
Janar 1909, ndër të tjera citon, se: “Në marsin e këtij viti (1909), At Engjëll Palaj, 

në bashkëpunim me krerët e vendit dhe Kryetarin e Komunës në Zllakuqan,  etj., 
kishin formuar një çetë luftarake antiturke në Budisalcë të Dukagjinit, nën 

komandën e patriotëve Zef Gjidodës, Zefit të Vogël, Pjetër Qelit etj., të cilëve, u 
ishin bashkuar me armë në dorë rreth 400 luftëtarë shqiptarë nga Lugu i Drinit, 

ku, të gjithë ishin të besimit katolikë.” 
 

Nga ana e tjetër, Kryetari Mrijaj, si të gjithë bashkvedasit, kishte kërkuar me 
këmbëngulje, t‟i bashkohet me armë në dorë çetës nacionaliste kundërturke. Kjo 

vinte edhe nga fakti tjetër, se babai i tij Nikolla, ishte vrarë dy vjet më parë nga 
forcat turko-sllave. Rilindasi klerik Pader Engjëlli, me të marrë vesht këmbnguljen 

e Kryetarit, për t‟iu bashkuar çetës liridashëse e bindi atë, që të mos shkonte, sepse 

vendi dhe Komuna kishte nevoj për kujdesin e tij, mbasi ai ishte i vetmi 
personalitet i shkolluar në perëndim. 

 
Kështu nga familja Mrijaj, iu bashkuan çetës vullnetarisht me armë në dorë dy 

anëtarë të saj Preka dhe Lleshi, çetë e cila më vonë me udhëzimet e fratit Padër 
Engjellit, iu bashkua Çetës së Isa Boletinit, Sadik Ramës dhe Bajram Currit. Një 

tjetër bashkëpunëtor i ngushtë i Krytarit të Komunës së Zllakuqanit, ishte 
këshilltari përparimtar, me vizion përëndimor kleriku katolik Pader Lorenc 

Mazreku O.F.M. (1872-1944). Në kundërshtim me politikën ç‟kombëtarizuese të 
Perandorisë Turke dhe Mbretërisë Serbo-Sllave në trojet tona, treshja 

arsimdashëse e shquar e klerikëve të kohës, si: Pader Shtjefen Gjeçovi O.F.M., 
Pader Engjëll Palaj O.F.M. dhe Pader Lorenc Mazreku O.F.M., me guxim dhe 

vendosmëri, hapën shkollën e parë shqipe, në vitin 1907 në Zllakuqan të Lugut të 
Drinit. Të njëjtën miqësi intelektuali Mrijaj e vijoi edhe më meshtarët e tjerë 

franceskanë, që shërbyen gjatë atyre vitëve në Kishën e Shën Gjon Pagëzuesit në 
Zllakuqan. Këtu po veçoi dy vëllezërit shkodranë Pader Pashk Prela O.F.M. (1877-

) dhe Pader Marjan Prela (1887-). 
 

Kulturdashësi Pader Pashku, i erdhi në ndihmë popullit të Zllakuqanit, në ato vite 
të vështira 1916-1919. Kështu, në vitin 1918, shkolla shqipe e Zllakuqanit (që ishte 

hapur në vitin 1916 nga Qeveria Austriake, shënimi im T.M.), mbyllet nga 
rregjimi kolonizator serb dhe përndiqet mësuesi i saj Ndue Vorfi… 

 
Pren Nikollë Mrijaj, gjatë kohës që po kryente me përkushtim detyrën e Kryetarit 

të Komunës, ka qenë dëshmitar i gjallë i atyre ngjarjeve të hidhura të periudhës së 
vitëve 1918-1919, kur ushtria dhe xhandarmaria serbo-malaziase ua vuri zjarrin 

shtëpive dhe pasurive të banorëve të Lugut të Drinit, ku, familjet e kësaj famullie, 
që mundën të shpëtonin, u detyruan t‟i braktisin me dhimbje në shpirt vatrat e të 

parëve të tyre dhe të vendosën në rrethin e Gjakovës, tek miqtë dhe njerëzit e 
afërm të tyre. Faktet dëshmojnë, se ato ditë në Zllakuqan, ka pasur shtatë të vrarë 

dhe shumë të plagosur, ku, midis tyre ishin tri gra dhe katër burra. Edhe në fshatrat 

e tjera, të Lugut të Drinit, kishte të vrarë, të plagosur, të djegur dhe plaçkitur. 
 

Nga burimet historike dhe dokumentet e familjes Mrijaj, që ruhen prej shumë 
vitësh, gjatë masakrave dhe plaçkitjeve sllave, është vrarë barbarisht në Livadhet e 

familjes së saj në Leskoc edhe vjehrra e Kryetarit të Komunës Pren Mrijaj, një bijë 
fisnike e familjes së mirënjohur të Selitëve të Leskocit. Ajo, atë ditë, për fatin e saj 

të keq, u gjend pranë familjes së saj për vizitë… 

 (vijon) 
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Shkruan: Pjeter Logoreci, Vjenë 
U lind në Shkodër në një familje me tradita atdhetare dhe artdashëse. Ishte shumë aktiv në lëvizjet antikomuniste të 13 

dhjetorit dhe të 2 prillit 1990 në Shkodër, si dhe në ri-hapjen e institucioneve fetare që sollën pluralizmin politik në Shqipëri. 

Po ashtu ishte pjestar i grevës kombëtare të urisë së të përndjekurve politikë në Tiranë që solli dhe rrëzimin e qeverisë 

komuniste. U arratis nga Shqipëria në Austri për arsye politike ku diplomoi dhe punon si punonjës social për integrim dhe të 

drejtat e të huajve në këtë shtet. 

 

 

Një vështrim mbi jetën e patriotit Gjon Rrota 
                                       (pjesa e tretë) 

 

Shqypniis. 
Gjith bota le t´a dii 

Qi t´due tyy, Shqypnii! 

Per tye due keq me hiekë. 

Per tyy due me dekë 

 

N´Europë ti hile jee, 

Por lavd´e nder nuk kee, 

Pse t´kan shkelun t´huejt, 

Mrapa nuk t´biin t´uejt. 

 

Por tesh kee me lulzuu 
Pse kan fillue biit t´uu 

Syyt e vet me i cilë 

Me t´dashtun kan xanë fillë 

 

Vorf Dukagjini 

 

 

Tingllim 

 

O Shypnii ti per gjithmonë 

Jee e permendun tuj luftue 

Si kurë heret, ashtu vonë 
Emni i j´yt s´kaa m´u harrue. 

  

Porsi Shqypja n´mjedis t´ers 

Hovin kush s´ mujt me t´a nalë 

As t´ftoftit dimnit as t´xetit vers, 

As t´perpiekunit n´lufte me dalë 

  

Cou moj shqype mos ri fjetun 

Se gjithmone e lir kee mbetun, 

 

Ndiim pre t´motshmish, qi 
Shqypnii 

Kan dal burra t´gjakut t´onë 

Me nji bese me´i trimnii 

Kshtu nji fis kaa kenë gjithmonë 

 

Cou moj Shqype edhe nji here 

Mos t´hin friga prej ksaj eerë. 

 

Ca te jeet praa zog Shqyptarit 

Gjaku n´dej praa dot ´i vlojnë 

Porsi t´motshmit maje malit 

Kan luftue per shoqi – shojnë... 
 

 

 

 

 

Kanga e Gjin Lekës 
 

.....Ndalu turk! Nuk lidhet Gjini 

Me u lshu Reka e Dukagjini 

Jam Mirditas nuk dii ndore 

Kam pasë t´parin shpat mizore 

Amanet ai ma ka lanë 

Armët e mushna mos me i dhanë. 

Me m´qillue per nget martina 

Bindet Shkodra e Cetina,  

Por thuej Pashes e Allajbegut 

S´lidhen djemte e Skenderbegut.... 
Kerset pushka Saraji dridhet: 

Njaj Gjin Leka nuk po lidhet, 

Tane Taborret u cuen m´kamë 

Priti Gjini plumet m´dhambë. 

Tane fyshekt sii ka marue 

Atëherë Gjini por a rrxue.... 

 Popullore. 

 

Solla një shijim të shkurtër të disa 

fragmenteve nga fletorja me shumë 

këngë të mbledhura e Gjon Rrotes që 

mban datën e vitit 1913. Këngët duket se 
janë mbledhur ndër vite dhe i përkasin 

zonave të ndryshme të vendit, por 

sidomos Malësisë të Shkodrës. Kjo vepër 

modeste e këtij patrioti i cili u mundua 

sadopak t‟i shërbejë traditës e kulturës së 

popullit të vet, është për tu lavdëruar dhe 

përshëndetur. Të vjen keq kur mendon se 

pinjojtë e familjeve si ajo Rrota sot 

enden rrugëve të botës në emigracion, 

ndërsa vendi ka nevojë dhe vuan 

mungesën e intelektualeve të formuar e 
me traditë atdhetarie. Vepra dhe vlerat 

kombëtare e patriotike të familjes Rrota 

në dobi të çështjes kombëtare janë një  

pasuri që nuk duhet injoruar. E them këtë 

mbasi nuk kam parë apo dëgjuar që të 

jetë vlerësuar sa duhet vepra e At Justin 

Rrotes apo puna diplomatike e shoqërore 

e pakrahasueshme në dobi të kombit nga 

Dr.  Kolë Rrota. 
             Kole Rrota 

Shpresoj që ky shkrim të sensibilizojë sadopak pushtetin qëndror apo atë 

lokal për të vënë në vend figura të tilla të shqiptarizmës që të nderojnë. 

Shëmbulli i vëllezërve Kolë, Justin, Simon e Gjon Rrota, të cilët me 

aktivitetin dhe punën e tyre kërkuese, me veprat që lanë në shërbim të 

kombit, duhet nderuar dhe pasqyruar sa më shumë në të mirë të edukimit të  

brezave që vijnë. 

(fund) 
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Shkruan: Prof. Dr. Sabile Keçmezi-Basha, Prishtine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Shllaku-Shkodrania e dashuruar  në Kosovën 
(pjesa e parë) 

 

Pas aneksimit të Kosovës, për 

popullin shqiptar filloi një etapë e 

errët, një kalvar i vërtetë. Filluan 
përsëri masakrat masive  mbi 

popullatën e pafajshme, dhe 

likuidoheshin patriotët dhe 

intelektualët e paktë. Në Drenicë 

dhe në shumë vende të tjera të 

Kosovës bëhej gjenocid i vërtet. 

Edhe pse ishte e pushtuar 

Kosova, ajo edhe më tej trajtohej 

si zonë e rrezikshme dhe e 

pasigurt për shkak se banohej me 

një popullsi shumicë jo sllave, e 
shtypur dhe e diskriminuar. Andaj 

edhe ekzistonte frika tek 

okupuesi. 

Marije Kraja 

 

Me këtë gjendje të imponuar, ku 
“liria” dhe “barazia” e popullit 

shqiptar ishin shndërruar në 

robëri nga një pakicë kombëtare –

serbët dhe malazezet, kuptohet se 

populli liridashës nuk ishte i 

kënaqur. Meqë popullata 

shqiptare që jetonte përgjatë 

kufirit me shtetin amë, edhe 

zyrtarisht ishin shpallur si 

element i pabesueshëm, për këtë 

arsye edhe ndiqeshin, 
burgoseshin, torturoheshin, 

detyroheshin të shpërnguleshin, 

madje edhe vriteshin dhe askush 

nuk merrej në përgjegjësi. Fundja, të gjitha  masakrat, që ua bënë shqiptarëve, 

ishin të zyrtarizuara nga organet shtetërore, që si bazë u shërbenin “Naçertania 

“ e Garashaninit, elaboratet e I. Andriqit, I . Vukotiqit, elaboratet I,II të Vasa 
Çubrilloviqit, të cilat vazhduan  të zbatohen me përpikëri. 

 

Viti 1945, vlen të cekët se tek popullata shqiptare do të kujtohet si viti më i 

përgjakshëm në historinë e Kosovës, sepse u pushkatuan mijëra veta, shumë u 

zhdukën pa gjurmë, mbi 30 mijë u futën në burgje dhe u vendosën në kampe, 

qindra mijëra morën botën në sy ( si në Turqi e vende të tjera), e shumë të tjerë 

u vranë jashtë Kosovës . Të gjitha këto që u cekën më lartë u bënë nën maskën 

e njëfarë “vëllazërim-bashkimi”. 

 

Procesi gjyqësor i Prizrenit 
Pas zbulimeve të shumta që u bënë ndaj anëtarëve të organizatave ilegale në 
Kosovë e në viset tjera të banuara me shqiptarët në Jugosllavi, pasonin 

proceset e gjata gjyqësore dhe dënimet fort të mëdha e drakonike që u 

shqiptonin anëtarëve të tyre. Ndërsa për dhunën e torturat që u përdorën ndaj 

tyre në lokalet e hetuesisë, do të jetë një histori e veçantë. 

 

Fillimi i vitit 1946, në Kosovë fillon me një valë të paparë ndjekjesh e 

arrestimesh. Hijet e zeza të UDB-ës e OZN-ës, shpërndahen dhe trokasin 

shtëpi me shtëpi, zënë pritat. Fillojnë reprezaljet që do të mbetën kujtimi më i 

hidhur në histori. Kosova jetonte natën e shën Bartollomeut pas së cilës do të 

lindin shumë procese gjyqësore historike, dëshmi e dhembshme e kohës nën 

robërinë Jugosllave. 

 
Qershori i vitit 1946, mezi që kishte ecur një vit i “çlirimit” nga fashizmi. Në 

Prizrenin legjendar përgatitej kontingjenti prej 27 vetave për të dalë në bankën 

e të akuzuarve  dhe në emër të popullit, në të ashtuquajturin “gjyqin e popullit” 

të marrin dënimin. E duhet theksuar se pas këtij  kontingjenti, që kryesisht 

përbëhej prej nxënësve  e intelektualëve, ku më vonë do të pasohet nga 

dhjetëra e qindra të tjerë, po ashtu shqiptar  të shkolluar, e liridashës, që grupe-

grupe do t‟i nënshtrohen “vëllazërim-bashkimit” jugosllav. 

 

Procesi më i madh gjyqësor, dhe që zgjoi interesimin e masave të gjëra 

shqiptare, pa dyshim është Procesi gjyqësor i At Bernard Llupit, Kolë Parubit, 

Gjergj Martinit, Marie Shllakut e shumë të tjerëve, që ishin bashkëpunëtorët e 
ngushtë të prof. Ymer Berishës. 

 

Procesi i lartpërmendur filloi me 29 qershor 1946 dhe përfundoi me 11 korrik 

po të njëjtit vit, që dot thotë se zgjati gjithsej 13 ditë pa llogaritur ditët e 

hetuesisë e të tjera. Prokuror publik i këtij procesi, siç ishte bërë rregull si në 

çdo proces tjetër ishte Ali Shukriu. Procesi u mbajt në Prizren. Para trupit 

gjykues, që e përbënin kryetari i trupit gjykues- Dragutin Janjiq, gjyqtar porotë 

ishte Ismet Mulla dhe Selajdin Ahmeti. Procesmbajtës ishte Branisllav Kijari. 

Mbrojtës të të akuzuarve ishin Bozhidar Zuleviq dhe Hysamedin Ejupi, Jovo 

Poznanoviq dhe Urosh Golluboviq me të vetmin avokat edhe ai ishte një rus i 

mbetur pas lufte këtu, Vlladimir Znamenski nga Gjakova. 

(vijon) 
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Kulturë

 

Shkruan: Prof. dr. Bahtijar Kryeziu, Gjilan (Kosovë) 
Prof. dr. Bahtijar Kryeziu është mësimdhënës në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës. Këtë profesion e ushtron 

mbi 30 vjet. Përveç angazhimit të tij si mësimdhënës dhe detyrave të ushtruara udhëheqëse në SHLP dhe Fakultetin e Edukimit 

(Qendra në Gjilan) dhe atë të anëtarit të Senatit të UP-së për katër mandate, dr. Bahtijar Kryeziu ka bërë edhe punën e lektorit 

dhe të recensuesit për disa vepra, si dhe për shumë kandidatë për titujt universitarë. Deri më tani ka botuar mbi 140 artikuj dhe 

studime profesionale-shkencore. Ka marrë pjesë në mbi 50 tryeza shkencore, konferenca, simpoziume, kongrese e tubime të 

tjera shkencore, në vend dhe jashtë vendi. Mbi 15 herë ka pasur qëndrime studimore në universitete të shteteve të jashtme. 

Është anëtar i kryesisë së Shoqatës së Gjuhës Shqipe të Kosovës, etj. 

 

 

 

Rreth dykuptimësisë së disa shprehjeve gjuhësore dhe kalkeve të shqipes me 

serbishten
17

 
(pjesa e dytë) 

 

E ngjashme me shprehjen e posa zënë në gojë është edhe shprehja frazeologjike (më e rrallë) e serbishtes Sede na uši, e 

cila, e përkthyer drejtpërdrejt në gjuhën shqipe do të dilte: Ulen në vesh, që në këtë gjuhë nuk ka kurrfarë kuptimi. 

Shqipja për këtë frazeologjizëm ka shprehjet: I ka futur veshët në lesh. E bën veshin e shurdhër, shtiret sikur nuk dëgjon 

për ndonjë çështje, nuk i intereson gjë etj.       

 

Dihet se përkthimi është punë e vështirë sintaksore, i shtrohet shtrëngesave gati si të shtratit të Prokrustit, sepse, bie 

fjala, po u mor të përkthehet një fjalë e sidomos nëse ajo është në lidhje sintaksore, në idiomën si: në serbisht Obrao 

bostan dhe po deshëm ta përkthejmë: E ka vjelë bostanin (E ka mbledhur bostanin, apo edhe E ka vjelë – mbledhur 

shalqirin), s‟do të arrinim të japim kuptimin që ka idioma në gjuhën nga e cila përkthehet. Pra, përkthimi ad litteram, 

nuk ndihmon dhe për ta përkthyer drejt në gjuhën shqipe duhet të bartet me mjetet e gjuhës sonë, që, përveç fjalëve, 
edhe mendimi të jetë shqip: I ka larë duart, apo: S‟pritej gjë prej tij etj.    

 

Edhe shprehja tjetër frazeologjike e gjuhës serbe, “žuti žutuju, crveni putuju”, aq shpesh e përdorur në kohën tonë, në 

kohën e problemeve të njerëzve me mbipeshën (obezitetin): nuk duhet të përkthehet fjalë për fjalë në gjuhën shqipe. Me 

përkthim të drejtpërdrejtë do të kishim një ndërtim jo të kapshëm sa e si duhet dhe jo mirë të thënë, si: “Të verdhët 

zverdhen, të kuqtë udhëtojnë (shkojnë)”. Në gjuhën tonë, edhe pse rrallëherë e kemi dëgjuar këtë thënie, sipas nesh, 

mbështetur në natyrën e shqipes, me kuptimin e duhur, do të do të ishte më drejt të thuhet: “Të verdhët te zjarri, të kuqtë 

te varri”. 

 

Një shprehje tjetër të cilën shpeshherë e ndeshim në korpusin tonë frazeologjik, jo vetëm në formën e folur por edhe në 

atë të shkruar: Ujku ngopur, dhentë në numër (“Koha Ditore”), e që zakonisht përdoret kur kryhet një punë pa ndonjë 

dëm, a shpenzim, është shprehje kryekreje në frymën e serbishtes: Vuk sit, ovce na broju. Analoge me këtë e që ka atë 
domethënie, në gjuhën shqipe do të ishte më drejt e më mirë sikur të thuhej: Mishi të piqet, helli të mos digjet. 

 

Zëvendësimi i frazeologjizmave shqipe me kalke frazeologjizmash të serbishtes, si te shembujt: shkëmbyen dolli (nga 

serb. razmenili zdravice), nga koka gjer në thembra (od glave do pete), organizoi darkë (proredio večeru), iu nda çmimi 

– shpërblimi (dodeljena mu je nagrada), ka farkuar monedha (kovao novac), ta fitojë vendin (da dobije mesto) – në 

vend të shprehjeve tona: ngritën dolli, kokë e këmbë (këmbë e krye, fund e majë, fund e krye, nis e sos etj.), shtroi (dha) 

darkë, iu dha çmimi, ka prerë monedha, të zërë vendin etj., disa nga të cilat shprehje mund edhe të jenë zënë në gojë 

edhe nga dikush tjetër, nuk duhen të keqpërdoren, por të përdoren në vendin dhe kohën e duhur, ashtu siç përdoren edhe 

nga shtresat më të gjera popullore.        

 

Derisa në gjuhët sllave përdoren togfjalëshat që shprehin aspektin kohor: nedelju dana, mesec dana dhe godinu dana, 
në gjuhën shqipe duket fare i panevojshëm emri ditë – serb. “dana”, për arsye se me shenjat gjuhësore: javë, muaj, vit, 

kuptojmë 7 ditët që ka java, 30 ditët e muajit dhe 365 ditët e vitit. Jo vetëm për një ekonomi gjuhësore, por edhe për 

arsye të qartësisë e logjikës, nuk duhet përdorur emri ditë, por vetëm: kaq javë, kaq muaj, kaq vjet. Nëse dikush do të 

pyeste: përse në serbishte përdoret emri ditë “dana”, pas përcaktorit, përgjigja mund të jepet, mbështetur në faktin se në 

serbishte thuhet: nedelju dana, mesec dana, po edhe godinu dana, kjo nuk përkon me togfjalëshat në shqip. Derisa ne 

po përdorim (shpeshherë) pa farë arsye një javë ditë, një muaj ditë, asnjëherë në gjuhën shqipe nuk lexojmë diku e as 

nuk dëgjojmë nga dikush të përdorë një vit ditë. Shikuar në këtë rrafsh nuk ka kurrfarë arsyeje që të diferencojmë javën 

dhe muajin nga viti, kur dihet se edhe java, edhe muaji, po edhe viti shënojnë një interval kohor, shënojnë ditët, që në 

shqipe vetiu fjala ditë del si një fjalë e tepërt që nuk duhet të përdoret te rastet e këtilla .      

                                                
17

 Kumtesë e lexuar në Seminarin VII të Albanologjisë, me temën bosht “Gjuha  shqipe dhe kontaktet e e saj me gjuhët tjera sot” (Tetovë, 26-27 

shtator 2013)                               
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Edhe kalkimi i një fjale a i një ndërtimi (fr. calque - kalk, kopje; kopjim, imitim), në rastin tonë i fjalës së serbishtes, e 

afërt nga ana kuptimore me fjalën shqipe, dhe, për pasojë mosrespektimi i diferencimit kuptimor të saj, na shpie në fjalë 

e shprehje që nuk janë të natyrës së shqipes. Kështu, bie fjala, përdorimet e këtilla: tejkalimi i vështirësive (serb. 

prevazilaženje teškoća); përzierja në punët e brendshme (mešanje u unutrašnje stvari – poslova), në gjuhën tonë do të 

kenë kuptimin e duhur, mbështetur në tipologjinë dhe natyrën e shqipes, sikur të përdoreshim: kapërcimi i vështirësive; 

ndërhyrja në punët e brendshme etj., e jo ashtu siç i ndeshim shpeshherë.  

 
I njëjtë me shembujt e mësipërm, për nga prejardhja, është edhe shprehja automobil udhëtarësh (e shumë më rrallë fjala 

veturë), të cilën e hasim zakonisht të përdorur si te rastet: Fatkeqësinë e shkaktoi automobili i udhëtarëve; U ngritën 

çmimet e automobilave të udhëtarëve etj. As në këtë rast nuk duhet fort mend e mund që të kuptojmë se edhe këtu kemi 

të bëjmë me përkthim nga serbishtja (a kroatishtja) “putnička kola, ...vozila”, gjë që është paksa e çuditshme: përse i 

injorojmë fjalët që tanimë kanë gjetur vend në gjuhën tonë. Prandaj, për “putnička kola, ...vozila”, duhet përdorur fjalën 
veturë, sepse para se për këtë shprehje sllave të përdoret fjala veturë, do të duhej të përdoret fjala autobus, meqë 

autobusi edhe ashtu është mjet komunikacioni kryesor për bartjen e udhëtarëve.  

 

Ne të folmet popullore (dialektore) shqipe për fjalën veturë ndeshim jo rrallë të përdoret edhe fjala kerr (diku-diku edhe 

qerre), ashtu si edhe për qerren (kerrin) që e tërheqin qetë, kuajt etj., si fjalë me dykuptimësi. Ndërkaq në serbishte nuk 

është kështu. Dallimi kuptimor në këtë gjuhë bëhet nga përcaktori përkatës që vihet para emrit kola: putnička kola – për 

veturë, zaprežna kola për qerre që tërhiqet nga kafshët etj. 

 

Po aq e pakripë në përdorimin tonë është edhe kompozita “vizitkartë”18, të cilën sot, më tepër e ndeshim si të këtillë sesa 

si fjalëformim të gjuhës sonë “kartëvizitë”. Kompozita përcaktore kartëvizitë,-a, e përbërë nga dy rrënjë: kartë + vizitë, 

që shpreh një “fletë të vogël prej letre të trashë me emrin e mbiemrin dhe me adresën e dikujt, i cili e përdor këtë për 

urime, si ftesë etj.” 19, është analoge me kompozitat: bregdet, kartëmonedhë, fatbardhë, sypetrit etj., ku gjymtyra e dytë 
përcakton të parën20, andaj në shqip nuk duhet konvertuar kartëvizitën në vizitkartë..                       

 
Në përmbyllje të kësaj që u tha deri këtu, do të shtonim edhe këtë: ka edhe shumë shembuj të tjerë, të cilët, kujtojmë se 

janë me interes për gjuhësinë të merren në shqyrtim e që, si të tillë, të gjejnë vend edhe në ndonjë botim a në më shumë 
botime të veçanta, siç edhe kanë vepruar disa studiues tanë21, botime të cilat do të ndihmonin, në korrigjimin, pasurimin 

dhe pastrimin e gjuhës sonë nga byku i fjalëve dhe i shprehjeve të gjuhëve të huaja. Do të ndihmonin, por duke shtuar e 

jo duke shpërfillur kujdesin dhe përgjegjësinë tonë për ndërtimet nga gjaku dhe mishi i shqipes. Nuk e ka thënë më kot 

korifeu i albanistikës dhe ballkanologjisë, profesor Çabej, se “Një ndër detyrat kryesore të gjuhësisë shqiptare, krahas 

kërkimeve teorike, është dhe mbetet pasurimi i gjuhës me elemente të gurrës vetjake dhe spastrimi i saj prej masës së 

fjalëve të huaja, që kanë vërshuar së jashtmi dhe që po vërshojnë edhe në ditët tona”, pra, jo vetëm në kohën e Çabejt, 

por edhe sot.   

 

(fund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Kompozitë e formuar nga fjala e frëngjishtes vizita dhe e greqishtes karata (Shih: Bratoljub Klaić, Rječnik stranih rječi A-Ž, Zagreb, 1978, faqe 

1428 dhe 669).   
19

 Fjalor i shqipes së sotme, ASHSH, IGjL, Toena, Tiranë, 2002, faqe 553.     
20

 Prof. dr. Ali Jashari & Prof. dr. Bahtijar Kryeziu, Gjuhë amtare (•Njohuri për gjuhën •Fonetikë •Morfologji •Ssintaksë), Universiteti i Prishtinëa, 

2011, faqe 146. 
21

 Shih veprat: Fjalor i fjalëve të huja, Prishtinë, 1988; Për pastërtinë e gjuhës shqipe – Fjalor, ASh të RSh, Tiranë, 1998; Fjalor frazeologjik italisht-

shqip – Artan Fida, Tiranë, 1998; Fjalor frazeologjik I gjuhës shqip – Jani Thomai, Tiranë, 199;  Fjalor me shprehje të huazuara në gjuhën shqipe -  

Ali Jasharit, Tiranë, 2007; Gjuha e medieve – Fjalor i gabimeve gjuhësore, Qemal Mratit, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2008 etj. 
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Shkruan Prof. Dr. Murat Gecaj, Tiranë 

 

 

 

 

Me librin e dytë Gani Pllana vazhdon udhën e krijimeve poetike ... 
 

 
Po të më thoje para 3-4 vjetësh, kur u takova  për  herë të 

parë me Gani Pllanën, në Prishtinë, se ai do të shkruante 
poezi dhe me to do ta botonte dy libra, ndoshta, nuk do ta 

besoja. Në atë udhëtim, por dhe në veprimtari tjera në 

Tiranë, ne jemi takuar si pjesëmarrës në përbërje të 
grupimit joqeveritar, Instituti i Integrimit të Kulturës 

Shqiptare, me qendër në Tiranë dhe që e drejtonte i ndjeri, 
dr. Ibrahim  Gashi.  Ganiu ka mbaruar studimet dhe ka 

shërbyer në fushën e inxhinierisë mekanike. Megjithatë, 
nuk është aspak e habitshme, se përse kohët e fundit ai ka 

nisur të botojë poezi.   
 

Zakonisht, fëmijët i ndjekin prindërit në udhën e 
profesioneve të ndryshme. Ndërsa, në rastin konkret, më 

ngjan se ky baba po ecën në udhën e nisur nga e bija, 
Albulena. Pas botimit në gazeta e revista të disa poezive të 

saj, ajo e mblodhi krijimtarinë e vet në librat për fëmijë, që 
u publikuan në Prishtinë: “Dashuria për lulet”( 2004), “Në 

pritje”(2005), “Njomëza arbërore, për pavarësi” (2005) e 
“Doli ylberi” (2006). Ndërsa më tej publikoi librin me 

tregime, përsëri për moshën e të vegjëlve, “Zana dhe miku 
i saj, dreri” (2007) dhe më 2012 librin poetik, “Si e kam 

atë Kosovë?”. Ndërsa babai i saj, pra Ganiu, librin e tij të 
parë, “Për një pikë ujë”, e botoi dhjetë vjet më vonë, nga 

libri i parë i së bijës, pra më 2013. 
 

Por, në këto shënime të mijat modeste, dua të nënvizoj 
përsëri, se e rëndësishme  është që Gani Pllanën nuk po e 

“pengon” mosha e tij, që të shkruajë e të botojë poezi të 
frymëzuara nga  realiteti i përditshëm. Ja, tani kemi ndër 

duar botimin më të ri të tij, pra librin e dytë poetik, me 
titullin “Melodia e përjetëesisë ”(Prishtinë, 2014). Në këtë 

libër janë përmbledhur 22 poezi, me tematikë të 

larmishme. Në recensionin e publikuar aty, nga Halit 
Gashi  e Jonuz Fetahaj, lexojmë edhe këtë vlerësim 

domethënës të tyre: “Gjithashtu, në këto vargje hetojmë 
edhe komunikimin poetik, që autori përpiqet ta vërë si urë, 

që njëjtëson idenë dhe mesazhin që përcjell te lexuesi. 
Andaj, vetëm kur të lexohen poezitë e Gani S. Pllanës, në 

vëllimin ”Melodia e përjetësisë”, mund të nxirret ekstrakti 
nga çdo poezi dhe të krijohen mbresa për vargje, që të 

bëjnë për vete...”. 
 

Ndërsa unë pata kënaqësinë që poezitë e këtij vëllimi t‟i 
lexoja që në dorëshkrim, të cilin ma dërgoi Ganiu me e-

mail. Dhe jo se jam ndonjë “specialist” i kësaj fushe, por 
sepse sikur jam përshtatur me krijimet e tij. E them këtë 

gjë, se i kam lexuar e kam shkruar edhe për poezitë e 
vëllimit të parë.  

 
Ashtu siç është e njohur, zakonisht,  poezitë ose vjershat i 

thurin autorët, duke respektuar disa rregulla të përcaktuara 
e tradicionale. Pra, në to ruhet ritmika e vargjeve, e 

puthitur ose e gërshëtuar. Ndërsa njihen edhe poetë, që 
shkruajnë me vargje të lirë, pra duke mos i respektuar 

rregulla të tilla “stendarde”. Sigurisht, në këtë rast, nuk 

bëhet ndonjë 

“mëkat”, siç mund 
të shpreheshim 

edhe për poetin 

tonë, Gani Pllana. 
Duke mos u 

ndalur posaçërisht 
në analizën, një 

për një, të poezive 
të këtij libri, 

mendoj se autori 
na bën të bashkohemi me të dhe për temat e larmishe, që 

trajton. Janë me ndjeshmëri njerëzore vargjet e poezisë së 
parë, “Tri gota”. Aty autori shkruan:”Gota e parë, nga 

Nëna,/ e ëmbël si mjaltë,/ mbahet mend përherë,/ të drejton 
në jetë...”. Pastaj thotë se gota e dytë është nga mësuesja 

dhe e treta nga të dashurit e zemrës tënde. Te poezia 
“Melodia e përjetësisë”, pra nga e ka marrë titullin tërë 

libri, lexojmë  vargjet-përgjithësim: “Gabohen,/ kur thonë 
se të shkuarën/mund ta hedhësh pas krahëve!/ E shkuara 

kapet me thonj fort/pas së tashmes./Kthej kujtesën tani,/ 
kuptoj që s‟kam gabuar”.  

Na tërheqin vëmendjen edhe poezitë me ndjenja atdhetare 
e qytetarie. Te  “Liria” shkruan, se atë:”...do ta ruajmë si 

sytë e ballit!” dhe te “Mbi të gjitha, harmonia”: “Fjala e 
ëmbël ka vlerë,/hapë zemra njeriu,/hapë dyer kalash, 

/thyen shkëmbinj ,/nuk tretet në ujë,/nuk digjet në zjarr!”. 
Me këtë përmbajtje janë edhe poezitë: “Kosovë e dashur”, 

“Kongresi i Manastirit”, “Normalja e Elbasanit” etj. 
Autorit, si të gjithë ne, i therë në zemër plaga e 

emigracionit dhe lëshon thirrjen që fëmijët e 
bashkatdhetarëve tanë, kudo nëpër botë, të mos e humbasin 

gjuhën tonë të bukur amtare (“Protestë”, “Në një gjuhë 

tjetër”).  Për këto dukuri flasin edhe poezi të tjera, si “Deri 
kur?”, duke nënvizuar se janë bërë dhe po bëhen “zbrazje 

e shpërngulje”, që nga shekulli i 15-të dhe deri sot. Ndërsa 
te “Testament” shprehet në vargje: “Kurbeti është plagë,/ 

ai e çanë gurin!” 
 

Më tej, në 60  faqe të këtij libri, krahas anëve pozitive të 
jetës  së përditëshme, autori na përballë edhe me dukuri e 

shqetësime të kohës. Ja, te “Apoteoza e bukës”: “M‟u 
përdrodhën muskujt,/leshrat m‟u ngritën si therra iriqi!/ 

Me këtë muzikë popullore,/ për kafshatën e gojës!” Por ky 
autor, i trajton me përparësi këtu edhe temat e mprehta, me 

përmbajtje atdhetare: “Bashkimin e Kombit,/ s‟mund të na 
ndalë askush!/ E shkroi, e arsyetoi,/ e tha me zemër, 

poeti”(Poezia”Dalja në dritë”). 
 

Pa u zgjatur më tej, dëshiroj që këtë shkrim për librin e 
dytë poetik të kolegut e mikut Gani Pllana, ta mbylli me 

vargjet e tij mjaft shprehës, mbushur me krenari kombëtare 
shqiptare: “Jam shqiptar, / flas shqip,/dashuroj  

shqip,/urrej shqip,/gëzohem shqip,/shkruaj poezi 
shqip,/bërtas shqip,/kalëroj shqip,/ha e pi shqip!” 
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Shkruan: Dr. Zejnepe Alili-Rexhepi, profesoresh në USHT (Tetovë) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portretizime vlerash poetike „„Mes luleve dhe lotit„„ 
 

Vëllimi poetik “Mes luleve dhe lotit” - Besim Xhelili) - Të hidhje një vështrim analitik në brendinë e vargjeve të librit 

“Mes luleve dhe lotit”, sigurisht do të ndiheshe me fat, nëse autorin e këtij libri, e njihje për së afërmi, meqë filozofia 

vetjake e një artisti, gjithmonë është ai shtegu që e kohezion ngritjen e tij në art. 

 

Në një pasdite të rënduar pune, 
nga ato të lodhshmet në pritje të 

fundjavës, kur vetëm librin mund 

ta përzgjidhje për shoqëri, si një 

mik të besueshëm për t‟i 

pëshpëritur sekretet, dilemat, 

raportin me vetë librin dhe 

jetën…, më kujtohet që, në zyrën 

time, në universitet, ku nëpër 

sirtarë mbaja shumë libra, 

kryesisht të dhuruar nga miqtë e 

mi, më zuri dora librin e Besim 
Xhelilit, mikut dhe 

bashkëvendësit tim, poetit tetovar 

që prej vitesh jetonte në Vjenë 

(Austri). Asnjë rastësi në 

përzgjedhje…! Thjesht, shumë 

këndshëm më tërhoqi titulli i 

librit “Mes luleve dhe lotit”, pasi 

më kujtoi thënien e një poeti: “Ti, 

lulet nuk i shkel! As unë nuk 

mundem dot t‟u marr erë”! 

Poeti, Besim Xhelili 

 

Megjithëse, librin e kisha lexuar 

qysh në korrik (kur edhe pata 

fatin ta merrja nga vetë autori, me 

autograf të tij), sepse rrallë ndodh 

që ta zvarris leximin e librave 
poetikë, me pretekstin se do ta 

lexoj një rast, kur të kem më 

shumë kohë. Zakonisht, i lexoj 

me ëndje dhe sapo më dhurohen, 

mirëpo ishte e vështirë që këtë libër, ashtu vetëm si të lexuar ta vendosje në 
sirtar…, gjithsesi poezitë në të, të joshnin për më shumë vëmendje! Veçmas, 

kur kupton se vargu poetik është më shumë se frymëmarrje, është vetë 

pëshpërima, e qeshura, drithërima, pikëllimi..., është veta pulsi i jetës! 

Nganjëherë, vargu është vetë trazimi i shpirtit që çohet peshë nga fuqia e 

fjalës! 

 

“Mes luleve dhe lotit”, ky titull i brishtë, por ngacmues dhe përdëllimtar, qe 

konceptuar në tri cikle poetike: “…ethe Atdheu”, “Mes luleve dhe lotit” dhe 

“Përmallim”. Rreth 70 poezi vargëzohen këtu, me një ndarje jo të barabartë, 

ku mbizotëron cikli i parë “…ethe Atdheu”. Me të drejtë mbase, festa 

njëshekullore e Pavarësisë së Shqipërisë, atdheut shpirtëror të të gjithë 
shqiptarëve, nuk kishte si të mos bëhej kumbim fjale e shpirti edhe për poetin 

Besim Xhelili! 

 

Mbarështrimi poetik i nocionit Atdhe ka nismën tek ai zjarri i përhershëm, që 

të shtyn të pagëzosh poezitë: “Shqipëria ime”, “Atdheu im i dashur”, 

“Abetarja”, “Iliria”, “Atdhe e mëmëdhe”, “Larg Atdheut”, … dhe të gjitha 

këto përmbajnë ndjenjën e trazuar kur tejkalohen 100 vite sfidash, për 100 vite 

dritë e fjalë të lirë! 

 

Të hapësh portat e Atdheut dhe të mos e ndiesh mallin që të pushton për të, 

është e pamundur. Po a nuk është atdheu, dashuria e të gjitha dashurive?! 

Hajdegeri, në esenë: “Qenia dhe koha” jep shpjegimin e të mbijetuarit në kohë 
dhe në realitet edhe ne, vetëm me identitetin që marrim nga atdheu, herë të 

copëzuar e të paemër, herë krenar e madhështor, i mbijetojmë kohës.  

Dy shtrirjet e rëndësishme të perceptimit poetik, ato: individuale dhe historike, 

në një farë mase e ruajnë ekuilibrin e mendimit vetjak të autorit! Gjurmët e 

kombëtares, thuajse janë të dyzuara. Janë parabola që i lidhin temat: 

vendlindje - dashuri - atdhe. 

 

Përshkuar në një tis anatemizmi vargëzohen fjalët dhe mendimet e poetit. Në 

poezitë “Katilët” (28) dhe “Qentë e tërbuar” (34), zë vend simbolika e trajtimit 

të së keqes, përmes figurave, si: përbindëshat, ujqët, buburrecat, katilat, 

ardhacakët, por sigurisht kjo ndjesi, tek ky poet (nuk vjen si fobi e errësirës, 
ambienteve të mbyllura, së keqes e trishtimit, sikurse tek poezia e E. A. Po-

së), por vë në spikamë vetë ngjarjet dhe ambientet, ku prej kohësh ka bërë 

vend e keqja e të huajve, pushtuesve, “ardhacakëve”, siç i quan poeti. Me këtë, 

mjeshtërisht ngrihet “Teatri i kafshëve të egra” (22), ku në formën më të plotë, 

natyrisht artistike, del në pah ligësia e pushtuesve. Kjo histori e dhimbshme 

shekullore, që e barti si barrë atdheu, shpesh arratis të vërtetën, andaj mjaft 

poezi të ciklit të parë i ruajnë këto kujtime, ndonëse të hidhura! Ato, përmes 

artit poetik mbteten reliktet e brezave që do vijnë! 

 

Në këtë vëllim, brendatrupëzohen tri nivele ligjërimi: përshkrues, krahasues 

dhe gjykues. I pari, reflekton ngjyrimin emocional të përjetimit dhe vetë 

ngjarjes, përderisa niveli i dytë vë në spikamë dy kohë, që lënë gjurmë në 
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kapërcimet e njëra-tjetrës, dikur 

dhe sot…, kjo dhe bëhet linja 

përshkruese e poetit përballë 

kohës. Niveli i tretë vjen inferior 

ndaj botës, mohimit…, gjykim ky 

emocionalisht autentik dhe i 

hartuar bukur! Këtu edhe 

shënohet paralelja poetike e një 

ndjeshmërie artistike e njerëzore. 
Andaj, poeti përmes poezive: “I 

dehur” (62), “Digjem” (58) dhe 

“Ndodh (57), duke përdorur 

logjikshëm pyetjen retorike, sikur 

paralajmëron përmes vargjeve: 

“Kur librat në rafte i mbulon 

pluhuri / Njerëzimit i mbyllen 

dyert para ardhmërisë”, (Kur 32).  

   

Kjo, kryekëput ishte edhe porosia 

e shumë Rilindësve, megjithëse 

poetit i shërben si model 
frymëzimi vargu Naimian e 

veçmas Asdreni me porosinë e 

Zotit… “Se Zoti vetë e tha me 

gojë, Shqipëria do të rrojë” (13). 

Mes tjerash, apostrofa e përdorur 

dendur të rikujton vargjet e 

Naimit, poashtu edhe 

personifikimi, i cili sajohet me 

një intonacion karakteristik 

tingëllimor. Dialogu me erën, tek 

“Merrmë ti erë (71), pastaj edhe 
shiu e zogjtë, veçmas 

dallëndyshet…, një personifikim i 

gjetur për të mbajtur lidhjen e 

fortë të dashurisë dhe mallit për 

atdhe. Në poezinë e Xhelilit, 

gjithashtu ka shumë alegori, 

megjithëse ajo mbetet në sfond të 

poezisë, duke u lënë vendveprim 

figurave të tjera, të cilat përbëjnë 

një kurorë të tërë figuracioni.  

 

Vëllimi poetik “Mes luleve dhe lotit” 

Me një dendësi dhe korrektësi tematike, në të vërtetë, krijohet një simfoni 

ambiguitetesh, meqë shpesh metaforat bashkëveprojnë, me të njëjtin intensitet. 

Për këtë arsye, mendoj se vëllimi ka më shumë mundësi interpretimi, si temë 

me një shtrirje të gjerë, në dukje.  

 

I ndikuar nga motivi i atdhedashurisë, me simbolikën e mallit për vendin e tij, 

vendlindjen, nënën, pragun e shtëpisë…, edhe ky poet merr vulën e 

identifikimit në botën letrare. Poezitë e këtij diskursi, siç janë: “Unë nga larg” 

(44), “Dallëndyshet e mia” (72), “Përshefca ime” (74), “Mall” (76), dëshmojnë 
përpjekjet për të ruajtur dinjitetin dhe identitetetin kombëtar, poezi që s‟janë 

vetëm ndjesi rrëfenjash, por edhe “vetëtima simbolike”, të ngritura mbi një 

botë të begatshme shpirtërore.  Në këto poezi, vendlindja vendoset në frymë 

lirike të ndryshme: “herë si mall i pashuar mërgimtarësh a gur ëndërrimtar i të 

riut në kurbet; herë dhembje e gjakim i atyre shqiptarëve që e braktisën 

vendlindjen, madje edhe si shfrym ndaj atyre që e përbuzën. Pra, herë Diogjen 

e herë Don Kishot, poeti mbetet përpara sfidave të vendlindjes dhe vargun 

poetik e sajon përmes fjalësh të pakta, por të zgjedhura, me një forcë të lartë 

ndërtuese”.  Duke poseduar ndërgjegjen estetike, poeti i hap rrugë frymëzimit 

të tij dhe i strukturon në kohë poezitë, pra edhe poezitë erotike. Kjo ndjenjë 

është shprehur në mënyrë më diskrete, përmes monologut të brendshëm. 

 
Për atë që poeti kishte parasysh të shenjëzonte, më erdhi e dobishme cytja që 

të ndeshem me një kontakt shpirtëror, gjë që do të linte gjurmë, padyshim edhe 

në këndvështrimin e analizës sime. Ajo që veçmas të bën përshtypje në veprën 

e B. Xhelilit është komunikimi me fëmijërinë, rininë, faza jetësore të 

paharrueshme. Edhe poezitë: “Mësuesi im” (77), “Erdhi shtatori” (78), “Malli 

im (79), Nëna (80), “Mall nëne” (81), na shpiejnë në kohë të largët, në 

vendbanimin e fëmijërisë së poetit, ku kujtimet e tij djaloshare ngrihen në 

flatra ëndrrash. Poashtu, rikujton disa nga shokët e fëmijërisë, të cilët fati nuk i 

përkundi me ninullat e jetës…, asaj jete që nganjëherë për dikend tregohet e 

kursyer në përkëdhelje e ëndrra. Gjithsesi, vëmendje të posaçme u kushtoi 

kujtimeve më të bukura të jetës - fëmijërisë, poashtu dhe rinisë, ku përpos 
imazheve magjepsëse të natyrës së vendlindjes, kujtime të cilat i palosi sipas 

notave mbresëlënëse në memoaret e tij. 

 

Mbizotorojnë përjetimet e dashurisë së parë, përpjekje këto sa të ëmbla e të 

trishta njëkohësisht, që e kanë si zbërthim botën psikologjike e sociale. Me 

këtë rast, poeti ynë përpiqet të krijojë balansin e një trazimi ndjesor, përcjellë 

me mosdurim e drithërima “purteke” të moshës, ndonëse vetë ai mbetet 

protagonist i këtij motivi. Janë të veçanta dhe të një kodi urban, vargjet: “Si e 

ka numrin / Zemra jote / Ta thërras / Kur ti fle…!? (53). 

 

Vargjet vënë në spikamë një botë të bukur ndjesore, në raportin “Unë e ajo”, 
por këto krijime poetike shpesh nuk kanë dialog, as baraspeshë komunikimi, 

nuk shfaqin emocion të qëndrueshëm, e të paluhatshëm…, por ato i dedikohen 

një strukture të botës paksa tradicionale, siç është vetë jeta në këtë vendbanim! 

Po ky shenjëzim i botës së dy të rinjve, në harmoni me kornizimin e 

përgjithshëm me botën njerëzore, të rrethit shoqëror, nuk gjenë realizim, por 

mbetet vetëm një mbretëri hyjnore e tyre, pa mundësinë e të shprehurit me një 

liri të mjaftueshme. Melankolia, ishte si nxitje, që poeti të vijë ndryshe nga 

poezia në poezi. Të lexuarit dhe të ndjerit e vargjeve të B. Xhelilit, të bëjnë të 

kuptosh që ai nuk shkakton shkëndijëza malli në shpirtin e secilës vashë, por 

vetëm të asaj që e adhuron, pavarësisht që krijon një spektër imagjinativ për 

vete, gjë që të bën që vargun e tij ta ndiesh edhe si një fije drite ndonjë 

buzëmbrëmje plot melankoli, edhe si një yll i vetmuar i një nate pa hënë, por 
edhe si fluiditeti i ditëve plot gjallëri e jetë.  Tërë ky emocion ka një shtrirje 

universale, me një mesazh të ndjerë si të domosdoshëm për kërkime të reja 

brenda poezive të vëllimit poetik “Mes luleve dhe lotit”. Besoj që ky libër, me 

forcën e vet të frymëzimit, ashtu siç bëri me grishjen e muzave, ka dhuntinë që 

të “grishë” edhe lexuesin e devotshëm e bashkë me të t‟i sfidojë kohërat!
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Këndi për prozë dhe poezi

 

Shkruan: Dedë Preqi, Zvicer 
                           

 

 

 

 

 

 

Babai kishte ardhë te djali në mërgim, por nuk arriti kurrë më të kthehet në atdhe 
 

Një cikël tregimi nga mërgimi 

 

Secili njeri e ka historinë e vet të 

jetës dhe sa do që të thuash se 

ngjarjeve të pakëndshme duhet 

t‟ua kthejmë shpinën prapë nuk 

mundesh, sepse në ato ngjarje 

fshihen sekretet e nevojshme të 

jetës me të cilat duhet të 
ballafaqohemi në momente të 

ndryshme.  

 

Kur njeriu kupton se fati i tij nuk 

është vetëm lumturia, apo edhe 

vuajtja, ai duhet ta pranojë gjatë 

jetës njërën dhe tjetrën nga fakti 

se duhet të lirohet nga ngarkesat 

që ai i bartë në vete. Edhe jeta në 

mërgim i ka ngjarjet e veçanta të 

natyres së vet, të cilat nganjëherë 

harrohen, por ato që mbesin, 
sigurisht që janë diku të fshehura 

dhe nuk mund të shlyhen aq 

shpejtë, sepse kanë lënë dikund 

gjurmë apo vrragë në shpirtin e 

ndonjë mërgimtari.  

 

Nuk duhet të turpërohemi nëse 

lotët dëshmojnë rrëfimin e një 

miku i cili qanë duke treguar 

ngjarjen… Edhe pse është një 

ngjarje rrënqethëse dhe e kaluar, 
është e përjetuar dhe paraqet një 

lloj ekzistence e cila sjellë një 

realitet të jetës së njeriut në 

mërgim, dhe se jeta e njeriut, në 

çfarëdo rrethanash kurrë nuk 

pushon me peripetitë e veta dhe e 

cila vazhdon të frymojë përsëri.  

 

Blerimi, një mërgimtar i hershëm 

shqiptar dhe kogja i shtyer në 

moshë, që  kishte kaluar më 

shumë se tridhjetë vite larg 
atdheut e vendlindjes, i cili 

punonte në një qytet të Zvicres, 

një herë e  ftoi babain e tij që ta 

vizitoj aty ku jeton dhe punon, me 

ç„rast i vetmi  anëtar i familjes i 

kishte mbetë në Kosovë, ndërsa nëna i kishte vdekë më herët.  

 

Disa herë Blerimi e planifikonte të kthehej përgjithmonë në Kosovë për shkak 

të përkujdesjes së prindërve të vet. Por plani i tij nuk mund të realizohej lehtë 

sepse fëmijët ishin të shpërndarë në shkolla dhe profesione të ndryshme, të 

cilët vet i financonte së bashku me bashkëshortën. As pensionimi i tyre i 

parakohshëm nuk ishte një rrugëzgjidhje dhe kjo sakrificë e tyre në këtë 
mënyrë ishte e pa kuptimtë në botën perëndimore.  

 

Më këtë domëthënie nuk është vetëm rasti i Blerimit por ka plot raste të tjera 

në të cilat depërtojnë këto ngjarje dhe më të dhimshme, ku plot të moshuar 

jetojnë të vetmuar. Atyre u mungojnë të afërmit që gjinden në mërgim. Ata i 

ka vetmuar jeta apo lufta e cila i ka marrë më vete shumë të rinj dhe të reja.  

 

Dhe çka njeriu mund të thotë, asgjë nuk është bafasuese, çka shikon dhe 

dëgjon, sepse jeta është nganjëherë si një plasaritje që ndahet në copa-copa 

dhe njeriu vet duhet të vendos për fatin e tij. Ashtu, një ditë prej ditësh, babai i 

Blerimit arriti në Zvicër. Me atë rast u gëzuan të gjithë. Edhe fëmijët të cilët 

krahëhapur e pritën gjyshin e tyre. U gëzua shumë edhe djali Blerimi, i cili  jo 
vetëm që kishte obligim moral  të kujdeset për prindërit e vet, njëherit i hiqet 

një brengë e madhe që kishte për babanë, të cilin e kishte në mendje ditë e 

natë, posaçërisht gjendjen e tij shëndetësore.  

 

Ishte një gëzim i madh edhe për plakun sepse e mundonte vetmia. Megjithatë 

në anën tjetër nuk dëshironte ta lënte vendlindjen dhe  atdheun e vet. Kaluan 

ditë, muaj dhe vite, plaku jetonte te djali i vet në Zvicër dhe kënaqej me nipërit 

e vet. Por shpesh herë zbulohej se diçka e mundonte, sidomos kur mbetej 

nganjëherë në banesë vetëm, sepse nipërit shkonin në shkollë, kurse djali me 

bashkëshortën ishin në punë. Nganjëherë e vizitonte ndonjë mik, i cili qëllonte 

në pushim mjekësor dhe ia heqte pakëz mallin duke shetitur nëpër qytet apo 
brigjeve të liqenit. Por shpesh ngushtohej kur ecte përgjatë fushave e arave me 

të mbjella e të korra, duke belbëzuar me vetëveten… 

 

Një ditë plaku duke shëtitur me mikun e vet i tha ‟‟athua do të ndodh një ditë 

që të kthehen në vend të vet të gjithë këta njerëz që janë larguar nga atdheu i 

tyre dhe ç‟farë do të jetë fati i tyre?‟‟ Miku i vet e shikoi me një buzëqeshje 

dhe nuk mendoi të ia kthejë përgjegjën menjëherë, por i tha ‟‟edhe unë kam të 

njejtin mendim. Ndoshta do të ndodh një ditë, sepse edhe unë jam 

mërzitur…‟‟.  

 

Plaku përsëri e vazhdoi bisedën ‟‟ nuk kanë faj në një mënyrë‟‟ tha ‟‟a po e 

sheh Kosovën tonë dhe njerëzit e saj? Njëherë lufta e shkatërroi vendin. Pas 
çlirimit menduam se do të bëhët mirë se tani nuk e kemi armikun te koka. Por 

jo: Jeta në Kosovë është e pa lakmueshme, sidomos për rininë, e cila nuk ka 

punë edhe pse duket e vrullshme. Ajo është e pakënaqur me te ardhmën e vet 

dhe po lakmon me dalë nëpër Evropë‟‟.  
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Kishte të drejtë plaku, sepse e 

kishte brengën e të rinjve, të cilët 

jo vetëm që po lakmojnë të dalin 

në botën perëndomore, por edhe 

kanë të drejtë, nga se kushtet e 

tyre i shtyejnë të përpiqën për një 

jetë më të begatshme.  

 

Kaluan më shumë se dhjetë vite e 
plaku nuk ishte kthyer në atdhe. 

Afati i dokumenteve personale u 

kishte kaluar koha (pasportën e 

Serbisë, e kishte grisur) dhe nuk 

mund të udhëtonte pa ndonjë 

dokument në ndonjë vend tjetër,  

për deri sa i kishin premtuar djalit 

të tij Blerimit, se kërkesa e tij për 

të atin do të shqyrtohet në 

Komunë dhe do t‟i jepet  

mundësia për të marrë lejen e 

qëndrimit në Zvicër pasi që plaku 
nuk kishte me kënd të jetonte në 

Kosovë.  

 

Por se një ditë ndodhi ajo së cilës 

nuk mundemi asnjëri t„i ikim, 

Shpirti hargjohet me sekonda. Ai 

nuk kërkon falje dhe nu ka 

frenim. Plaku hëngri bukë e piu 

kafe dhe pastaj pas një pauze të 

shkurtër filloi diçka të 

përshpëriste duke folur pa lidhje. 
Të gjithë menduan se plaku po 

bënë pak humor dhe nuk e 

trazuan- Por kur ra në gjunj në 

dysheme i lodhur,  Blerimi e 

kuptoi  se gjendja e plakut ishte 

përkeqësuar. Ai mori menjëherë 

telefonin të thërriste ndihmën e parë por plaku e dorëzoi shpirtin e tij 

menjëherë duke lënë një buzëqeshje të fundit familjes së tij të ngushtë.  

 

Blerimi lajmëroi disa kushërinj që kishte aty afër. Ishte shumë i mërzitur dhe e 

kishte dhe brengën e madhe e cila e mundonte dhe ia shtonte më shumë 

„hallin“, se çka tani do të bëjë sepse plaku nuk kishte fare dokumente 

personale për të udhëtuar për atdhe. Ishin çaste të vështira për Blerimin; nëse e 

lajmëron policinë apo komunën ku jetonte problemet do të zgjeroheshin më 

shumë sepse ishte e paligjshme që një qytetar i huaj, apo kushdo tjetër të 
qëndroj në shtet pa dokumente- Edhe dënimet janë të ashpëra, jo vetëm me 

gjoba, por më të rënda janë vërejtjet për komunitete të huaja.  

 

Blerimi pas një bisede të gjatë që bëri me disa të afërm të tij vendosin që mos 

të lajmërojë askënd në komunë dhe as policinë për vdekjen  e babait të tij. Ai 

vendosi që ta rregullojë bagazhin mbi automobil dhe e vendosi kufomën e 

babait, në vend të valigjeve, duke u nisur së bashku me bashkëshortën e tij, në 

drejtimin të  Italisë për në Kosovë. 

 

Në orët e mëngjesit e kaluan kufirin e Zvicres dhe arritën të kalojnë në kufirin 

e Italisë, aty në Ciaso, pa pasur ndonjë problem. Në këtë vend u ndalën të 

pushojnë pak sepse kishin nevojë të pushojnë dhe të freskohen me ujë të 
ftohtë, por të pinë edhe nga një kafe për t‟i  mos kotur gjumi. Kështu që hynë 

në një restaurant rrugor, i cili qëndronte në bri të rrugës, në të cilin 

gumëzhonin njerëzit sikur të ishte mesi i ditës e jo mëngjesi i hershëm. Nuk u 

vonuan shumë, Blerimi së bashku me bashkëshorten u kthyen tek automjeti i 

tyre për të vazhduar rrugën. Mirëpo kur afrohen më afër, sytë ju shkuan 

menjëherë tek bagazhi dhe panë se trupi i  të ndjerit nuk ishte më aty. E 

habitur bashkëshortja e Blerimit humbi vetëdijen dhe ra përtokë. Blerimi u 

mundua të mbahet që mos të rrëzohet.  

 

Pas pak arriti policia- Ata përpiluan raportin e ngjarjes duke mos e kuptuar të 

vërtetën. Zemërimi ishte madh po aq sa dhe dhembja për humbjen e trupit të 
babait i vjedhur nga ndonjë hajdut i rrugëve duke menduar se në bagazh ka 

gjëra të vlefshme. Blerimi kishte lajmëruar më herët në shtëpi se po vie me 

kufomën e babait dhe i kishte njoftuar të afërmit e vet për ngushëllime, që të 

nesërmën të bëhet varrimi i babës në vendlindje. Por, kjo  kurrë nuk ndodhi…                     
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Shkruan: Prof. Gani Pllana, Prishtinë/Vjenë 

 

 

 

 

 

 
Tri gota 

  

Gota e parë, nga nëna, 

E ëmbël si mjaltë, 

Mbahet mend përherë, 

Të drejton në jetë... 

  

Gota e dytë nga mësuesja, 

Germëzimet nuk harrohen, 

Etja shuhet sikur foshnja,  

Rrufeshëm përqafon nënën... 
 

Gota e tretë nga të dashurit, 

Në stinë të pleqërisë; 

Mirë që nuk e di njeriu 

Fundin e kësaj bote, 

As fundin e kësaj gote! 

  

Me të tria gotat mbushur  

Kështu qenka jeta, 

Njeri s`e merr vesh dot: 

Gënjeshtër a e vërtetë! 
 

 

Apoteza e bukës ... 

 

Fitohet buka 

Në qindra mënyra, 

Djersa shpaguhet përherë; 

Thnegla, kur mbledh kokrra 

gruri, 

Në qiell zogjtë e admirojnë. 

  
Në rrugë  

Tingëllon klarineta e daullja, 

Në puhinë pranverore 

Zëri vjen, sa ngazëllim, 

Dëgjoj kaba Çamërie... 

  

M‟u përdrodhën muskujt, 

Leshrat m‟u ngritën si thera iriqi! 

  

 

 

Me këtë muzikë popullore 

Për kafshatën e gojës!  

Një nënë me të birin 

U binin daulleve për mrekulli, 

Pa nota e pa dirigjent; 

Burri me mustaqe të thinjura 

Kthente klarinetën kah 

kalimtarët, 

Vjedhurazi shënjonte ndonjërin, 
Vërtetë një befasi. 

Krijohej një ndjenjë dashurie, 

Disa kalimtarë bënin hapa 

gëzimi, 

Të tjerë hidhnin ca metelikë; 

Muzikantët përkuleshin, 

Falënderime nga zemra, 

Fshinin djersë rrëke! 

  

Ne  muzikën e hamë me bukë, 

Dëgjohej zëri i çunit me daulle, 
Ju argëtojmë dhe ju duam shumë. 

Gishtërinjtë e duart  

Lozin pa pentagram, 

Tingëllima e instrumenteve  

Veshët xëgit. 

Bukë e kripë e zemër 

Është sofra përherë. 

 

Bjeri ! 

Thotë  një studente-kalimtare, 

Buzët i dridheshin nga gëzimi, 
Sot kam diplomuar në Mjekësi, 

Gëzimin e përpinë nëna e babai, 

Gjithë ata farefis, 

Në  kurbet. 

 

Sheshi u mbush plot valle, 

Me të rinj e të vjetër, 

Mjekja i printe çames; 

Fytyra të qeshura, 

 

 

Flokëlëshuar deri në bel, 

Lehtas hidhnin hapa 

Me melodinë: 

Çamëri, moj Çamëri! 

  

 

Melodia e përjetësisë  

  

Atë ditë të akullt dimri, 
E mbaj mend atë çast, 

Mbledhur kruspull prapa një lisi 

Përgjoja te rrugica, 

Pranë përroit të ngrirë. 

  

Eh, kjo ka ndodhur 

Shumë kohë më parë... 

Ti më dilje në borë 

E dridheshe  

Nga fjalët e përgjimet, 

Humbje torruan pranë meje, 
Kur takoheshim ne të dy. 

  

Gabohen, 

Kur thonë se të shkuarën 

Mund ta hedhësh pas krahëve! 

  

E shkuara kapet me thonj fort 

Pas së tashmes. 

Kthej kujtesën tani, 

Kuptoj që s‟kam gabuar. 

  
Asaj rrugice  kaloj shpesh 

Edhe në këtë moshë. 

Ti ike, 

Nuk të lejuan 

Të mbetesh në melodinë 

E përjetësisë; 

Të rrëmbeu, 

Në  pabesi, 

I pabesi! 
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Shkruan: Bajame Hoxha-Çeliku, Bruksel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dashurisë së pavdekshme 

(varianti i parë) 

 

O hënë! 

Gjithnjë 

Gjej tek ty sekretet e mia... 

Netët e bukura lozonjare 

Të mbushura me lot pranvere. 

O hënë! 

Gjithnjë 
Gjej tek ty bekimin e dashurisë 

Livadhet, lulet, puthjet 

Aromën dehëse 

Ku rrinin shtrirë mes lulesh, 

Dy të dashuruar... 

  

 

Dashurisë së pavdekshme 

 (varianti i dytë) 

  

U ndamë duke u puthur 
Atë ditë dhjetori... 

Atë mëngjes të bukur kur dole 

Si në ditët e para të dashurisë 

U puthëm plot afsh, 

Plot shpresë, 

Plot mall, 

Plot dashuri, 

Për t‟u takuar përsëri 

Pas disa orësh. 

Unë edhe ti 

Kishim një buzëqeshje në sy, 

Kishim kohën e dashurisë së 

madhe 

Fjalën e ëmbël mbi buzë e kishim 

Që s‟e kursyem për njëri tjetrin, 
Dhe dimri qe kthyer për të dy 

Pranverë. 

Eh, pranverë e akullt, do ta quaj 

Mashtrimin, 

Zhgënjimin, 

Dhjetorin 

E vitit 2012. 

  

 

Dashurisë së pavdekshme 

 (varianti i tretë) 
  

Të urrej! 

O stinë e egër e dimrit! 

Acar i zemrës sime 

Ti mbete, përjetësisht! 

Oh, ç'dhimbje! 

Më rrëmbeve dashurinë, 

Duke më goditur mua 

Në zemër, me plumb! 

E rrëmbeve ti 

Forcërisht nga gjiri im, 

E shkule! 

E shkule! 

Me egërsi nga një shpirt kaq i 

ngrohtë 
Dhe s‟e ktheve më, 

Kurrë! 

  

  

Dashurisë së pavdekshme 

 (varianti i katërt) 

  

Më mbylle në guaskë 

O dashuria ime! 

Po unë, 

Jam e fortë si shkëmbi! 
Dua të dal tashmë 

E të zë 

Gjelbërimin e bukur 

Poetik.  

 
Shkruan: Isak Guta, Gjermani 

 

Jubileu rinor i Moisiut 

(kushtuar artistit të madh Aleksandër Moisiut) 

 
Kur Pranvera Shqiptare në mërgim agoi 

U dashen pesë muaj që të ndriçonte atdheun 

I trazon mendjet dhe kërkon të çelë, lulëzon 

Pranvera e 135 me siparin e hapur Moisi. 

 

Vinte Pranvera me figurën legjendare 

“Me një lule s´qel pranvera” thotë ndokush 

Po vije Pranvera duke i hapur tri SIPARE 

Me një lule nis Pranvera bindet gjithëkush. 

 

Përherë më i rinuar në Pranvera Shqiptare 

Flakadani i Kombeve e diellzon botën 
Gjithmonë n´shërbim të njerezise, rinisë 

Në vitin jubilar është Flakadan i Kombit.  

 

Ti në çdo vit të lindjes erdhe i ri dhe më i ri 

Hape sipare të reja mendjendritura në Evropë 

Me pranvera shqiptare – të rilindi  Shqipëria 

Vjena, Praga, Berlini të rriten Yll në botë. 
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Klubi i shahut Arbëria organizon turne shahu në Vjenë 

 

 

 

Vjenë, 10 maj 2014:-Në kuadër të ,,Javës së Integrimit„„ me inciativën e 
klubit të shahut “Arbëria„„ dhe në bashkëpunim edhe me dy subjekte tjera 

nga Vjena, shoqatës austriake “Freunde der Rudolfsheimer Kirche„„ dhe asaj 

kroate “Napredak„„, në një nga sallat e kishës ku qe 20 vite thuhet mesha në 

gjuhën shqipe, në Vjenë, u zhvillua turneu i hapur në shah nën moton “të 

bashkuar përmes sportit„„. 

 

Në turne morën pjesë 12 garues 

nga komuniteti shqiptar, austriak 

dhe kroat. Ndeshjet u zhvilluan 

me sistemin zvicran. Vendin e 

parë e zuri Harald Penker, të 

dytin Kadri Berbati ndërsa në 

vendin e tretë u rendit Fatos 

Krasniqi.  
 

Për të gjithë pjesëmarrësit 

orgnizatorët kishin siguruar 

mirënjohje të sponzoruara nga 

“Alba Kopie„„ dhe “Cafe Timi„„, 

ndërsa për tre shahistët më të 

suksesshëm u ndanë dhe kupa 

modeste. 

 


