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FJALA E REDAKSISË 
 

Të nderuar lexues, 

 

Kemi nderin t‟ju përcjellim numrin e tetëmbëdhjetë 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, Belgjika, Zvicra, Suedia, 

Shqipëria, Rumania, Mali i Zi dhe Kosova.   

 

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

dhe kulturore. Nga aktivitetet kulturore vlen të veçohen: „„Java e Kulturës 

Shqiptare‟‟ në Austri (21-29 shtator 2014) e organizuar nën patronatin e 

Këshillit Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri dhe disa orë letrare 
zhvilluar nga Lidhja e Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri 

„„Aleksandër Moisiu‟‟ dhe të mbajtura në Vjenë dhe qytetin e Badenit..Nga 

ana tjetër klubi i shahut „„Arbëria‟‟ bashkëorganizoi një turne shahu dhe nisi 

garat në ligën e parë të Vjenës.  

 

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

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

Kosovës tashmë ka arritur në 109. 

 

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

të na shkruani në adresën tonë në internet: 
dielli.demokristian@gmail.com.Numri i radhës i revistës në formë 

elektronike ‟‟Dielli Demokristian‟‟, Vjenë do të dalë në dhjetor 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 në Vjenë, 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: Hazir Mehmeti, mësues dhe gazetar në Vjenë 

 

 

 

 

 

Ndihma e Austrisë për kombin shqiptar ishte e dalluar në arsim 

 

Vjena ishte qendër e fuqishme 

politike e kulturore në kontinent. 

Përkrahja ndaj kombit shqiptar 

ishte me rëndësi të madhe 

historike, kulturore e shkencore. 

Vjena duke qenë vendqëndrimi i 
perandorëve e mbretërve që 

sunduan Evropën apo pjesët 

kryesore të saj ishte po ashtu 

qendër me ndikim të madh në 

kulturën evropiane. Këtu duhet 

veçuar Dinastia e Habsburgëve 

me një histori disa shekullore e 

cila mbajti një qëndrim 

përparimtar ndaj kulturave të 

kombeve të ndryshme, përfshirë 

këtu edhe kulturën shqiptare. Që 

nga kohë të lashta hasim në 
dokumente ku shihen lidhjet e 

kulturave në lëmin gjuhësor, 

kulturo-artistik dhe shkencor. 

 

Dihet se shekuj më parë u krijuan 

lidhje mes dy popujve tanë. Qe 

nga koha ilire dy popujt morën 

njëri nga tjetri elemente nga 

kultura, gjuha, etj. Shtrirja e 

elementeve ilire në territorin e 

sotëm austriak ishte evidente dhe 
e fuqishme në disa pika 

gjeografike të kohës. Akoma 

duhen shumë studime rreth 

elementeve gjuhësore e të 

kulturës mes dy popujve, por 

dihet se gjuhëtarët albanologë më 

të njohur vijnë nga gjermano-

folësit në përgjithësi dhe 

austriakëve në veçanti. Prezencën 

ilire në territoret e sotme 

austriake e vërtetojnë, krahas të 

tjerave, prezenca e kështjellave 
ilire apo me elemente nga kultura 

ilire. Pas luftës së parë Austro-

Turke e viteve 1716-1718, ku 

pëson ushtria turke, ndikimi i 

Austrisë rritet në tërë Ballkanin. 

Pas luftës së dytë Ruse-Austro-

Turke, Austria shtrihet akoma më 

në jug, deri në viset e Dalmacisë. 

Pas rënies së Venedikut dhe 

Paqes së Vjenës, më 1815, 

zotërimet venedikase kaluan në zotërimet austriake. Kështu, Austria bëhet 

fqinja i parë me tokat shqiptare. Austria ishte që atëherë e interesuar për 

popullsinë katolike e cila nuk kishte asgjë të përbashkët as me sllavët e as me 

turqit. 

Vjena, qendër kulturore me rëndësi në kontinent edhe për shqiptarët 

 
Pas këtyre luftërave, Porta e Lartë dobësohet edhe në territoret shqiptare. Disa 

familje feudale shqiptare u fuqizuan dhe krijuan pashallëqet e mëdha, e të cilat 

kishin ndikim të fuqishëm në zonat e vendit: Pashallëku i Bushatllinjve në 

Shkodër dhe më vonë ai i Janinës. Ndikimi austriak duke qenë i fuqishëm tani 

në Evropë, pas reformave të marra nga Maria Theresa dhe Josefi II, shtriu 
ndikim të fuqishëm edhe në viset shqiptare. Tregtia e fuqishme shkodrane 

duke shfrytëzuar flotën e fuqishme ulqinake depërton thellë në territoret e 

zotëruara nga austriakët deri në Trieste. Kështu trevat shqiptar tregtinë e tyre, 

në vend të parë e bënin me Austrinë, kurse në vend të dytë me Italinë. Kjo 

solli një erë të re në lëvizje dhe ndikimet e kulturave. Austria e fitoi të drejtën 

e mbrojtjes së popullsisë katolike, e shoqëruar kjo me kthimin e Urdhrit Jezuit, 

i cili ishte prezent më 1842. Kjo mundësoi edhe lejimin e seminarit jezuit, të 

kolegjit Saverian. Këto rrethana krijuan mundësi të mëdha për interesimin 

akoma më të fuqishëm për shqiptarët dhe rreth shqiptar. 

 

Shqiptarët në Austri dhe veprimtaritë e tyre me rëndësi në kulturën 

kombëtare 
Shkencëtari i njohur slloven, themelues i shkencë së sllavistikës, Franc Xaver 

Ritter Miklosich, në veprën „„Albanische Forschungen‟‟(„„Kërkime 

shqiptare‟‟), botuar në Vjenë, më 1870, në faqen 10, shënon një fakt 

interesant, që tregon vendosjen e shqiptarëve intelektualë në Austri, qysh në 

fillim të shekullit XIX. Ai shkruan se „„dijetari slloven Kopitar me 1829, boton 

një studim mbi marrëdhëniet midis shqipes, rumanishtes e bullgarishtes, 

brenda të cilit gjendet përkthimi në shqip i Shen Llukas, "Djali plëngprishës‟‟, 

hartuar nga te dy veI1ezerit gjirokastrite, Anastas dhe Spiridhon Çelo. 
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Austro-Hungaria filloi një 

politikë të prekshme në shërbim 

të arsimimit e kulturës shqiptare. 
Ajo financoi shoqëri kulturore, 

gazeta, revista, si ne Vilajetin e 

Shkodrës dhe më gjerë, deri ne 

Vjenë. Kjo u realizua përmes 

inteligjencës shqiptare, të cilët 

kishin kryer studimet në Austro-

Hungari dhe që përbënin pjesën 

më të ngritur të intelektualëve 

shqiptarë. Prirja e shqiptarëve për 

t'u arsimuar në shkollat e Austrisë 

është e hershme dhe kjo prirje 

nuk ishte vetëm tek shqiptarët 
katolike të Shqipërisë Veriore, 

por edhe shqiptarë ortodoks të 

Elbasanit, Korçës, Voskopojës, 

Gjirokastrës, Lunxhërisë, si dhe 

tek shqiptaret e besimit islam. 

Para se gjithash, në mbresat e 

jashtëzakonshme që i kishte lënë 

tregtarëve shqiptarë të Shkodrës, 

Voskopojës, Beratit, Elbasanit, 

institucionet shtetërore austriake, 

ndërtimi dhe organizimi i 
përkryer i shtetit, disiplina, 

rregulli qytetar, shkollat, 

nxënësit, studentet, institucionet , 

do jenë shembulli se si duhet 

ndërtuar vendin e tyre. Për 

inteligjencën shqiptare tani shteti 

austriak ishte ideal evropian.  

 

Në mësimet albanologjike, pa 

dyshim, njëri nga figurat madhore 

është Norbert Jockli, albanolog 

hebre, pastaj Franz Nopca, ndër të 
parët themeltarë të albanologjisë 

si shkencë, të cilën e vazhduan 

pastaj nxënësit e Jocklit, siç ishin 

Eqrem Çabej, Aleks Buda, etj. Njëri nga veprimtarët pararendës të kësaj 

plejade studiuesish, pa dyshim ishte Dr. Gjergj Pekmezi. Me iniciativën e tij 

në Institutin e Orientalistikës së Vjenës u hap katedra e gjuhës shqipe në vitin 

1903, njëra nga të parat në Evropë dhe në botë, ku do studiohej gjuha shqipe. 

Ai ishte edhe nga të parët ligjërues i gjuhës shqipe në Uiversitetin e Vjenës 

deri në vitin 1938. Ai, një vit para Kongresit të Manastirit”, me 1907, botoi 

gramatikën e shqipes në gjermanisht, një vepër e rrallë e kohës me vlera 

gjuhësore. 

 
Në historinë e hapësirave Austro-Hungareze lanë gjurmë të pa shlyer 

veçanërisht këto figura: Gjergj Basta, Karl Gega dhe Aleksander Moisiu. Duke 

qenë jo larg trevave shqiptare, Austria si qendër me rëndësi kulturore, u bë 

vend ku migruan në numër të vogël shqiptarët. Edhe pse të paktë në mesin e 

tyre kishte intelektualë të ngritur dhe formuan shoqëritë e tyre në Vjenë dhe 

qendra tjera, veprimtaria patriotike e të cilave ishte me rëndësi në rrugën e 

formimit të shtetit shqiptar. 

 

Austria e ndihmoi arsimin e shqiptarëve 

Qëndrimi miqësor i Austrisë ndaj shqiptarëve është i hershëm. Kjo vjen jo 

vetëm për shkak të rivalitetit gjeostrategjik në raport Austro-Hungari përballë 

Rusisë, por edhe nga lidhjet e vjetra që ishin venë qysh nga kohët e hershme. 
Kjo përkrahje është më e theksuar në pjesë veriore të Shqipërisë veçan në 

krahinën e Mirditës, banorët e së cilës janë të besimit katolik. Qe para vitit 

1855 në Shkodër kishte shkolla private të cilat financoheshin nga qytetarët 

shkodran. Me 1859 Perandoria austriake hapi shkollat e para fillore në 

Shkodër dhe Seminarin Pontefik me 20 nxënës. Në periudhën 1855-1861 

numri i nxënësve u rrit. Ata fillimisht mësonin në gjuhën italiane pasi gjuha 

shqipe ishte e ndaluar nga pushteti. Në shkollat e para u regjistruan vetëm 

djem kurse më vonë hapet shkolla për vajza ku mësueset e para ishin Tushe 

Mici e Terezina Berdica. Me ndihmën austriake, kleri katolik ishte pro 

politikës arsimore austro-hungareze kështu në vitin 1877 me urdhrin jezuit 

hapet në Shkodër Kolegji Saverian. Ndihma austriake jepej drejtpërdrejt nga 
konsulli austriak i Shkodrës. Po në vitin 1877 hapet Seminari Françeskan i cili 

u bë vatër e patriotizmit shqiptar. Hapja e shkollave vazhdoi në Vilajetin e 

Shkodrës si në: Shirokë (1873v), Toshan (1882v), Banjzë të Kastratit(1891v), 

Blinisht dhe Selcë të Kelmendit (1893v) në Traboinë të Hotit dhe 

Pdhanë(1898v). 

 

Në konkurrencë për ndikim në popullatën vendore me italianët të cilët hapnin 

shkolla laike, Austria e intensifikoi hapjen e shkollave. Sipas evidencës nga 

diplomatët austriakë në Shqipërinë e pavarur numërojnë 26 shkolla të 

kategorive të ndryshme. Qeveria e Austro-Hungarisë politikën arsimore ndaj 

Shqipërisë e zbatoj edhe në dhënien e bursave për studime të rinjve në qendrat 
e ndryshme të perandorisë duke përfshirë këtu Vjenën, Gracin e qendra tjera. 

Student që u dërguan për studime në Austri mes viteve 1880- 1890 dhe vitet 

1900-1905 në drejtimet teologji dhe Fanc Xaver Ritter Miklosich, në veprën 

„„Albanische Forschungen‟‟ („„Kërkime shqiptare‟‟) botuar në Vjenë në vitin 

1870. shkollat publike do shënojmë: Pjetër Gjura, Lazer Mjeda, Vinçenc 

Prenushi, Anton Harapi, Mathe Prenushi, Luigj Bumçi, mësuesit që 

shkëlqyem, Hilë Mosi, Kol Kodheli, Ndue Paluca, Kolë Margjini e disa të 

tjerë. 

 

Shtrirja e perandorisë Austro-Hungareze në territoret shqiptare e filluar me 23 

janar 1916, paraqet një fat të ri historik për çështjen e përgjithshme shqiptare. 

Barbaria e pushtuesve turqë, serbë e bullgarë u zëvendësua me një pushtet 
civilizues dhe çlirimtar për popullin shqiptar, në veçanti për shqiptarët e 

Kosovës. Në Vjenë do të qëndrojnë herë pas herë, disa personalitete me 

pikëpamje demokratike, në mesin e të cilëve edhe Bajram Curri. Kjo kishte 

për qëllim themelimin e administratës dhe shkollave shqipe. Gradualisht gjuha 

shqipe u bë gjuha e vendit, u krijuan rrethanat e ruajtjes së traditave e 

zakoneve shqiptare. Në nëntorin e vitit 1916, Hasan Prishtina kërkoi 

bashkimin e të gjitha viseve shqiptare në një njësi shtetërore administrative 

Dr. Gergj Pekmezi themelon 

Katedra e Gjuhës Shqipe në 

Vjenë në vitin 1903 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                nr. 18: Vjenë, tetor2014 

5 

 

nën administrimin e Vjenës. Në 

trevat shqiptare u lejua 

administrata në gjuhën shqipe, 

shkolla, flamuri, himni kombëtar. 

Vet Perandori austriak, Hasan 

Prishtinës i kishte garantuar se 

nëse fiton blloku i tij “Shqipëria 

do mbetej e bashkuar në kufijtë 

etnik”. 
Për herë të parë zanafilla e 

shkencave shqiptare kishte për 

autor studiuesit gjermanë të cilët 

botuan vepra studimore lidhur me 

shqiptarët. U botuan artikuj, 

monografi e studime nga 

shkencëtarët e hapësirave të 

ndryshme gjermano-folëse. 

Shumë nga këto studime janë 

aktuale dhe të pacenueshme edhe 

në kohën tonë. Duhet veçuar këtu 

studimet e shkencëtarëve të kohës 
mbi historinë e shqiptarëve, 

arkeologjinë shqiptare, 

etnografinë shqiptare, folklorit e 

të gjuhësisë, duke vënë kësisoj 

themelet e para të studimeve 

albanologjike me një vërtetësi të 

pakontestueshme. Shkencëtaret 

austriak vunë themelet e 

studimeve në shkencat natyrore si 

në botanikë, zoologji, arkeologji, 

gjeografi, në shkencat e 
mjekësisë, etj. Pra veprimtaria 

studiuese e shkencëtarëve 

gjermanofolës është me rëndësi të 

gjithanshme dhe të një rëndësi 

historike për kombin shqiptar i 

cili vuante nën robërinë aziatike 

për pesë shekuj. 

 

Veprimtaria kulturore, letrare e botuese në Austri 

Duke qenë Austria boshti i lëvizjeve në rajon e njohur si perandoria Austro-

Hungareze, shumë popuj gjetën ambientin e volitshëm për shkollim e 

krijimtari letrare. Aty pa dyshim do vjen veprimtaria me rëndësi kombëtare e 

shumë figurave nga radhët e shqiptarëve. Shumë nga studentet, intelektualët 

shqiptar erdhën në Austri, ku krijuan shoqëri të fuqishme gjurmët e 

veprimtarisë së të cilave mbetën të ndritura në historinë e formësimit 

kombëtar. Qe në vitet e para të fillim shekullit të njëzet do lindin shoqatat: 

“Liria” e cila më vonë u quajt “Dija”, “Djalëria Shqiptare”e cila më vonë u 
quajt “Albania”, etj. 

 

Nga këto shoqata u botuan krijime letrare, revista, gazeta, tekste shkollore etj. 

Ndër më të njohurat revista “Djalëria” dhe gazetat “Ora e Shqipnisë”, 

“Vëllaznia”, “Minerva” “Albanische Corespondenze”, “Bashkimi Kombëtar”, 

“La Fedration Balcanique”. Në to botuan shkrimet e tyre studentët shqiptarë 

që studionin në Universitetet e Austrisë të cilët tani njihen si figura me peshë 

në historinë tonë kombëtare si: Hil Mosi, Dervish Hima, Dr. Gjergj Pekmezi, 

Kolë Rrota, Jani Basho, Xhevat Korça, Fuad Asllani, Vasil Laboviti, Lasgush 

Poradeci, Sokrat Dodbiba, Irakli Buda, Nush Bushati, Gjevalin Gjadri, Kolë 

Mirdita (Helenau), Rrok Gera, Rrok Maloki, Rrok Kolaj, Filip Papajani, 

Dr.Omer Hamiti, Sokol Sopoti, Rrok Stani, Terik Bekteshi, Hasan Ceka, K. 
Hobdari, Gjon Temali, Krist Maliki, Kristo A. Dako, Ndoc Naraçi, Kolë 

Kodheli, Krist Maliki (Lepetini), Ndue Paluca, Gasper Mikeli, Kolë Margjini, 

Gasper Baltoja, Lec Çurçia, Ndoc Krajni. Shkrime në këto revista e gazeta 

botuan edhe shumë studiues nga kombe tjera, veçan nga radhët e gjermano-

folësve. Nën kujdesin e shoqërisë “Dija” do të botohen në Austri disa tekste 

shkollore të përpiluara nga vet ajo dhe tekste të shoqërive nga Shkodra 

“Bashkimi” dhe ,,Agimi” siç janë: “Abetare” nga N. Paluces, “Këndime për 

shkollë të para të Shqypnisë”, kalendarin “Shqyptari”, etj.  

 

Në veçanti ishte e 

dalluar shoqëria “Dija” e 
cila në programin e saj 

kishte ndihmën e po-

pullit shqiptar, veçan-

ërisht të rinisë shqiptare. 

Si detyrë tjetër parësore 

kishte të ndihmonte 

krijimin e alfabetit shqip 

unik kombëtar, të ndih-

monte talentet e reja, 

kulturën dhe krijimta-

rinë letrare e botuese. 
Për të arritur këto detyra 

“Dija” kishte përkrahjen 

e organeve austriake që 

ishin në pozita shoqë-

rore, kishin përkrahjen e 

intelektualëve nga radhët 

e kombit shqiptar si Faik 

Konica, Aleks Drnova, 

Petro Nini Luarasi, 

Nikollë Ivanaj, Visar 

Dodani, etj. dhe 

tëkolonive tjera 
shqiptare në qendrat 

botërore. 

 

"Djaleria" e parë, vitit 1920 organi i shoqërisë studentore "Albania". 

 
 

 

Franc Xaver Ritter Miklosich, në 

veprën "Albanische Forschungen" 

(Kërkime shqiptare),  

botuar në Vjenë, viti 1870. 
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Shkruan: Dan Kosumi, Austri 

 

 

 

Romani ‘‘Perandorët” pushton Vjenën e 

kulturës evropiane 

Vjenë, 20 korrik 2014:-Vjena, kryeqyteti i kulturës 

evropiane, ku janë rritur e kanë dalë artistë me famë 

botërore e ku, edhe shumë atdhetarë shqiptarë, njerëz e 

personalitete të letrave kanë marrë bekimin e parë, priti 

këtë herë me madhështinë e një vendi historik përkrahës 

të shqiptarëve, shkrimtaren nga Shqipëria, Majlinda 

Nana Rama. 

Kjo pikëlidhje, aspak 

rastësore, duket se krijoi 

një simbiozë organike 

mes kësaj toke austriake 

dhe mesazhit që përcon 
autorja e romanit 

„„Perandorët‟‟më të 

përfolur kohët e fundit. 

Ka qenë Ambasada e 

Kosovës në Vjenë ajo që 

hapi dyert për të 

organizuar promovimin e 

romanit „„Perandorët‟‟, i 

cili erdhi aty pas suksesit 

në Shqipëri, Kosovë, 

Gjermani e Zvicër. 

Ndërkohë, Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve 
Shqiptarë në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟me kryetar 

Besim Xhelili, do të merrej me gjithë axhendën e 

aktivitetit, i cili pati një sukses të dalluar. 

Në praninë e shumë krijuesve, Xhelili, si moderator 

aktivitetit, do t‟ja jepte fjalën përfaqësuesit të 

Ambasadës, Bekim Halili. Ky fundit, i uroi 

mirëseardhjen autores, duke u shprehur: „„Ndihemi të 

nderuar nga prania juaj këtu. Dua të sjell përshendetjet e 

mia në emër të Ambasadës që unë përfaqësoj, duke 

shprehur njëherazi mbështetje në vazhdim për letërsinë, 

kulturën e artin që gjeneron vlera‟‟. 

Një vështrim profesional mbi romanin „„Perandorët‟‟ 
solli poeti Anton Marku, i cili u ndal tek mënyra se si 

është ndërtuar romani, duke vlerësuar subjektin, 

personazhet dhe strukturën. 

„„E kam lexuar me vëmendje romanin e Majlindës dhe 

kam arritur të veçoj mënyrën me të cilën ka ndërtuar 

dialogun autorja. Ajo ka folur me një gjuhë të thjeshtë, 

duke i dhënë kolorin e duhur subjektit. Po ashtu, 

personazhet kanë marrë një trajtesë gati-gati shumë 

jetësore, të prekshme, që e bën lexuesin të bëhet pjesë e 

pandarë e romanit. Ndërkohë që, me mjeshtëri Majlinda 

ka sjellë trajtën e përshkrimeve, duke paraqitur lëndën e 

subjektit, por duke i dhënë asaj forma artistike të një 

stili të veçantë‟‟,- ka thënë Marku, ndër të tjera. 

Po ashtu, një analizë romanit iu bë edhe nga poeti Dan 

Kosumi. Ky i fundit në fjalën e tij me temë: „„Romani 

„„Perandorët, një zë që duhet ndjekur!‟‟, solli një tablo 

të disa prej të dhënave të panoramës së romanit në fjalë. 

„„Romani „„Perandorët‟‟ ka në vetvete një korpus 

metaforik të zgjedhur, që të çon në thellësi të realitetit, 

duke lënë pak vend për imagjinacion, por shumë vend 

për reflektim. Majlinda ka ditur të skalisë mirë portretet 

e personazheve, duke u dhënë atyre larmi nuancash e 

dritëhijesh. Stralli artistik i saj ka ndezur shkëndija të 

reja në letërsinë tonë mbarëshqiptare dhe është një zë që 

duhet ndjekur. Majlinda ka sjellë një gjuhë të figurshme, 

me përshkrime, stile, konstrukt profesional për një botë 

romanore postmoderne, siç është romani „„Perandorët‟‟. 

Shkrimtarja nga Shqipëria është pjesë integrale e atij 

realiteti dhe, në këto kushte, ka vendosur të mos bëjë 
kompromis me të padrejtën, duke mbetur deri në fund 

vetvetja. Tek e fundit, ky është misioni i shkrimtarit, 

mision, të cilin Majlinda e ka kryer me sukses, duke na 

sjellë një prozë brilante, të një stili unikal në letërsinë e 

djeshme dhe të sotme shqipe‟‟,- ka vijuar më tej 

Kosumi. 

Gjatë aktivitetit, poeti shkodran Ragip Dragusha dhe 

Jehona Sukaj, lexuan edhe fragmente nga romani. 

Pamje nga promovimi  i librit „„Perandorët‟‟ 

Në fund të manifestimit fjala e përshendetjes iu dha 

autores, por kërshëria e të pranishmëve për të dëgjuar 

shkrimtaren në fjalë, bëri që bashkëbisedimi të zgjasë. 

Kjo mënyrë komunikimi i afërt, solli më të qartë 

përshtypjen për formimin dhe backgroundin e autores, 
çka bëri që të gjithë të ndaheshin të kënaqur nga ky 

aktivitet mbresëlënës. 
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Shkruan. Hamdi (Zekë) Arifaj, Suedi 
Hamdi (Zekë) Arifaj lindi në fshatin Rakosh, Komuna e Istogut, më 2 tetor 1958. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, 

ndërsa të mesmen në Istog. Shkollën e Lartë Pedagogjike, drejtimi klasor, e kreu në Gjakovë. Gjatë viteve 80-të punoi si 

mësues në vendlindje, ndërsa në vitin 1990, si edhe shumë bashkëvendës të tij, merr rrugën e mërgimit dhe shkon në Suedi. 

Ai është i licencencuar si mësues në gjuhën suedeze dhe shqipe. Ai themeloi Ansamblin e valleve ”Shqiponja e Maleve”, 

me të cilin u paraqit para publikut suedez e shqiptar. Hamdi Arifaj për herë të parë arrin të organizojë Festivalin Folklorik të 

Vallëzimit në qytetin Falkenberg në Suedi. Ky festival mbahet tradicionalsht për çdo vit në stinën e pranverës. Hamdi Arifaj 

është edhe producent dhe skenarist i filmit artistik shqiptar “Në tokë të huaj”, i pari i këtij lloji në Suedi.  

 

 

Bashkëpunim shqiptaro-suedez në produksionin e kinematografisë 
 

17 maj 2014, Falkenberg/Suedi:- Në praninë e 

autoriteteve suedeze dhe njohësve e dashamirëve të 

çështjes shqiptare në Suedi u shfaq filmi shqiptaro-
suedez “Në tokë të huaj”, i pari i këtij lloji në Suedi. I 

njëjti film u shfaq edhe në muajin gusht 2014 nëKosovë 

me rastin e manifestimit tradicional “Ditët e Diasporës” 

që organizohet nga Ministria e Diasporës e Republikës 

së Kosovës. 

 

 
Plakati i filmit në gjuhën suedeze 

 

“Në tokë të huaj” (“I rämmande land”)u xhirua në Suedi 

dhe në Kosovë në periudhën 2010-2012. Ai trajton 
peripecitë e shqiptarëve që si pasojë e represionit serb u 

larguan nga Kosova dhe gjetën strehim në Suedi. 

Integrimi i shqiptarëve në Suedi dhe sfidat me të cilat 

ballafaqohen familjet shqiptare në këtë vend skandinav 

janë boshti i rrëfimit të filmit “Në tokë të huaj”, të 

producentit Hamdi Arifaj, me regji të Nimon Muçajt në 

të cilin luajnë aktorë të njohur nga Kosova e Suedia, 

ndër ta edhe Sylejman Lokaj, Nimon Muçaj, Fortesa 

Hoti (aktore në Suedi). etj.. 

 

Filmi bën fjalë për dy familje nga Kosova që kërkojnë 
strehim në Suedi. Njëra familje arrin të integrohet me 

sukses në shoqërinë suedeze, ndërsa tjetra ballafaqohet 

me shumë probleme e sfida që i sjell jeta në tokë të 

huaj.   

 

Në film gërshetohen hallet dhe telashet e mërgimtarëve 

tanë në Suedi. Familja Gashi ka probleme qysh në 

Kosovë dhe këto probleme e përcjellin edhe në Suedi ku 

kërkon lejeqëndrim dhe refuzohet nga autoritetet e këtij 

vendi. Me ndihmën e mikut të tyre, Agimit, i cili edhe e 

ka sjellë në Suedi, pjesëtarët e kësaj familje fshehen në 
objektin e një instituti i cili është i njohur për të drejtat e 

fëmijëve, i cili shërben si çerdhe e të huajve. 

 

 
Pamje nga premiera e filmit në Suedi 

 

Pas shumë peripecive dhe marrjes së leje qëndrimit, 

telashet e familjes Gashi vazhdojnë. Djali i vetëm i tyre, 
Flamuri, fillon të merret me shpërndarjen e drogës dhe 

realizon përfitime të mëdha të cilat kryefamiljari (babai 

i tij) nuk i pranon. Sjelljet e tilla të të birit i shkaktojnë 

atij probleme shëndetësore, si pasojë e të cilave pëson 

sulm në zemër dhe vdes me dëshirën e tij të fundit që të 

varroset në atdhe, dëshirë kjo që i realizohet falë 

ndihmës së shokëve. 

 

Njohja e Flamurit me një vajzë shqiptare nga familja 

Berisha (Teuta) ndryshon shumëçka në jetën e tij dhe të 

familjes Gashi. Këta dy të rinj që u njohën e u 
dashuruan rastësisht gjatë një ndeje në Suedi, ishin 

fqinjë derisa jetonin në Kosovë. Teuta me karakterin e 

saj të fortë të trashëguar nga familja (babai i saj Agimi 

është mësues në Suedi dhe angazhohet më ruajtjen e 

gjuhës dhe kulturës shqipe në këtë shtet skandinav) ia 

del që ta kthejë Flamurin në rrugë të mbarë. Ngjarja në 

film kulmon me martesën e dy të rinjve të cilët e bëjnë 

një dasmë të madhe në vendlindje.  
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Shkruan: Ramiz Selimi, Linc/Vjenë 
 

 

 

 

 

 kërkim të identitetit të ri fetar 

 

Despoti Erdogan ëndërron perandorinë osmane! 

 
Ky fanatik islamik, dëshiron me mish e shpirt, që edhe Ballkanin ta orientojë nga lindja. Ballkanit të ja kthej  

“dinjitetin” e dikurshëm islam, ta kthej në dinastinë/sulltanatin e tij. Burim i ekstremizmit fetar është vet Erdogani! 

 

 “Një President që është i  zgjedhur drejtpërdrejt nga 

populli, nuk mund të jetë si paraardhësi i tij”.  Me këtë 

fjali, në fjalimin e parë pas zgjedhjeve presidenciale,  

sunduesi turk Recep Taip Erdogan i bënë me dije 

popullin e tij se në cilin drejtim do të udhëtojë Turqia.  
Tani më është e sigurt se ai nuk do të kufizohet si 

paraardhësi i tij në kryerjen e detyrave të kryetarit të 

shtetit. Dëshira e tij primare është sundimi dhe ai do të 

sundojë sikurse deri më tani në këto 12 vite, ose sikur 

Putini kur ndryshoj pozitat e kryetarit me kryeministrin.  

 

Paralajmërimet e tij tani më janë të qarta. Ai do ta 

ndryshojë Turqinë nga një shtet parlamentar që është 

tani, në je shtet presidencial, me të vetmin qëllim 

sundimin edhe nga pozita e presidentit. Pra, ai i do 

kompetencat sunduese të kryeministrit, për të realizuar 
planet e tij. Erdogani nuk ka më interesa partiake. Këtë 

e ka konfirmuar edhe gjatë bisedës së tij pas zgjedhore. 

Interesi i tij është perandoria. 

 

Përfitime të larta turke nga rruga e kombit dhe ajo 

Ibrahim Rugova 

Në të vërtetë Erdogani i ka sjellë vendit të tij në vitet e 

fundit shumë reforma, sidomos në ekonomi, duke bërë 

në Turqi një Bum Ekonomik, duke trefishuar të ardhurat 

mesatare.  Me këtë ai u bë një despot i vërtet në Turqi.  

Përfitimet e mëdha i ka realizuar me Rusinë, 

Kazakistanin,  Azerbajanin, Turkmenistanin, vendet 
Arabe dhe Ballkanin, shtete ku korrupsioni është në 

kulmin e tyre, projekte që i sjellin fitime të pastra 

Turqisë në kurriz të shteteve të varfra, si rruga e kombit 

dhe ajo Ibrahim Rugova.  Shumë nga këto biznese janë 

meritë e Erdoganit, duke shfrytëzuar shtetet  e dobëta 

ekonomike me premtime boshe dhe jo meritë e 

kompanive turke ose kualitetit.   

 

Ky despot që është bërë një Sulltan i plotfuqishëm, 

fillon të gjuaj shqelma, sa herë dikush merr guximin për 

ta kritikuar. Shumë gazetarë turk burgosen dhe 
vendosen para gjyqtaritposa të shkruajnë nje shkrim 

kundër tij. Policë dhe gjyqtarë apo dikush nga 

administrata që merr guximin dhe i bënë me gisht për 

korrupsionin e njerëzve të afërt me Erdoganin,  

burgosen, largohen nga puna dhe shumë prej tyre 

zhduken komplet.  Të rinjtë dhe organizata joqeveritare 

që dalin dhe protestojnë kundër tij nuk rrezikojnë vetëm 

rrahjen brutale por edhe etiketimin “terroristë”, ku 

pastaj dënohen për shumë vite me burg. 

 

Femra kujdes, në Turqi nuk bënë me u qesh! 

Tani për tani bota demokratike ka të bëjë me dy 

despotë/tiranë: Putinin dhe Erdoganin, të cilët botës do 

t‟i sjellin shumë probleme në vitet që vijnë. Por, Cari 

nga Kremlini (Putini) ka pak më shumë humor se sa 
egoisti Turk Erdogan. Humori është një pasuri apo 

diçka që Erdogani nuk e posedon në shpirtin e tij, e 

sidomos kur është fjala të mbajtja e rregullave fetare 

myslimane, ai nuk ka humor. Hapja e plazheve për 

femrat e mbuluara në Antalya, tregon se Erdogani është 

një mysliman i devotshëm, ku besimin do ta lidhë 

gjithnjë e më shumë me shtetin. Kërkesat e tij dhe 

bashkëpunetorëve të tij për ndalimin e qeshjes së 

femrave në vendet publike, me arsyetimin se qeshja në 

publik prish moralin e njerëzve dhe është e ndaluar në 

rregullat islame është kulmi i kthimit në mesjetë.  
 

Ky fanatik islamik dëshiron me mish e shpirt që 

Ballkanin ta orientojë nga lindja. Ballkanin ta kthej në 

“dinjitetin” e dikurshëm islam, ta kthej në dinastinë e tij. 

Ky njeri vepron ngadalë, por me konsekuencë për të 

mos hasur në rezistencë botërore dhe asaj nga vetë 

populli i tij. Dëshira e tij dhe ajo që e mundon më se 

shumti është se si ta kthej Perandorinë Osmane në 

vendet ku ka sunduar. Ide e cila është zbuluar dhe 

përgjuar nga shërbimet sekrete gjermane. 

 

Fitorja e Erdoganit, fitore edhe për Sarajevën! 
Nuk janë rastësi projektet e shumta në Ballkan, pastaj 

shoqatat civile që bashkëpunojnëgjithnjë e më shumë 

me Turqinë e Erdoganit. Ekstremistët islamikë në trojet 

shqiptare janë produkt i kësaj politike, e cila për fat të 

keq, nuk u kuptua në formën e duhur nga politika 

aktuale. Rreziku që shoqëria shqiptare të orientohet në 

drejtim të lindjes ekziston dhe është shumë prezentë. 

Lidhjet e kompanive shqiptare për 99 vjet me Turqinë 

dhe projektet e ndryshme vendosin pengesa të reja mes 

shqiptarëve dhe Evropës, duke larguar interesin e 

investitorëve evropianë në këtë pjesë. Turqia po i hapë 
rrugë vetes dhe shpresës së perandorisë së dikurshme 

edhe përmes bizneseve.Nuk është rastësi sqarimi i tij 

për fitoren, se ajo fitore nuk është vetëm e Turqisë, por 

edhe e Sarajevës, Shkupit, Damaskut, Bagdadit dhe 

Kajros. Për Brukselin dhe Evropën nuk u tha asgjë, 

përpos talljeve ironike që vinin nga Sulltani. Pas fitores 

në zgjedhjet presidenciale kryetari i Turqisë, ose më 

mirë të themi Sulltani i ri turk, dëshiron që gjithë 

pushtetin e mundshëm ta koncentrojë afër vetes së tij, 

për tu thirrur pastaj Sulltani i Plotfuqishëm.  
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Fejton aktual

 

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

 

 

 

Pse po na e zezojnë jetën? 
 

 
„„Ju hapa zemrën. Në u pezmatofshi,  s`kini arsye, se ju fola lirishtë për të mirën tuaj, ashtu si ma pret mendja. Në mos 

u pezmatofshi, mejtohuni për këto që ju thom, se nuk janë përralla”  (Faik Konica) 

 

E fillova me këtë thënie të 

Konicës e cila të jep të kuptosh se 

ishte tejet i zemëruar dhe skeptik 

kur ju drejtohej bashkëkombasve 

të vet që i donte edhe i 

respektonte shumë. Fatkeqësisht 

edhe sot, mbas kaq vitesh, mbetet 

aktuale fabula e saj: „„Shqipëria 
(trojet shqipëtare) nuk është një 

shkëmb i humbur në mes të 

oqeanit që të bëjë q`të dojë e pa u 

vënë re. Shqipëria (trojet 

shqipëtare) ndodhet në Evropë 

dhe nuk mund të rrojë përveq 

nëse sillet sipas parimeve 

Evropiane” (përfundon citati).  

 

Ndonëse i përkas gjeneratës së 

mesme megjithatë mbaj mend 

dhe bëj krahasime reale të 
përjetuara që nga viti 1980-të e 

këndej. Zhvillimet politike në 

Kosovë që nga ajo kohë kanë 

ecur dhe pësuar ndryshime 

skajshmërisht pozitive dhe 

njëkohësisht negative. Por, ky 

është realiteti i këtyre viteve që 

janë vite të krenarisë dhe turpit 

njëkohsisht. 

 

Lëvizja jonë kombtare (jo LPK-
ja) nuk filloi as me Demaçin as 

me Rugovën, as me Thaçn as me 

Ramushin, as me Isen as me 

Albinin. Kur thashë më lartë se në 

këto tri dekada pati zhvillime 

skajshmërisht pozitive kisha 

parasysh disa zhvillime kolosale 

që ndodhën si vazhdimësi e 

lëvizjeve të kohë pas kohëshme 

kombëtare, ndër të cilat do të 

numëroja: dalja në skenë e të 

madhit Dr. Ibrahim Rugova me 
vizionin e tij dhe veprën tërsisht 

atdhetare, pastaj lufta e lavdishme 

e UÇK-së dhe zhvillimet tjera 

deri te intervenimi i NATO-së 

dhe çlirimi i Kosovës si dhe akti 

sublim: shpallja e pavarësisë.  

Zhvillimet negative për fat të keq janë shumë dhe vështirë të numërohen në një 

shkrim të kësaj natyre. Por gjithësesi unë do i cek disa nga ato që mendoj se 

duhet t„i kemi në kujtesë dhe të ju përgjigjemi me dinjitet:  përqarjet në luftë 

dhe paqe, listat e zeza për likuidim fizik të kundërshtarëve politikë, tendenca 

për të përvetësuar gjithçka që ka ndodhur në këto vite në emër të luftës, krimi i 

organizuar, korrupcioni, nepotizmi, tani edhe radikalizmi, janë vetëm disa nga 

ato zhvillime regresive që po nuk i„u ndal trendi do të rrënojnë gjithë atë që  

brezat me radhë e ndërtuan me djersë e gjak. 
 

Panajot Gjinkuri jetoi plot 100 vjet.Ne një herë atËe pyetën se si i dukej kjo 

kohë: „„Shqipërinë dhe shqiptarët”-tha ai-„„më të varfër i kam parë, por më të 

qoroditur se sot asnjëherë!”. 

 

Çfarë po shohim dhe çfarë po dëgjojmë sot për zhvillimet politike në 

Kosovë? 

Që nga zgjedhjet e fundit parlamentare shohim një përballje mes 

kundërshtarëve politikë të vërbuar prej paaftësisë, mërive, zilive apo 

keqdashjes së shpërthyer deri në urrejtje me tendenca për devijim nga rruga e 

së ardhmes. Lugatëria e brumosur në brendinë e kundërshtarve politikë është 

tmerrësisht e shfaqur në opinion si gllabëruese e të gjitha institucioneve 
„„demokratike” në favor të mbetjes në pushtet me çdo çmim ose të ardhjes në 

pushtet me çdo çmim. E gjithë kjo luftë brenda llojit, kjo kacafyteje dhe 

gërhamë trishtuese po funksionon në mënyrë perfekte në favor të një projekti 

ogurzi për vendin. Nuk është rastësi (dhe as vullnet) fitorja e PDK-së në 

zgjedhjet e fundit edhe përkundër qindra skandaleve dhe keq-qeverisjes që 

mbetet e pashoqe në rajon. Nuk është e rastit as formimi i koalicionit 

paszgjedhor në mes partive që kanë programe tërësisht të ndryshme. Nuk është 

e rastit që në parlamentin e Kosovës të kemi një zonjë me mbulesë. As nuk 

është e rastit që deklarata e shpalljes së shtetit ISIS të jetë edhe në gjuhën 

shqipe, ku me shpalosjen e programit të tyre është publikuar edhe harta e 

mbretërisë së tyre e cila fillon në lindjen e largët dhe përfundon diku në mes të 
Spanjës. Nuk është e rastit që për të jetësuar kalifatin e ISIS-i të vdesin të rinjë 

e të reja shqiptare. Nuk është e rastit që llogaria për këtë kërkohet pikërisht te 

Bashkesia Islame e Kosovës. Nuk është e rastit që në Kaçanik përdhoset 

truporja e Gjergj Kastriotit, sikurse që nuk është e rastit që të tentohet që Nënë 

Tereza të nxjerret tërësisht nga identiteti i saj shqiptar. Të gjitha keto nuk janë 

ndodhi as zhvillime që ndodhin sa për të thënë. Të gjitha veq e veq e kanë 

rëndësinë dhe peshën tepër domethënëse, por kur i sheh si zhvillime të 

koordinuara atëherë pesha e veprimeve shumëfishohet dhe dëmet janë kolosale 

për vendin dhe ardhmërinë e tij. 

 

Po të ishte ndryshe si ka muëdësi që politika t„i lejoj vetes këtë luks dhe vendi 

të futet në këtë bllokadë politike në këto moment të zhvillimeve 
dramatike?Dhe në fund përsëri lind pyetja krejt e logjikshme: ku është 

Akademia e Shkencave e Kosovës, e cila dikur quhej dhekonsiderohej si 

„„truri i kombit”, kur duhet të flasë ajo, pse nuk ndërhyn ajo kur është në pytje 

identiteti i ynë, ku është zëri i arsyes, ku është ndera dhe respekti për ata që 

derdhën gjakun për këtë tokë? Athua vallë do të zhbëhemi? 
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Blic Info nga Austria 

 

16 qershor 2014: Aktivitet përkujtimor në Vjenë për Çamërinë 
Këshilli Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri organizoi 

manifestimin në përkujtim të tragjedisë së përgjakshëm të popullsisë 

çame nga forcat greke. Ishin të pranishëm edhe përfaqësues nga 

Ambasada e Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kosovës. Mysafir rasti ishte 

edhe TahirMuhedini, deputet përfaqësues në parlamentin shqiptar të 

shqiptarëve të Çamërisë. Kishin ardhur bashkëkombës nga e gjithë 

Austria, mes tyre shkrimtarë, artistë, krijues e veprimtarë. Një ndër 

organizatorët, Petrit Begati ndër të tjera tha se ”Masakra ndaj çamëve 

ka vetëm një emër:gjenocid e pastrim etnik. Ka ardhur koha që qeveria 

shqiptare t‟i jap fund qëndrimit pasiv nda çështjes çame. Një deklaratë 

apeli nga 14 shoqata iu dërgua BE-së, OSBE-së, etj. (H.M)  

 
 

 

21 shtator 2014: koncert madhështor në kuadër të Javës së Kulturës Shqiptare në Austri 

Nën organizimin e Këshillit Koordinues të Shoqatave Shqiptare në 

Austri, në pallatin Auersperg në Vjenë, i cili ka zënë rrënjë në historinë 

shqiptare, jo vetëm nga mbajtja e bisedimeve shqiptaro-serbe për 

statusin e Kosovës, u bë hapja e Javës së Kulturës Shqiptare në Austri. 

Në këtë koncert kënduan mezzosopranoja Flaka Goranci, tenori Faik 

Hondozi dhe soprano Anjëza Islamaj, ndërsa morën pjesë edhe Roland 

Bimo, ambasador i Shqipërisë në Austri, Ymer Lladrovci, konsull në 
Ambasadën e Kosovës, Fitim Nuhi, diplomat në Ambasadën e 

Maqedonisë dhe personalitete tjera nga diplomacia, arti e kultura nga 

radhët e mërgimtarëve tanë. Mysafir  rasti, i ardhur enkas për këtë 

aktivitet, ishte Pierre Weber, ambasador i Luksemburgut në Prishtinë. 

Ai luajti pjesë nga krijimtari e tij kompozuese në piano.(H.M) 

 

 

 

28 shtator 2014: Katedralja e Vjenës flet shqip 

Në kuadër të manifestimit tradicional „„E Diela e Kombeve‟‟ (,,Sontag 

der Völker‟‟) u mbajt mesha tradicionale në lutje për paqen dhe 

prosperitetin e popujve. Mesha u zhvillua në Katedralen Qendrore të 
Vjenës „„Stefansdom‟‟ dhe u përcoll nga mijëra persona nga shumë 

vende të botës. Në këtë manifestim morën pjesë 13 misione të popujve, 

në mesin e tyre edhe Misioni Katolik Shqiptar në Austri (MKSHA). 

Pjesë e meshës zyrtare ishte edhe Don Nikson Shabani, meshtar 

shqiptar dhe udhëheqës i MKSHA. Urata pati edhe në gjuhën shqipe, 

kurse nxënësi shqiptar nga Kosova Kristijan Gjuraj para të pranishmëve 

lexoi lutjen në gjuhën shqipe për paqen në botë. Pas meshë,s në sheshin 

afër Katedrales, në qendër të qytetit, u organizua prezantimi i popujve 

me veshje nacionale dhe gatime nga kuzhina tradicionale e popujve.  

 

 

 

29 shtator 2014: Orë letrare e autorëve shqiptarë në Shoqërinë Austriake për Letërsi (ÖGL) 
Me ftesë të Shoqërisë Austriake për Letërsi (,,Österreichische 

Gesellschaft für Literatur‟‟-ÖGL) Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve 

Shqiparë në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟ mbajti në Vjenë një orë 

letrare nëgjuhën gjermane dhe atë shqipe. Në emër të institucionit 

mikpritës të pranishmit i përshëndeti Dr. Marianne Gruber. Nga veprat 

e tyre në prozë dhe poezi lexuan RagipDragusha, Besim Xhelili, Anton 

Marku si dhe miku i dëshmuar i shqiptarëve, autori i njohur austriak, 

shkrimtari dhe fotografi Peter Paul Wiplinger, i cili, pos tjerash 

deklamoi edhe vargjet e tij në gjermanisht kushtuar Dr. Ibrahim 

Rugovës dhe poetit të madh shqiptar Ali Podrimes. Salla ku u mbajt 
manifestimi ishte e mbushur përplot me dashamirë tëfjalës së shkruar, 

shumicae të cilëve  ishin austriakë. 
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Info nga Austria 

 

Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe gazetar në Vjenë    
 

   

 

 
 

 

Më shumë nxënës në gjuhën shqipe në Austri 
 

Në të gjitha shkollat prindërit mund të kërkojnë formularin për gjuhën shqipe. Kjo është e drejtë e garantuar me ligj 

dhe duhet shfrytëzuar nga prindërit që t‟i mundëson fëmijës së tij vijueshmërinë... Nuk mund të jesh shqiptar e të mos 

flasësh gjuhën shqipe. 

 

Shtatori është koha e fillimit të mësimit dhe formimit të  

grupeve mësimore për gjuhët amtare, edhe në gjuhën 
shqipe. Në të gjitha shkollat prindërit mund të kërkojnë 

formularin për gjuhën shqipe. Kjo është e drejtë e 

garantuar me ligj dhe duhet shfrytëzuar nga prindërit që 

t‟i mundëson fëmijës së tij vijueshmërinë.  Në Austri 

mësimi i gjuhës amtare është i siguruar brenda sistemit 

shkollor publik dhe nën përkujdesjen e organeve zyrtare 

përkatëse. Pak vende në Evropë e kanë të rregulluar kaq 

mirë mësimin amtar sikurse është Austria e përcjell nga 

Suedia, Finlanda dhe disa komuna në Gjermani. Vende 

tjera mësimi në gjuhën amtare është kryesisht i 

organizuar dhe financuar nga shoqatat e prindërve.  
Prindër, shfrytëzoni mundësitë!, 

 

Nisur nga rrethanat e volitshme prindërit do duhej t‟i 

shfrytëzojnë mundësitë e ofruara. -Ata duhet më 

këmbëngulje të kërkojnë që fëmija i tyre të ketë 

mundësi të mësoj shqip i garantuar sipas ligjit dhe t‟i 

nënshkruajnë fletëparaqitjet (Anmeldung) me kohë, 

javën e parë.  

 

 -Të jenë të organizuar, të komunikojnë mes veti edhe 

me prindër të shkollave afër deri në formimin e grupit 

prej 12 nxënësve shqiptarë të cilëve u sigurohet mësimi 
sipas ligjit për gjuhë amtare.  Të gjitha kërkesat pastaj 

janë në varësi të drejtorive, inspektorit. Mësimdhënësi 

do sigurohet nga këto organe përgjegjëse si dhe tekstet 

dhe materiali përcjellës.  

 

Tekstet 
Tani janë të siguruara tekstet e reja (19 tekste) nga 

Ministria e Arsimit dhe Diasporës për të gjitha nivelet 

mësimore falas. Ato porositen nga mësuesi në 

Ministrinë e Mësimit të Austrisë të cilit i dërgohen në 

shkollë. Në Austri për herë të parë është botuar Abetarja 
në shqip dhe mësuesi e porositë nga katalogu i teksteve 

mësimore sipas numrit të nxënësve në shkollë.Të gjitha 

janë falas. Abetarja dhe Tekst Ushtirimi-1 mund të 

porositen nga prindërit privatisht, por duhet paguar. 

Adresa: E.WeberVerlag, Eisenstatdt, përmes internetit 
direkt (On-line). Kjo abetare është e përshtatshme për 

nxënësit në diasporë dhe e standardeve bashkëkohore 

për alfabetiizmin paralel me gjuhën e shkollës dhe është 

porositur nga shumë vend D,S,B,GBr etj. Info: Ph-

Zürich Datenbank Mehrsprachigkeit Zvicër; 

E.WeberVerlag -Austri etj.  

 

Tekstet janë të hartuara sipas kurrikulës së re mësimore 

për diasporë nga Ministria e Arsimit të Kosovës dhe tani 

e bashkuar edhe Ministria përkatëse e Shqipërisë.  

 
Për informata shtesë prindërit mund të kontaktojnë me 

mësuesit shqiptarë. Adresat e tyre janë të shënuara në 

Ambasadën e Kosovës.  

 

Rëndësia 
Formimi i personalitetit me identitet dhe i kompletuar 

nuk mund të jetë i plotë pa e mësuar gjuhën e nënës. 

Nuk mund të jesh shqiptar e të mos flasësh gjuhën 

shqipe. Gjuha shqipe nuk e pengon integrimin dhe 

mësimin e gjuhës së shkollës, përkundrazi e ndihmon 

atë. 

 

Historiku 
Në Austri janë rreth 13 560 nxënës shqiptarë. Prej tyre 

shqip mësojnë vetëm 2400 nxënës në tërë vendin. Janë 

të punësuar 24 mësues/e shqiptar. Dy vjetet e fundit 

kemi një rritje nga 1665 nxënës në 2400. Pritet që këtë 

vit të kemi rritje të mëtejme kur dihen mundësitë shumë 

favorizuese, por duhet përpjekja dhe këmbëngulja e 

prindërve dhe gjithë faktorit shqiptar.   
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Histori 

Shkruan: Nikë Gashaj, Podgoricë/Mali i Zi 
Autori është politikolog, kryeredaktor i revistës për kulturë, shkencë e çështje shoqërore “Malësia”dhe këshilltar i Avokatit të 

Popullit në Mal të Zi. 

 

 

 

 

Identiteti kombëtar shqiptar 
                              (pjesa e parë) 

 
Një ndër faktorët më me rëndësi të përcaktimit të identitetit kombëtar është 

përdorimi i gjuhës amtare (private, publike dhe zyrtare) dhe arsimimi 

kombëtar. Njohjet historike tregojnë se themelimi i shkollave në trojet 

shqiptare u bë gjatë mesjetës me nismën e urdhrave kishtarë, sidomos të 

urdhrit dominikan. Një aktivitet i këtillë filloi së pari në Ulqin rreth vitit 

1258, në Kotorr më 1266, në Durrës më 1278, në Shkodër më 1345 dhe në 
Tivar nga gjysma e dytë e shek.XIV. 

 

Gjuha shqipe, si gjuhë e shkruar, në këtë kohë ende nuk ishte në gjendje t‟i 

bënte ballë shkrimit greqisht, latinisht dhe sllavisht, gjuhë kishtare me 

rendësi, të cilat për më tepër kishin mbështetjen e institucioneve të 

administratës shtetërore. Ajo shërbente si gjuhë e komunikimit të përditshëm 

si  për shtresat popullore, ashtu dhe për fisnikërinë e klerin vendas. Kështu, 

në shek.XIV shqipja përdorej në administratën e bashkësisë qytetare të 

Ulqinit, ku në mbledhjet të Këshillit të Madh ajo ishte gjuha e shërbimit. 

 

Një ndryshim me rëndësi shumë të madhe për historië e kulturës shqiptare 
shfaqet në gjysmën e parë të shek.XIV, kur dokumentohet për herë të parë se 

shqipja përdorej si gjuhë shkrimi. Ky ishte një hap i rëndësishëm për 

identitetin kombëtar shqiptar, sepse me përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë 

shkrimi, viheshin bazat për zhvillimin e mëtejshëm të saj si gjuhë e kulturës 

dhe e letërsisë shqipe.1 

 

Institucionet kryesore arsimore që u ngritën në periudhën e sundimit osman 

në Shqipëri, ishin shkollat e komuniteteve myslimane, me mësim në gjuhë 

turko-osmane dhe arabe.Shkollat e komunitetit ortodoks, që funkciononin në 

Shqipëri qysh  nga shek.XVI-XVII ishin nën mbrojtjen Patrikanës së 

Stambollit. Mësime në këto shkolla jepej greqisht, në gjuhën e kishës. 

 
Shkollat katolike ishin nën drejtimin e kishës së Romës dhe kishin si detyrë 

të përgatisnin mësues-klerikë. Kur misionarët e Romës vunë re se 

veprimtaria e tyre në Shqipëri nuk po jepte rezultatet që priteshin, për shkak 

se zhvillohej latinisht ose italisht dhe jo në gjuhën e popullit. Roma filloi të 

përdorte edhe gjuhën shqipe në shkollat fetare katolike. Në këto rrethana u 

hapën disa shkolla të tilla, ku mësohej edhe gjuha shqipe dhe ku shërbenin si 

tekste mësimore katekizmat e hartuar nga shkrimtarët klerikë si Pjetër Budi. 

Këto ishin ngritur kryesisht pranë famullive dhe manastireve. Një shkollë e 

tillë funksiononte në vitet 1628-1675 në Pedhanë dhe po në atë kohë edhe në 

Blinisht(të dyja në rrethin e Lezhës), si dhe në Kurbin (rrethi i Krujës). Në 

1669-1670 funksiononte një shkollë katolike në gjuhën shqipe edhe në 
Himarë. Në Pedhanë e në Blinisht u krijuan më vonë edhe shkolla më të 

larta, gjimnaze, ku përdorej gjithashtu gjuha shqipe. Këto shkolla u ngritën 

nga murgjit françeskanë. Shkolla të mesme shqipe katolike u hapën edhe në 

Janievë të Kosovës (1671), në Velje të Mirditës (1699), në qytetin e 

Shkodrës(1699). Në këto shkolla të mesme nxënësit, që ishin destinuar për 

t‟u bërë klerikë, studionin teologjinë, gjuhët latine e italiane dhe disa prej 

tyre dërgoheshin për studime më të larta në itali. 

                                                
1
 Historia e Popullit Shqiptar I, Akademia e Shkencave e Shqiprisë- Instituti i Historisë, f.354, 

Tiranë, 2002. 

 

Mësimi i gjuhës shqipe në këto 

shkollaishte në interes të 

popullësisë vendase që i përkrahte 

ato. Kështu gjimnazi i Blinshtit u 

ngrit me kërkesën e krerëve të 

vendit dhe kur në vitin 1648 
shkolla e Pëdhanës u rrafshua nga 

një ekspeditë ndëshkimore osmane, 

banorët e fshatit e rindëruan atë 

përsëri. Në vitin 1622 kisha 

katolike krijoi institucionin me 

emrin„„De Propaganda Fide”me 

qendër në Romë. Ky ngriti disa 

shkolla për përgatitjen e klerikëve 

shqiptarë, si Kolegji ilirik i 

Femos(1633), që drejtohej nga 

misionarët jezuitë, shkolla e  
Montorinos në Romë, nën drejtimin 

e misionarëve françeskan, etj. 

 

Rrethana më e favorshme për 

arsimin shqip u  krijuan kur në 

fronin e papës hipi Klementi XI, 

me origjinë shqiptare. Me nismën e 

tij u mblodh më 1703 Koncili i 

peshkopëve të Shqipërisë, që njihet 

me emrin„„Koncili i Arbërit”, i cili 

vendosi të përhapte letërsinë fetare 

në gjuhën shqipe. Tetë vjet më 
vonë, më 1711, në shkollën e 

Montorinos në Romë u hap katedra 

e gjuhës shqipe.2  

Në bazë të dhënave të 

lartpermendura, si dhe të njohjeve 

tjera historike, mund të konstatohet 

se një rol të rëndësishëm në 

veprimtarinë arsimore dhe kultuore 

në gjuhën shqipe në mesjetë tek 

shqiptarët e ka luajtur kisha 

katolike. Ajo pati në dorë 
përgatitjen e inteligjencës së kohës.  

 

(vijon) 

                                                
2
Historia e Popullit Shqiptar, tomi I, 

Akademia e shkencave e Shqipërisë- 

Instituti i Historisë, faqe, 704-706, Tiranë, 

2002. 

 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                nr. 18: Vjenë, tetor2014 

13 

 

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 pestë) 

 

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)  

 

A është shprehur figurativisht Drita hyjnore (Zoti)?  

Në Europën jug-lindore në qeramikën neolitike 

(mijëvjeçari i VII pk) e deri në periudhën e bronzit, 

dallohen figurina që paraqesin gruan me kokë-zogu, që 

sipas studiueses Marija Gimbutas (“Il linguaggio della 

Dea” ) duket se shërbejnë për të njejtin qëllim: “për të 

shprehur Krijuesen hyjnore”3. Ky binjakëzim midis 

gruas/krijuese dhe zogut/shpendit të lartësisë, ishte 

shprehje e mënyrës simbolike të përcaktimit, nga ana e 

njeriut primitiv, të idesë së Krijueses-DRITËS hyjnore, 

të emërtuar nga studiuesit “Dea-zog” (Hyjnesha-zog), 
model arkaik i Sfinksit të më vonshëm. Një model i 

bukur i saj ndodhet në muzeun e Prishtinës në 

Republikën e Kosovës. Për nga bukuria e 

paraqitjes,mund t‟i quajmë “Mona Lizat” zanafillore 

Pellazgo-Ilire.  

 

Po përse mendojmë se ky zog, ka qenë shqiponja?  

Për tre arësyje: 1) Studimet paleografike e dëshmojnë 

Shqiponjën mbreterore në Europë, që në periudhën e 

Pleistocenit të mesëm (800 000-128 000 pk) 

(rapaces.lpo.fr/aigle-royal/presentation-de-laigle-royal ) 

dhe njeriu primitiv e vlerësonte mbi kafshët e tjera, 
sepse ishte shpendi qiellor më i fortë, fluturonte më lart 

dhe ushqehej në tokë. Pra ishte kafshë e Qiellit dhe e 

Tokës dhe në këtë drejtim kishte përparësi ndaj luanit. 

2) Në periudhat e më vonshme figura e shqiponjës 

shprehet qartazi tek skulpturat e para të Sfinksit (gruas 

me krahë dhe këmbë zogu) dhe tek të gjithë Perënditë 

femërore me krahë dhe shumë më vonë ato 

mashkullore, si simbol i natyrës së tyre hyjnore dhe 3) 

Siç pohojnë studiuesit, shqiponja dhe jo ndonjë shpend 

tjetër është kulti më i lashtë.  
 
Shumë karakteristika të mënyrës së jetesës së 

shqiponjës, u ndoqën nga njeriu zanafillor dhe u 

kristalizuan në karakterin e iliro-pellazgëve si: lidhja e 

fortë me truallin dhe familjen e tij, sulmi i furishëm, 

besnikëria, etj. Lidhja e Dritës hyjnore me “të tjerët” 

bëhej nëpërmjet rrezeve në formën e dorës (në një nga 

flamujt e përdorur nga shqiptarët, ka patur edhe figurën 
e dorës). Shqiponja dhe Rrezja (Perëndia Ra tek 

egjiptianët) personifikonin Krijuesen-Dritë. 

 

                                                
3
f11 Marija Gimbutas “Il linguaggio della Dea” Venexia, Roma,2008 

Rrezet, si simbole të Dritës hyjnore, u vendosën në 

formë kurore mbi kokën e Mbretërve duke dëshmuar 

hyjnizimin e tyre pas vdekjes. Edhe mbi kokën apo dy 

kokat e shqiponjës, kemi kurora-rreze, që me kalimin e 

shekujve u shndëruan në kurora të stilizuara mbretërore, 

që kishin humbur tashmë kuptimin e tyre hyjnor dhe 

përfaqsonin pushtetin e mbretit, familjen mbretërore apo 

fisnikët me lidhje farefisnije me të.  

 

Drita hyjnore dhe miti i Shqiponjës  

Përpara se të flasim për mitin e shqiponjës është e 
nevojshme të përmëndim, një nga pengesat shumë të 

rëndësishme të Historiografisë: Mosnjohjen e dialekteve 

të gjuhës pellazgo-shqipe, gegërishtes, toskërishtes si 

dhe të gjuhësisë historike. Po sjell një shembull 

pikërisht për emrin e shqiponjës dhe të vendit tonë. 

Studiuesi Sh.S. duke folur për emrin e popullit 

“Shqiptar” dhe të vendit tonë “Shqipëri”, pohon se : 

“Studiuesi me të drejtë u largohet formave romantike 

dhe madhështuese të shpjegimit të emrit etnonimik të 

shqiptarëve, përmes një shenje që nuk ka qenë ndonjë 

herë totem i shqiptarëve, shqiponjës apo formës së 

shkurtër, shqipes”.4 Janë të shumtë edhe studiues të 
tjerë, që emërtimin “shqipetar” dhe “Shqiperi”, e lidhin 

me ngjarjet e shk 15 në kohën e Skënderbeut, duke e 

quajtur si një emërtim të vonët mesjetar. Por faktet 

historike pohojne të kundërtën. Arkeologu Hasan Ceka 

dëshmon se, shqiponja si emblemë kombëtare shqiptare, 

nuk është as e shekullit tonë, as e kemi trashëguar vetëm 

nga mesjeta, por ka zbukuruar shpinën e një tok 

monedhash të Ilirisë, si psh të Lidhjes Epirote, Bylysit, 

Apollonisë, Orikut (H.Ceka « Monedhat Antike-burim 

historik », « Shkenca e Jeta »Tirane,1976 nr.4 f27,28).5 

 

(vijon) 

                                                
4
 Prof.dr.Shaban Sinani “Si u bene Albanet –Shqiptare” ,Tiranë, 02. 03. 

2010 groups.yahoo.com/group/cameria/message/9409  
5
f33 Jaho Brahaj (po aty) 
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Shkruan: Gjon Keka, Grac (Austri),politolog, Ph.D. kandidat në shkenca politike në Emuni 

University dhe ADA 

 

 

 
 

 

Beteja mes kulturës dhe barbarizmave 
 

Sipas burimeve të pasura historike koncepti i Ilirisë së 

lashtë u përmend për herë të parë në vitin 379 para 

Krishtit dhe të gjithë brenda këtij gadishulli banonin dhe 
mbanin emrin Ilirë.Prejardhja e atyre që mbanin emrin 

Ilir ishte njëburimor.Prandaj Iliro-arbnorët si një popull 

i lashtë tregon se ky burim ishte pellazgit, burim i 

përbashkët i ilirëve dhe formimit të tij,të provincave 

dukë dëshmuar kështu autoktoninë e saj.Por pas 

dyndjeve barbare dhe ardhjes së popujve ardhacakë, 

gjendja në këtë gadishull ndryshoi, ndërsa kompleksiteti 

dhe problemet e lashtësisë u ngritën si çështje artificiale 

pas disa kohësh nga po këta popuj barbarë për të 

mbuluar të vërtetën e lashtësisë iliro-arbnore. 

 

Kështu, ky vend i famshëm u bë pre e pushtuesve 
barbarë, si ai romak që nënshtroi këtë rajon tërësisht. 

Pastaj në mesin e shekullit të gjashtë pushtuesit sllavë u 

vendosën aty dhe shpikën mitin e rrejshëm dhe të 

iluzioneve se gjoja ata janë më të vjetërit në këtë 

gadishull,si dhe ai i pushtimit osman që rrënoi kulturën, 

shpirtin dhe vlerat kombëtare evropiane dhe të 

lashtësisë së iliro-arbnorëve.Edhe pse iliro-arbnorët u 

përpoqën nga koha në kohë për të shkundur prangat nga 

këta pushtues të ndryshëm,duke përmendur këtu Pirron 

si mbret,pastaj Gjergj Kastriotin,etj,të cilët ishin 

mbrojtësit dhe të pathyeshmit e këtij vendi të famshëm, 
vendi sërish pas vdekjes së tyre mbeti në prangat e 

pushtuesve barbarë. 

 

Historia 

Fjala histori vjen nga “ndodhitë” pra diçka që ka 

ndodhur,diçka që ka lënë gjurmë, diçka që ka vulosur 

një kohë, një periudhë apo shkekull.Kështu historia dhe 

gjuha e të shkruarit të sotëm na tregon për lloje të 

ndryshme të ndodhive. Kjo nënkupton se këto ndodhi 

kanë prekur në mënyra të ndryshme katër anët e një 

kombi, e një populli dhe të botës. 

 
Nga kjo pastaj ne e kuptojmë historinë, respektivisht 

historinë e përgjithshme apo historinë e botës. Kjo do të 

thotë se aty përmblidhen tregimi i ngjarjeve të cilat janë 

shquar, pasojat e tyre,ngjarjet e racës njerëzore si të 

tilla, etj. Pastaj ngjarjet të tilla pjesërisht natyrore dhe 

pjesërisht vepra të dorës së njerëzimit, të tilla si 

përmbytjet, tërmetet, shpërthimet e vullkaneve. Më tej  

veprat dhe vuajtjet e popujve dhe të individëve, të tilla 

si luftërat, kryengritjet e ndryshimet në institucionet 

politike dhe ligjet që ndryshonin,shpikjet me të cilat 

njeriu për nga natyra dhe shërbimi i tij mban edhe 
mendjen e tij si më të lartën nga të tjerët, etj. 

 

Akush nuk mund të numrojë të gjitha por ekzistojnë një 

seri e fatkeqësive që kanë ndikuar në racën njerëzore, si 

përmbytjet, tërmetet, murtajat, uria, etj. Pastaj një seri e 
pafund e akteve të dhunës të cilat janë kryer nga dora 

mizore e njeriut si, luftërat, betejat dhe trazirat, 

shkatërrimet, padrejtësitë historike,miliona njerëz e 

popuj të skllavëruar, shkatërrimi i kombeve, i kulturës 

dhe vlerave burimore, etj. 

 

A e lexojmë ne sot historinë drejt dhe a e kuptojmë 

thelbin e saj, të lashtësisë dhe të vërtetës së kombit? Pse 

sot njeriu harron shpejt gëzimin e popullit të tij, por 

edhe hidhërimin dhe tragjedinë? Pse sot historia në 

mesin e politikës si në Kosovë ashtu dhe nëShqipëri 

shihet si “mollë sherri” që prish raportet me pushtuesit e 
në këtë rast me pushtuesin barbar osman,prandaj 

kërkojnë ndërhyrje politike në këtë periudhë të historisë 

së kombit tonë?Pse sot pas mijëra vjetëve nuk mbrohet 

e drejta historike e kombit, vlerat, personalitetet apo 

etërit,trashëgimia e madhe që ata na e lënë,kultura dhe 

shpirti kombëtar evropian, por mohohen, përbuzen dhe 

njollosen sikur të mos kishin ekzistuar ndonjëherë dhe si 

të huaja? 

 

Sidoqoftë gjeneratat e tanishme në këtë kontinent i kanë 

të njohura mjaft mirë disa nga këto ndërprerje dhe 
shkatërrime që kishin bërë pushtuesit barbarë për shumë 

shekuj në këtë pjesë të botës dhe se tani duke ditur këtë 

ata do të duhet të mendojnë thellë dhe t‟i japin përgjigje 

atyre që u thanë më lartë për t‟i ringjallur të gjitha vlerat 

e kombit.Por jo, sepse nëse ne pyesim veten sot, si ecin 

punët e kombit tonë, ne nuk kemi asnjë përgjigjetjetër 

pos për të thënë këtë se në fakt nuk shkon mirë. Ka 

mjegulla të mëdha në qiellin e këtij kombi,ka rënkime, 

mohime,padrejtësi, rrënime të vlerave dhe njollosje dhe 

të gjitha këto po shkojnë duke u rritur. Pastaj shihet 

sheshit edhe një lloj beteje e kulturës me barbarizmat që 

po pllakosin vendin, dhe kjo betejë është bërë edhe më e 
ashpër pasi që injoranca dhe ideologët e errësirës po 

shpërndajnë fshehtas dhe hapats helmin ideologjik për 

ta infektuar shoqërinë dhe rrënuar imazhin dhe kulturën 

shpirtërore dhe materiale të kombit. 

 

Me pak fjalë, është koha e që shqiptarët të jenë “të 

etur”,si do të thoshte Winckelmann, “për të rimarrë atë 

që ka humbur dhe do të kthehemi e të shqyrtojmëçdo 

gurë përsëri”,sepse trashëgimia jonë është e rrallë.  
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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 dytë) 

 

Në vazhdim të studimit të tij, 

Vanino nënvizon edhe botimin e 
katekizmit në gjuhën shqipe. 

Bashkë me libra të tjerë, 

vizituesit sollën me vete edhe 500 

kopje të katekizmit në gjuhën 

shqipe. Katekizmin e kishin 

botuar dy vizituesit në Romë, 

kundrejt një shume prej 5 (pesë) 

skudash, ndërkohë që transporti i 

librit, katekizmit kishte kushtuar 

3 (tre) skuda, thekson ky autor.6 

 
Studiuesi kroat, ndërkaq, nuk jep 

emrin e autorit të mundshëm të 

katekizmit, të këtij libri ende të 

panjohur në historinë e librit 

shqip, as në ishte përkthim apo 

vepër origjinale, sikundërse nuk 

saktëson as për gjuhën dhe 

autorët e librave të tjerë. Ajo çka 

mund të themi është se ai flet për 

libra (në shumës) dhe jo për një 

libër të vetëm. Ndërkaq, po u 

bazuam në kohën e fillimit të 
vizitës, janar 1584, ka të ngjarë 

që katekizmi të jetë botuar në 

vitin 1583. Po ashtu, librat dhe      

numri prej 500 kopjesh i 

katekizmit në gjuhën shqipe 

flasin për një numër të mirë 

lexuesish dhe për një traditë të 

mirë leximi. Ndërkaq, për 

funksionimin e shkollave, përveç 

mësuesit, kërkesë e parë do ketë 

qenë libri. Libri që këtu na vjen 
në shumës nga të gjitha burimet. 

S‟do mend, katekizmi i botuar në 

prag të vizitës nuk ndodhi 

rastësisht. Ai duhet të jetë botuar 

pikërisht për nevoja mësimore, të 

shkollës, në rastin tonë, për 

nevoja të kolegjit. Ndryshe si do 

                                             
6
Miroslav Vanino, vep.cit., 50-51. Sipas të 

njëjtit studiues, Gregori XIII ka bërë mjaft 

shumë për  katolikët, veç tjerash, edhe 

duke themeluar e hapur kolegje në Romë 

e gjetiu. 

kuptonim dhe interpretonim faktin se vizituesit apostolikë sollën më vete dhe 

libra të tjerë, nëse jo për shkollë.  
 

Siç mësojmë më tej nga historiani e teologu kroat Vanino, përveç Lezhës, 

Durrësit e Tivarit, në raportin e Komulloviqit e të T. Raggio-s, përmenden 

edhe një varg vendbanimesh të tjera katolike, si: Prizreni, Shkupi, Mali i Zi i 

Shkupit, Janjeva, Novobërda, Prishtina, Trepça, Krushevci, etj.7 Studiuesi dr. 

Gaspër Gjini, ndërkaq, raportin në fjalë e cilëson më tepër panoramik, për 

faktin se në të mungojnë shumë të dhëna dhe se raporti flet për katolikë të 

tubuar vetëm në qendrat më të mëdha, pra në famullitë e njohura edhe nga 

osmanët, duke lënë anash katolikë të shumtë, që kanë jetuar sidomos nëpër 

katunde.8 Do thënë se vizituesit apostolikë kishin leje të veçanta udhëtimi nga 

autoritetet turke për misionin e tyre: një leje të veçantë  në rastin kur vizituan 
territorin që sot i takon Tiranës zyrtare, dhe një tjetër që mban datën 6 maj 

1584, lëshuar në Carigrad,9 kur vizituan famullitë që sot i përkasin Prishtinës, 

respektivisht Shkupit zyrtar. Kjo bëhej me qëllim që vizituesit të mbaheshin 

nën vëzhgim të autoriteteve lokale turke, çka bëri që Komulloviqi e Raggio të 

tregoheshin mjaft të kujdesshëm në misionin e tyre, për t‟iu shmangur  

pasojave eventuale. Dy vizituesit kishin mbrojtje të veçantë nga Franca, 

përfaqësuesi i të cilës në Portën e Lartë ua kishte siguruar lejet e udhëtimit, 

ndaj dhe u treguan të kujdesshëm që të mos e diskreditojnë mbrojtësin e tyre, 

shprehet Dr. G. Gjini.10 Këto kushte  e rrethana, mendojmë, kanë ndikuar edhe 

në mënyrën e hartimit të raportit të tyre.  

 

Por, përkundër gjithë kësaj, në këtë raport të A. Komulloviqit e T. Raggio-s, 
kemi një të dhënë shumë domethënëse, thelbësore për ne. Po sipas Vaninos, 

famullia e Malit të Zi të Shkupit ka katër fshatra me 500 banorë,11 thotë raporti 

dhe vazhdon se këtu do ishte e përshtatshme hapja e një shkolle në formë 

kolegji. Hapja e kësaj shkolle arsyetohet nga fakti se aty nuk banojnë dhe nuk 

vijnë turqit dhe se fshatrat janë të liruar nga dhënia e djemve jeniçerë (meqë 

banorët e këtushëm punojnë në minierë, vër. S.Gj.). Përveç kësaj, vendi është 

në qendër të krahinës (regjionit, vër. S.Gj.) dhe aty do mund të mësojnë edhe 

të krishterë (katolikë) nga Serbia.12 Sipas J. Rexhepagiqit e studiuesve të tjerë, 

“sidomos Stublla (afër Gjilanit), fshat që flet gjuhën shqipe ka qenë i 

përshtatshëm për hapjen e një kolegji të këtillë katolik”.13 

 

(vijon)p

                                                
7
M. Vanino, Po aty, 52. Shih edhe: Dr. Gaspër Gjini, Ipeshkvia Shkup – Prizren nëpër shekuj, 

Drita, Ferizaj, 1992, 111. Po aty, 115. 
8
Dr. G. Gjini,vep.e cit., 155.  

9
Vanino, vep.e cit., 52. Vanino, po aty,  tregon se vizitorët herë pas here ndaheshin gjatë vizitës, në 

mënyrë që turqit t‟mos dyshonin në ta, në punën e tyre. 
10

Dr. Gaspër Gjini, po aty, 155. 
11

Nga një raport tjetër, më 1671, kuptojmë që Mali i Zi i Shkupit ka gjashtë katunde. Shih: Gaspër 

Gjini, vep.e cit. 136. Sot, Mali i Zi i Shkupit përfshinë vendbanimet Letnicë, Stubëll,Vërnakollë 

(të tri këto famulli), si dhe Shasharin e Vërnezin (vër. ime).  
12

Vanino, vep. e cit., 53. 
13

 Shih: Dr. Jashar Rexhepagiqi, Zhvillimi i arsimit dhe sistemit shkollor të kombësisë shqiptare në 

territorin e Jugosllavisë së sotme deri në vitin 1918, ETMM të KSAK, Prishtinë, 1970.  
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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 tretë) 

 
Burime gojore për Zhuj Selmanin   

Në vitet ‟90 të shekullit të kaluar është hartuar artikulli 

për Zhuj Selmanin, që u botua në revistën rajonale 

«Gurra», Drelaj, (Zymer Neziri, «Zhuj Selmani », rev. 

«Gurra», Drelaj, Rugovë, nr. 2, 1991, f. 4), nga këto 

burime gojore:  Z. Neziri, Të dhëna nga Ramë Sadiku-
Kurdedaj, 75 vjeç, më 1972; Z. Neziri, Të dhëna nga 

Shaban Sadiku-Palaj, 70 vjeç, Koshutan, më 1972; Z. 

Neziri, Të dhëna nga Cubë U. Zymeri,Lucaj-Dreshaj, 

Koshutan, 72 vjeçe, më 1982; Z. Neziri, Të dhëna nga 

Ujkan Zeqiri-Palaj, Koshutan, 84 vjeç, më 1991. Këtu 

do shtuar edhe të dhënat e reja për Sokol Selmanin, 

mbledhur nga Suzanë Muriqi, në qershor 2013.  

 

Këngë për Zhuj Selmanin 

Kënga e Zhujit, e kënduar malësorçe, pas rënies së tij, 

ishte bërë him lufte kundër Malit të Zi. Këngën për Zhuj 

Selmanin e kënduan trimat duke u nisur në beteja. E 
kanë kënduar dhe e këndojnë rapsodë nga Rugova dhe 

nga viset e tjera: Qos Alia, Eles Tarçuku, Metë 

Rrustemi, Xhemë Zeka, Fasli Zymeri, Adem Salihi, 

Adem Syla, Haxhi Meta; Dervish Shaqa, Demush 

Neziri, Shaqë Avdia, Mon Sokoli, Marash Krasniqi, 

Augustin Ukaj; Gëzim Nika, Shqipe Kastrati, vëllezërit 

Mleçani, vëll. Çeta, vëll. Rama, Nusret Muçiqi e 

Corona, Afrim Muçiqi, Gjergj Ukaj, Bardhec Hajdari, 

Safet Rizaj e të tjerë. E kanë kënduar edhe brezat e 

luftës çlirimtare gjatë 100 vjetëve të përpjekjeve për 

çlirim, gjatë dy luftërave botërore dhe në periudhën 
ndërmjet tyre, të kryengritjes së njohur, Lëvizja Kaçake. 

E këndoi edhe brezi më i ri i çlirimit, Hamzë Jashari, 

Mujë Krasniqi dhe shumë luftëtarë të lirisë të Zonës së 

Dukagjinit. 

 

Edhe në ansamblin e folkorit autokton „‟Rugova‟‟ sipas 

Vesel Nikçit, që 66 vjet paraqitjeje para publikut, 

brenda e jashtë vendit, kënga e Zhuj Selmanit u këndua 

malësorçe, nga: Shuk Mustafa, Kasëm Faslia, Sinan 

Januzi, Pash Jonuzi, Halil Faslia, Shake Faslia, Hysen 

Kastrati, Ramë Idrizi, Arif Zhuji, Bajram Ibishi, Hysen 
Asllani, Zekë Kastrati, Isa i Sadri Elezit. 

 

Tradita e studimeve për Zhuj Selmanin 

Emri i Zhuj Selmanit dhe kënga për vdekjen e tij 

heroike në Kullën e Sheremetit, në kufi me Malin e Zi, 

duke e mbrojtur tokën e të parëve, është vlerësuar lart 

nga të gjithë epikologët shqiptarë në Tiranë, në 

Prishtinë, dhe në qendrat e tjera studimore si një ndër 

krijimet më të bukura artistike të poezisë sonë gojore 

për vetëflijimin, madje edhe nga studiuesit e shquar: 

Mark Krasniqi, Zihni Sako, Qemal Haxhihasani, Anton 

Çetta, Demush Shala, Agron Xhagolli, Enver Mehmeti, 

Adem Zejnullahu, Hasan Gjonbalaj, e tash, së fundi, 

edhe Ali Muriqi. Fatkeqësisht, kjo nuk bën të thuhet 
edhe për historianët tanë, duke shpresuar se as tash nuk 

është vonë që ata t‟i dalin hakut këtij personaliteti të 

shquar të historisë sonë të Rilindjes Kombëtare 

Shqiptare. Madje, edhe data e vetëflijimit të Zhuj 

Selmanit, më 1875, është mbështetur në të dhënat e tra-

ditës gojore, fillimisht nga studiuesi Mark Krasniqi, por 

që do saktësuar edhe nga dokumetet historike. Pritet që 

edhe veprat madhore kombëtare, Historia e popullit 

shqiptar dhe Fjalori enciklopedik shqiptar, t‟i bëjnë 

vend figurës atdhetare të Zhuj Selmanit. 

 

Vlerësimi shtetëror i Zhuj Selmanit      
Personaliteti i Zhuj Selmanit deri më tash është 

vlerësuar dy herë në Tiranë, nga kryeministri i Qeverisë 

së Republikës së Shqipërisë, z. Sali Berisha, më 

26.1.1993, në Tiranë, duke e dekoruar me  ''Urdhrin e 

Lirisë'' - Klasi i Parë, nr. i Dekretit 435, si dhe sot, nga 

presidenti i Republikës së Shqipërisë, z. Bujar Nishani, 

me „„Medaljen e Artë të Shiponjës‟‟, numri i Dekretit 

8394, Tiranë, më 22.11.2013. 

 

Këshilli Organizues, iu drejtua edhe presidentes së 

Republikës së Kosovës, që të ndajë një dekoratë për 
Zhuj Selmanin, me rastin e zbulimit të shtatores së tij në 

Pejë, të punuar me përkushtim të madh nga skulptori i 

dalluar rugovas, Gëzim Muriqi.  

 

Përfundim 

Vetëfliljimi i Zhuj Selmanit në kufi me Malin e Zi, në 

prag të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, ishte shembull i ri 

në histori se përpjekjet për liri kërkojnë sakrifica të më-

dha. E, populli ynë i këndoi bëmat heroike të Zhujit dhe 

atij i ngriti monumentin e përjetësisë. Me këngën për 

Zhuj Selmanin kanë dhënë jetën edhe trima të njohur të 
lirisë edhe pas vitit 1912, gjatë afër 100 vjetëve në 

robëri. Zhuji u bë idol për luftëtarët e lirisë deri në 

luftën fitimtare të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, kurse 

ne sot po lajmë një pjesë të borxhit të madh që kemi 

ndaj tij dhe brezit që i vuri themelet e pavarësisë së 

shtetit shqiptar. 

(fund) 
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Vrasja e Luigj Palajt sipas dokumenteve malazeze te vitit 1913 
(pjesa e parë) 

 

Luigj Palaj kishte lindur 

më 20 shkurt 1877 në 

fshatin Janjevë dhe ishte 

pagëzuar me emrin Mati. 

Shkollën fillore e kreu 
në vendlindje, ndërsa 

parapërgatitjen 

françeskane në Troshan 

të Zadrimës. Studimet 

për filozofi dhe teologji i 

mbaroi në Itali në 

periudhën kohore kur 

shumica dërrmuese e 

studentëve shqiptarë, të 

cilët përgatiteshin për 

klerikë, shkolloheshin në Austri. U shugurua si meshtar 
më 20.4.1903, duke u bërë anëtar i ligjshëm e zyrtar i 

Prefekturës Apostolike Françeskane për Serbinë, me 

qendër misioni në Zym. Ishte paksa para periudhës kur 

etërit e të varfrit Françesk parapërgatiteshin për themeli-

min e provincës së pavarur për Arbërinë më 1905. Për-

gatitej kuadri dhe të dalluarit dërgoheshin në qendra të 

ndryshme universitare të Perëndimit. Një ndër ta ishte 

edhe Mati, i cili për familjen françeskane zgjodhi emrin 

Luigj. 

 

Pas shugurimit meshtar në Itali mbeti edhe dy vjet të 

tjerë për t‟i vazhduar studimet pasuniversitare edhe në 
vitet 1905-1907 shërbeu si famullitar në bazë të 

Kryepeshkopatës së Durrësit. Nga viti 1907-1912 

shërbeu si redaktor i Shenjëtores së Shën Ndout në 

Gjakovë. 

 

Gjatë këtyre viteve në Kosovë gjallonte një lëvizje 

antikatolike, qendra e së cilës ishte në Gjakovë dhe 

zhvillohen veprimtari terroriste e “përndjekje 

sistematike të të krishterëve, që nga kronikanët e kohës 

cilësohet si GENOCID ”Martirizohen në masë të 

krishterët dhe u vihet zjarri fshatrave të tyre...” 
 

Në shtator të vitit 1907 Atë Luigj Palaj u rrëmbye nga 

Bajram dhe Idriz Deklani dhe u mbajt “peng” për 10 

javë në Smoklicë. Pas ndërhyrjeve austriake dhe të 

klerit, në krye me Imzot P. Troshkin lirohet nga burgjet 

ku mbahej ”i mbyllur në një birucë të errët pa mbulesa, 

pa shtresa, pa krevat e në tokë të thatë dhe ushqehej me 

bukë dhe lëng djathi”. Me sa duket, bukën ia jepnin 

nëpër një vrimë-zgavër, sepse nëpër oda e kuvende 

thuhet “i ke duart e bardha si të Fratit të Smoklicës 

(Jakovë)”. Ky qëndrim tejet i vrazhdë të jep për të 

dyshuar se kurrë keqtrajtuesit nuk e kishin shikuar në 

fytyrë, por i shihnin vetëm duart, që dilnin e zgjateshin 

nga biruca për të marrë “atë copë bukë e pikë lëng 

djathi”. 

 

Imzot Lazër Mjeda e caktoi për ndihmës në Pejë dhe 
kujdestar për Zllakuqanin e Gllogjanin në vitin 1911, ku 

edhe e gjeti vdekja e martirëve, vetëm nga shkaku se, 

siç shkruan Atë Sh. K. Gjeçovi, OFM, - “s‟deshi të 

bëhej Fe-Foc”, vetëm pse s‟deshi privilegje, të bëhej 

papas-prift ortodoks, e pastaj si i tillë, i ndihmuar nga 

qeveria pushtuese, t‟i ortodoksonte si vëllezërit 

arbërorë, katolikë e myslimanë. Prandaj dhe ra dëshmor 

e u bë dëshmitar “MARTYR ET CONFESSOR” “në 

Janosh të Jakovës, më 7.3.1913. 

 

Ja si shpjegohet arrestimi i Luigj Palajt si dhe kalimi me 
dhunë i 84 familjeve katolike në ortodokse në letrën e 

argjipeshkvit Lazër Mjeda, të 18 marsit të vitit 1913, 

dërguar kardinal Girolamo M. GOTTI, prefekt i 

Kongregatës së shenjtë të propagandës Fide në Romë. 

Në raport theksohet se me urdhrin e një ushtari malazias 

ai u detyrua të paraqitej të organet e ndjekjes malazeze. 

Duke qenë se Luigji ishte me kalë, mbërriti në selinë e 

qeverisë më parë se ushtari dhe aty e mbyllën menjëherë 

në një qeli burgu, ku e mbajtën deri të nesërmen. Të 

nesërmen e dërguan në Gjakovë, ku e mbajtën të 

burgosur edhe dy ditë të tjera. Ia lëshuan fletarrestimin 

dhe u mor në pyetje rreth çështjesh të ndryshme. 
Dëshmohet se nuk i kursyen shuplakat apo fyerjet nga 

më banalet ndaj tij. Dy ditë më vonë e kthyen në Pejë së 

bashku me 52 të burgosur të tjerë dhe të lidhur me të 

njëjtat pranga me një shqiptar të besimit mysliman. 

 

Në Gjakovë ia kishin hequr zhgunin dhe çizmet, duke e 

detyruar të ecte këmbëzbathur. Dëshmitarët prezentë 

kanë treguar se si ecte i rraskapitur dhe se shpeshherë 

goditej prej ushtarëve me tytën e pushkës. Meqë kishin 

urdhër për ta vrarë në udhë e sipër, si dhe për shkak të 

urisë dhe vuajtjeve, udhëtimi ishte pothuajse i pamundur 
të vazhdohej më tej, prandaj në fshatin Janosh, afro dy 

orë udhë nga Gjakova, u pushkatua me pesë plumba, 

prej ushtarëve dhe u zhvesh e u la i zhytur në baltë. Pas 

dy ditësh, me urdhër të qeverisë, e varrosën në të njëjtin 

vend me disa katolikë të tjerë. Atë Klement Miraj, 

famullitari i Pejës, me të dëgjuar mbi këtë ngjarje kishte 

shkuar në Gjakovë për t‟i kërkuar shkaqet e vrasjes së 

murgut, si dhe lejen për të bartur trupin e tij në një vend 

të shenjtë. 

 

(vijon) 
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Kontributi i Millan Shuflaj për mesjetën shqiptare 
                     (pjesa e dytë) 

 

Në rrafshin ekonomik siç shihet edhe nga vetë 

përmbajtja e veprave të tij, një pjesë e mirë e tyre 

ngërthejnë në vete të dhëna mjaft të rëndësishme 

sidomos mbi marrëdhëniet tregtare që qytete si: Durrësi, 
Lezha, Shkodra, Drishti,Tivari dhe Ulqini  zhvilluan me 

disa vende e më theks të veçantë flasin për tregtinë me 

tregtarët raguzan si dhe me ata venedikas.   

 

Në trajtimin e çështjes së tregtisë e cila u zhvillua në 

qytetet e lartpërmendura, Milan Shuflajt i takon merita 

për trajtimin korrekt dhe objektiv që i bënë kësaj 

veprimtarie që u zhvillua në qytetet bregdetare shqiptare 

gjatë mesjetës. Po  ashtu ai flet edhe për karakterin e 

kësaj tregtie, duke potencuar se këto qytete krijonin 

vatra të tregtisë ndërkombëtare, sidomos rol të 

rëndësishëm në këtë aspekt luanin tregjet, nga i cili në 
mesjetë më i njohuri ka qenë ai i Shirgjit në Bunë11 

thekson ai. 

 

Është e njohur se qytetet e bregdetit shqiptar me një 

pozitë gjeografike shumë të favorshme, gjatë mesjetës 

ishin  qendra mjaft  të rëndësishme ekonomike, duke 

kontribuar si në eksportin ashtu edhe në importin e 

artikujve të cilët kishin rendësi të veçantë për 

kohën.Nga të dhënat e veprave të tij e veçanërisht nga 

dokumentet e botuara në kuadër të veprës Akte dhe 

diploma nder artikujt  që më se shumti u tregtuan në atë 
kohë përmenden kripa dhe drithërat.  

 

Kripa si pjesë e domosdoshme e ushqimit ishte nder 

artikujt me të rëndësishmit dhe më të kërkuarit, prandaj 

si e tillë luajti  rol të rëndësishëm jo vetëm në eksportin 

por në tregtinë  e bregdetit shqiptar në përgjithësi. Nga 

dokumentet në fjalë vërehet se nder qytetet bregdetare 

në të cilat më së shumti është bërë shitja e këtij artikulli 

ishin Durrësi dhe Vlora.12Sa i përket tregtisë së 

drithërave gjithnjë duke iu referuar këtyre dokumenteve 

dëshmohet qartë se në mesjetë, Shqipëria  kultivonte 

drithëra të ndryshme si: grurë, elb, thekër, mel, tërshërë 
etj. Në mesin e artikujve të shumtë që u eksportuan nga 

qytetet bregdetare shqiptare përmendet edhe mishi, 

kështu tregtarët venedikas më 1394 e eksportonin këtë 

artikull nga  Durrësi për në Venedik.13 

 

Përveç artikujve të lartpërmendur, në qytetet bregdetare 

shqiptare tregtoheshin edhe artikuj te tjerë, si p .sh. vaj 

dhe peshku. Në disa dokumente përmendet se gjatë vitit 

                                                
11

 Millan Shuflaj, Histori...,f.46. 
12

 Acta Alb., I-II. 
13

 Acta Alb. II/521. 

1372 qyteti i Tivarit shet vaj14, ndërsa në një dokument 

të vitit 1397 përmendet se kryeipeshkvi i Tivarit dërgon 

peshk për në Romë.15Në vazhdën e të dhënave për 

qytetet bregdetare shqiptare vlen të theksohet se 
shkrimet e Shuflajt ngërthejnë në vete të dhëna me 

rëndësi edhe për parimet, rregullat si dhe normat me anë 

të të cilave zhvillohej dhe rregullohej jeta e qyteteve 

bregdetare shqiptare. Ai na ofron një pasqyrim të plotë 

për statutet dhe urdhëresat e kapitullit të kishës 

katedrale të Drishtit, më  të cilat  rregullohej dhe 

organizohej jeta e brendshme e këtij qyteti.16 

 

Nga vetë përmbajtja e këtij statuti vihet në pah se me 

anë të tij rregulloheshin aspekte të ndryshme nga jeta e 

brendshme e qytetit të Drishtit, duke filluar që nga 

rregullimi i titujve dhe gradave brenda kishës, pastaj 
raportet me kishën. Po ashtu, në këtë statut kujdes dhe 

vëmendje e veçantë iu kushtohet edhe ndëshkimeve që 

bëheshin  me rastin e shkeljeve të ndryshme e në veçanti 

me përhapjen e sekreteve, pastaj jepen të dhëna edhe për 

dënimet për të gjithë ata që dalin vjedhës dhe mashtrues, 

ne raport  me ligjet a rregullat e vendosura nga kisha17. 

Ky statut ka vlerë dhe rëndësi të veçantë jo vetëm për 

rregullimin e mënyrës së qeverisjes së kishës por edhe 

për të njohur dhe studiuar të  drejtën zakonore në 

Shqipëri konkretisht në qytetin e Drishtit  në vitet e 

gjashtëdhjeta të shekullit të XV, pra në periudhën për të 
cilën bënë fjalë ky statut. Shikuar realisht, nga sa u tha 

më lartë rezulton se botimi i këtij statuti nën 

përkujdesjen e Shuflajt, paraqet një kontribut të 

rëndësishëm dhe është mjaftë domethënës ngase e 

begaton historinë e këtij qyteti mesjetar.  Shkrimet e 

Shuflajt për historiografinë mesjetare shqiptare kanë 

rëndësi të veçantë, ngase e pasurojnë fondin e literaturës 

nga periudha në fjalë. Veprat e tij kushtuar problemeve 

të rëndësishme që e karakterizojnë mesjetën shqiptare, 

me plot të drejt mund ti konsiderojmë si vepra kapitale 

dhe unikale për historinë dhe historianët.Këndvështrimi 

i tij për  Shqipërinë dhe historinë e shqiptarëve dhe së 
fundi shkuarja e tij në Shqipëri  nuk u pan me sy të mirë 

nga Beogradi, andaj në shkurtin e vitit 1931,   pak kohë 

pas kthimit nga Shqipëria, organizohet edhe vrasja e tij. 

 

(vijon) 

                                                
14

 Acta Alb. II/302. 
15

 Acta Alb. II/580. 
16

 Viktor Novak - Emilian Shuflaj, Statutet dhe urdhëresat e kapitullit 

të kishës katedrale të Drishtit, në:Gjurmime albanologjike, seria e 

shkencave historike, nr.1 1971. 
17

 Po aty, f.74. 
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Pren Nikollë Mrijaj (1889-1923)-Pinjoll i shquar i shkollës së famshme austriake 
(pjesa e tretë) 

  

 

Duke parëse gjendja në Zllakuqan 

dhe rrethina po përkeqësohej 

gjithnjë e më shumë (nga 

ndërhyrjet e forcave sllave), 
Pader Pashk Prelaj O.F.M. e 

kishte porositur kryetarin e 

komunës, që me shpejtësi 

urgjente, të bashkoj disa burra të 

Lugut të Drinit dhe të udhëtonin 

brenda natës për në Shkodër. 

 

Delegacioni i armatosur 

lugdrinas, i kryesuar nga vetë 

kryetari i komunës Pren Mrijaj 

(mbasizotëronte disa gjuhë të 
huaja) e kishte më të lehtë për të 

informuar direkt diplomatët. Ata 

që të gjithë ishin të veshur me 

kostume kombëtare dhe të hipur 

mbi kuaj shale. 

 

Përfaqësuesit e krahinës zhvilluan 

bisedime informuese me 

konsullatat e huaja (dihet, se 

Shkodra asokohe kishte mbi 7 

Konsullata të huaja, shënimi im 

T.M.), që ndodheshin aty, duke ua 
përshkruar situatën e rëndë, që po 

përjetonte Lugu i Drinit ato ditë 

të dhimbshme nga largimi biblik i 

popullatës vendase nga shtëpitë 

dhe pronat e të parëve të tyre. 

 

Hartimi me shkrim i një informacioni të hollësishëm nga qarqet e larta kishtare 

mbi gjendjen aktuale dhe bisedat e drejtpërdrejtë të bëra nga vetë kryesuesi i 

delegacionit lugdrinas kryetari Mrijaj, ndikoi në ndërprerjen e këtij terrori të 

pashembullt deri asokohe. 
 

Në kulmin e zhvillimit të shpejtë të ngjarjeve, sikurse thonë edhe burimet 

historike të kohës, i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i qeverisë Jugosllave. 

Kjo vinte nga fakti se përfaqësuesit e klerit katolik dhe delegacioni i 

përzgjedhur shqiptar lugdrinas, i kryesuar nga kryetari, kishte bërë një punë 

shumë të mirë në informimin e diplomatëve të huaj, të cilët kishin ndërhyrë 

menjëherë në rrugë diplomatike. 

 

Nga ana e tjetër, në kampin shovinist të qeverisë jugosllave, shohim se kryesia 

e saj nga zemërimi i zhurmës së madhe, që kishin bërë shqiptarët të bashkuar, 

nxorri urdhëresën (dekretin), që e gjithë popullata e kësaj treve, që kishin 
braktisur nga dhuna vatrat e tyre të djegura, të rikthehen në pronat e tyre, 

brenda një afati të caktuar… 

 

Kjo urdhëresë, ishte një thikë me dy teha. Kështu, nëse shikohet me kujdes 

dekreti i lëshuar nga qarqet jugosllave del se ata e kishin kushtëzuar rikthimin 

e shqiptarëve në vatrat e tyre të braktisura me një periudhë kohore 

shumë të shkurtër, nga inati i diplomacive të huaja, pse ata nuk e lejuan 

realizmin e planit të serbëve që synonte shkombëtarizimin me shpërngulje të 

detyrueshme nga vatrat stërgjyshore. 

 

Kjo ishte një fitore dhe sukses i madh, falë meritës së klerit katolik vendas dhe 

delegacionit lugdrinas, që veproi urgjentisht, për zgjidhjen e çështjes së 
mprehtë shqiptare. Në odat e lugdrinasve, u fliste shumë here, për mbresat e 

delegacionit të Lugut të Drinit, i cili, u takua me përfaqësitë e konsullatave të 

huaja të akredituar në qytetin e lashtë me histori dhe kulturë të Shkodrës. Gojë 

më gojë, janë ruajtur kujtimet, të cilat, kanë mbërritur të freskëta deri në ditët 

tona. 

 

Kështu tregojnë, se si delegacioni nga Kosova, kishte rënë në sy të mirë tek 

banorët e qytetit të Shkodrës, për veshjet e tyre karakteristike, me  larushmëri 

dhe stil të spikatur tradicional popullor të trevës së pasur të Lugut të Drinit. 

Kuajt e përfaqësuesve shqiptarë, ishin të gjithë të zgjedhur dhe me shala 

shumë luksoze (të shtrenjta), me pasqyra e tufa të stolisura, që asokohe ishin 
karakteristikë e rrallë për udhëtime të gjata. Midis kujtimeve të shumta, 

tregohet, se si një burrë i njohur dhe autoritativ nga Thethi i Shalës, i quajtur 

Sadri Luka, iu afrua me buzëqeshje burrave të delegacionit dhe mbasi i 

përshëndetë një nga një, me këmbëngulje i fton të shkojnë në konakun e tij në 

Theth. 

 

Ai iu drejtua të porsaardhurve, duke ju thënëse “sot jeni të gjithë miq tek unë, 

sepse jeni të lodhur nga udhëtimi i gjatë dhe keni sërisht rrugë për të bërë. 

Mbas pritjes miqsore dhe shlodhjes, njërëzit e mi, mund t‟ju përcjellin deri në 

vendin, ku ju doni të shkoni. Për t‟ua bërë me të lehtë udhëtimin, njerëzit e mi, 

mund t‟ju drejtojnë në rrugën me të shkurtër për në Kosovë”. 
(vijon) 
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Shkruan: Prof. Dr. Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Me 29 qershor 1946, Prizreni i 

bukur kishte ditë zie. Para trupit 

gjykues të okupuesit, në bankën e 
zezë u ulën 27 të akuzuar 

shqiptarë. Ata akuzoheshin vetëm 

pse kishin dashur vendin e tyre, 

lirinë dhe një Shqipëri Etnike. Në 

një pyetje të një hetuesi drejtuar 

Marie Shllakut, se qe sa kohë ke 

filluar të merresh me politikë, ajo 

iu kishte përgjigjur “Po, që herët 

jam marrë me politikë, në qoftë se 

mund të quhet politikë dashuria e 

ime për atdheun, përpjekja ime 
qysh se di për vete për një 

Shqipëri Etnike, të bashkuar me 

pjesët e saja të shkëputura, 

Kosovën dhe Çamërinë” dhe ja 

pse u dënua me vdekje Marie 

Shllaku- Zhanë D‟Arka shqiptare. 

 

 

Jeta dhe vepra e Marie Shllakut 

Vend të rëndësishëm, nё lëvizjen 
ilegale tё Kosovës zë shkodrania 

Marie Shllaku. Ajo u lind me 22 

tetor 1922, nga babai Mark 

Simon Shllaku dhe e ëma Dile 

Shllaku.  Ishte studente e 

filozofisë nё Universitetin e 

Romё. Ishte e pamartuar. Një 

kohë punoi ndihmëse në Çelen e 

Fishtës mandej ishte sekretare e 

Iliaz Agushit dhe Xhafer Devës. Ndërsa sipas deklaratave të dhëna në hetuesi, 

aji kishte deklaruar se “Jam shqiptare, me nënshtetësi shqiptare, e pa martuar, 

studente e filozofisë, flasë e shkruaj shqip, latinisht, italisht, frëngjisht, 
gjermanisht, greqishten e vjetër dhe nga pak serbisht”. Maria ishte njëra ndër 

ato femra e cila me njё guxim tё rrallё doli nё male krah pёr krah me burrat 

pёr ta ndalur copëtimin e Shqipёrisё etnike. 

 

Njё kohё ajo ishte bashkёpunёtore e ngushtë e prof. Ymer Berishёs. Qysh në 

fillim kur u detyrua të kaloi në ilegalitet, iu bashkëngjit grupit të Ukë Sadikut 

dhe Ndue Përlleshit. Sëbashku me profesorin Ymer Berisha mori pjesë në 

themelimin e organizatës politike-patriotike “Besa kombëtare” në Dobërdol. 

Përndryshe në Kuvendin e Dobërdolit, ajo kishte mbajtur proces-verbalin e 

tubimit.  

 
Ishte e dashuruar nё Shqipёrinё etnike, andaj edhe tёrё punën dhe veprimtarin 

patriotike ia kishte kushtuar asaj, sa qё nё fund edhe u flijua pёr tё. Kosovёn e 

deshi me shpirt, punoi pёr Kosovёn, doli nё male tё Kosovёs, mori pjesё nё 

shumё aksione luftarake kundër okupuesit në Kosovë. Nё betejёn e Siçevёs, 

mё 12 shtator 1945 u plagos rёndё, por edhe nё atё gjendje ajo nuk ishte 

dorëzua. 

 

Edhe pse e plagosur rëndë, qëndronte stoike dhe me të gjitha ato plagë arriti që 

të çante rrethimin. Ishte strehuar në një shtëpi të fshatit. Ku më vonë u zbulua 

nga bashkëpunëtorët e OZN-es. Pas arrestimit të Maries filloi edhe një etapë e 

re e jetës së saj me plotë ankth dhe vuajtje të rënda. Ajo në fillim nuk kishte 

pranua asgjë, nuk iu përgjigjët asnjë pyetjeje që i bënin hetuesit. Ata ishin 
shumë të pakënaqur, nga ajo kërkonin më tepër, kërkonin që të dinin për 

rrjetin e ilegalës, kërkonin luftëtarët,bashkëpunëtorët, jatakët e tyre e 

shumëçka tjetër. Ndaj asaj përdorën metoda të rënda torturuese nga ato më të 

ndryshmet e shkuan aq larg sa edhe i premtuan se poqese flet atë do e lirojnë. 

Marie Shllaku edhe pas të gjitha këtyre premtimeve, kishte heshtur, asnjë fjalë 

nuk kishte nxjerr nga goja. 

 

Kurthi që iu përgatitë Marie Shllakut 
Për të nxjerr diç nga kjo vajzë 23 vjeçare, kishin kurdisur një kurth makabre, 

gjëja se do të “sulmohet” burgu ku gjendej ajo. Sulmin gjoja se do ta 

organizonin “ballistët” dhe atë do e lirojnë nga duart e oficerëve të OZN-së 
dhe llogaritnin se me këtë akt tek Maria do të fitohet besimi dhe sigurisht, më 

vonë ajo edhe do të flasë dhe ata do të mësojnë çdo gjë që iu interesonte me të 

madhe.Nuk kishte kaluar shumë kohë dhe plani i planifikuar u realizua. U 

realizua ngase ata nuk kishin kohë për të humbur se ilegalja shqiptare ishte aq 

aktive në terren dhe frikoheshin se vërtetë do iu rrëmbenin Marien. Nga 

organet e ndjekjes u siguruan “ballistët”. OZN-ashtët e UDB-ashët vunë plisa 

në koka dhe “thyen” burgun. E “liruan” Marie Shllakun, trimen shkodrane, më 

vonë e vendosën në një banesë të “sigurt”, me një “ballist” edhe më të 

“sigurt”. Nga dokumentacioni shihej se megjithatë Maria tërë kësaj çka kishte 

ndodhur, nuk i besonte.  

(vijon) 
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Shkruan. Baki Ymeri, Bukuresht/Rumani 

 

Luani i Sharrit në Moldovë: Lazim Rexhepi (1920-1983) 
 

Në ballinën e një bloku të hatashëm, i ngritur përballë mali Kozla në Piatra Neamc, shquhet një porosi: Zbulonie 

Magjinë e Amerikës! Në brendinë e këtij bloku që i përkiste rrugës Fëxheshul, na ndihmoi Zoti ta zbulojmë magjinë e do 

lidhjeve të përzemërta rumuno-shqiptare, përmes anëtarëve të familjes së Lazim Rexhepit, atdhetar dhe shkrimtar me 

prejardhje nga Shipkovica.  

 

 
Lazim Rexhepi 

 

Shqiptarët parasëgjithash janë 

patriotë. Populli shqiptar është një 

mrekulli e historisë. “Më vjen keq 

pse s‟jam shqiptar”, thot një 

shkrimtar i madh rumun (Marin 

Minku), duke e justifikuar këtë 

me faktin se në krahasim me 

rumunët e asimiluar të Luginës së 

Timokut, populli shqiptar është 

rast i rrallë i një kombi që u ka 

bërë ballë sundimeve të huaja, 
duke mbetur i paprekur. I këtillë, 

i paprekur në pikëpamje të 

dinjitetit kombëtar, mbet deri në 

frymën e fundit të jetës, edhe 

Lazim Rexhepi, shqiptari që 

braktisi qelitë ushtarake të 

sigurimit jugosllav, dhe iku 

tejmatanë kufirit në kohën e 

Informbyrosë. Ishte një luftëtar i 

patrembur, i ndikuar nga 

demokracia gjermane për 
demokratizimin e Ballkanit. 

Shpirtërisht dhe fizikisht, e kishte 

pajisur Perëndia me një guxim 

dhe përkushtim të veçantë. 

Krahas Xhelal dhe Sadudin 

Gjurës, është i vetmi 

bashkëfshatar i Rexhep Vokës që 

e meriton një përmendore para 

shkollës së fshatit në Shipkovicë.  

 

Integrimi evropian ishte ideja 

qëndrore e korrespondencës së tij, 
e degdisur ndër bashkëfshatarë, si 

pasojë e frikës nga sigurimi komunist. Ëndërronte qysh para 30 vitesh, 

krijimin e  një mekanizmi që do t‟i siguronte popullit bashkim, përparim dhe 
mirëqenie. Ishte njëri nga shqiptarët më të përndjekur nga ana e sigurimit 

jugosllav. E hetoi këtë dhe iku për të shpëtuar kokën, në trojet rumune. Nga 

Moldova e largët, mbante korrespondencë me Xhelal Gjurën dhe një varg 

intelektualësh shqiptarë, madje edhe me bashkëfshatarë të thjeshtë. E  

shikojmë në fotografi, me rastin e dasmës së Kurtishit: Lazimi, Mihaela, 

Ekaterina, Kurtishi, Ilvia, Remziu me bashkëshorten dhe Silvia, farefis e 

dashamirë. Nga një malësor që zhurritej për ta parë të lulëzuar vendlindjen, 

sot kemi mbi 20 nënshtetas rumunë me prejardhje shqiptare, që nga qendra 

turistike e Piatra Neamcit, e deri në brigjet e mëndafshta të Detit të Zi. 

 

Me të dëgjuar se digjej nga malli ndaj Kosovës, Lazim Rexhepin e ka 
vizituar edhe Hajro Hajra nga Ferzaji, derisa studjonte albanologjinë në 

Prishtinë (1972). “Babai im”,-na thotë Remziu i tij në Piatra Neamc, “e 

donte Atdheun porsi Perëndinë”. Shqiptarët kanë nevojë për vepra konkrete 

e jo për muhabete, thoshte sa herë që vjente në vendlindje. Ishte i 

vetëdijshëm se vlerat e shqiptarizmit duhen afirmuar edhe në përmasa 

ndërkombëtare. Përmes korrespondencës që ia dërgonte Kurt Vald Heimit, 

Këshillit Evropian për Bashkëpunim dhe Siguri, si dhe mekanizmave të tjera 

internacionale, e ngrente zërin kundër proceseve të montuara politike ndaj 

Rafi Halilit dhe shqiptarëve të Kosovës e Maqedonisë. Kështusoj, Lazim 

Rexhepi militonte qysh para 40 vitesh për të liritë dhe të drejtat e njeriut. Për 

të arritur korrespondenca e tij në adresë të destinuar, ishte në gjendje të 

shkojë deri në Stamboll, për ekspeditimin e saj. Sa herë që vinte në 
vendlindje, kujtonte ngjarjet e përbujshme të viteve të rinisë, shokët me të 

cilët bashkëvepronte në gjirin e lëvizjes për emancipim kombëtar. 

 

Lazim Rexhepi është autor i një dorëshkrimi që mban titullin “Romani i 

ditëve të mia”. E ka shkruar përgjatë vitit 1970, në kohën kur botoheshin 

romanet e para të shqiptarëve të Kosovës dhe Maqedonisë. Defilon në 

dyqind faqet e tij, Lufta Nacional-Çlirimtare dhe përpjekjet e shqiptarëve për 

të shpëtuar nga kthetrat e pansllavizmit që e promovonte urrejtjen, 

intolerancën, dhunën dhe terrorin. Ibrahim Egriu, edhe Lazim Rexhepi e 

përshkruan atdhetarizmin e shenjtë të Nexhat Agollit, vlerë e lartë kombëtare 

e shqiptarëve të Maqedonisë.  
 

Përnga vlerat letrare e kombëtare, dorëshkrimi i Lazimit është një vlerë që 

meriton ta shohë dritën e botimit. Autori përshkruan momentin kur qe 

arrestuar nga xhandarmeria ushtarake jugosllave dhe burgosur në një 

kazermë të Kikindës në Vojvodinë. Merre me mend, ishte aq i fuqishëm saqë 

gjatë natës i lakon shufrat e dritareve të qelisë, del nga qelia e burgut ku e 

priste një hungarez me kalin e tij, dhe ik për në kufirin më të afërt, që ishte 

Rumania. Ky episod na e kujton edhe Azem Bejtën në kohën e tij: «Por, 

Azem Bejta ishte ai Ujku i Vjetër, për të cilin nuk kishin rëndësi vetëm 

hekurat e "kafazit" që do ta rrethonin këtë Luan, as vendi ku ai do të mbahej 

i mbyllur, por vendimtare për të ishte Zotësia e rrallë njerëzore që ai 

posedonte dhe trimëria e pashembullt që i kishte dhuruar natyra e cila i 
mundësonte atij arratisjen nga kazamatet serbe, sado thellë që mund të ishin 

ato edhe në Serbi, siç ishte Pozharevci. (Gani Qarri, «Azem Bejtë Galica, 

lufta dhe jeta e një legjende (1889-1924).  

 

 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                nr. 18: Vjenë, tetor2014 

22 

 

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, Prof. 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. 

 

 

Shqipja në ‘’Shtratin e Prokrustit’’ dhe mendësia jonë 
                                          (pjesa e parë) 

 

“Gjuha shqipe s‟është vetëm thesari i kulturës sonë, por edhe mjet i fortë për mbrojtjen e etnisë shqiptare” – Idriz Ajeti 

 

Përmbledhje 
Në këtë shkrim mëtojmë të vëmë në dukje disa shmangie 
nga norma gjuhësore, statusin shpërfillës të shqipes, 

qëndrimin tonë ndaj këtyre devijimeve gjuhësore si dhe 
disa nga çështjet e sfidat të cilat e kanë karakterizuar dje, 

ose e përcjellin shqipen edhe sot, si për shkak të një 
“mosrepsktimi të profesionalizimit shkencor”, nëse mund 

të shprehemi kështu, ashtu edhe për shkak të interesave e të 
pikëpamjeve tona linguistike, filozofike, estetike, morale 

etj., ose edhe të një mendësie të një njeriu, apo të një grupi 
të caktuar, për mënyrën e tij të të menduarit për gjuhën, si 

një vlerë e lartë dhe e shenjtë kombëtare. 
 

Gjuha shqipe sot, me gjithë problemet dhe sfidat që e kanë 
përcjellë gjatë rrugës së formimit, është në një shkallë 

mjaft të mirë të funksionimit e të përdorimit të saj. Është 
gjuhë shteti në Shqipëri dhe në Kosovë, është gjuhë e 

njohur, së paku me ligj, edhe nga Kuvendi i Maqedonisë 
dhe, në njëfarë mase, përfillet edhe në Mal të Zi e në 

diasporat arbëreshe e shqiptare të tjera. Madje, për 

mësimin dhe zbatimin e saj punë e mirë po bëhet edhe në 
Suedi, Gjermani, Austri, Zvicër, ose edhe në Amerikë e në 

Australi, ku ka ngulime shqiptare, ku krahas gjuhëve të 
vendit, shqiptarët përpiqen të mbajnë gjallë edhe shqipen. 

Interesimi për këtë gjuhë, përtej interesimit të shqiptarëve 
jashtë shteteve të tyre etnike, është shtuar edhe nga të 

huajt. Ndjekja e studimeve të gjuhës shqipe nga ta në disa 
katedra të albanologjisë në universitetet e Shqipërisë e të 

Kosovës, vijueshmëria e tyre në “Universitetin veror” të 
Prishtinës, paraqitja e tyre me kumtesa në sesione, 

konferenca e seminare të gjuhës shqipe në Shqipëri, në 
Kosovë, në Maqedoni e në disa vende të tjera evropiane e 

vende të tjera të botës, të mësuarit e shqipes edhe në disa 
katedra të qyteteve europiane, vetëm sa dëshmon rëndësinë 

dhe vendin e saj ndër gjuhët e rëndësishme të botës. 
 

Tashmë dihet se edhe ne shqiptarët, si të gjithë popujt e 
qytetëruar kemi me mbi 40 vjet një gjuhë letrare shqipe të 

njësuar – gjuhën  standarde, e cila fillet e saj i ka që te 
Rilindja Kombëtare (Naim Frashëri, Konstantin 

Kristoforidhi, Faik Konica, Gjergj Fishta e të tjerë, pa lënë 
në harresë as autorët e veprave të para të shqipes, si: Gjon 

Buzuku, Frang Bardhi, Pjetër Bogdani, të cilët punuan me 
aq dashuri për gjuhën që ajo të mos “bdaret”). Sidomos kjo 

ngrehinë mori shtysë të fortë në Kongresin e Manastirit 
(1908), zuri të normëzohet nga Komisia Letrare e Shkodrës 

(1916-1918), u certifikua në Konsultën IV të Prishtinës 
(1968), për t‟u vulosur e zyrtarizuar në Tiranë, në 

Kongresin e Drejtshkrimit të vitit 1972, në të cilin Kongres 

morën pjesë 87 delegatë nga të gjitha trojet shqiptare. 
Andaj, si e tillë shqipja standarde edhe ka fituar  

pasaportën e vet që të përdoret nga të gjithë dhe kudo ku 
sot jetojnë shqiptarët. Prandaj, ajo edhe duhet të përhapet e 

të zotërohet nga të gjithë ne, të përdoret në të gjitha fushat 
e veprimtarisë, porse edhe duhet të mbrohet, pasurohet, 

pastrohet e studiohet vazhdimisht nga ne, nga shteti, nga 
institucionet shtetërore e shkencore, po edhe nga individë 

të cilët i dalin zot asaj, para se me te të merren profanët e 
dallkaukët. Ndaj, “është absolutisht e domosdoshme që 

gjuhëtarët, lëvruesit dhe përdoruesit e gjuhës në përgjithësi 
e të standardit në veçanti e sidomos institucionet që e kanë 

për detyrë studimin dhe mbrojtjen e gjuhës shqipe, 
lëvrimin e saj, gjuhëtarët, shkrimtarët, përkthyesit, 

gazetarët, politikanët të ndërgjegjësohen për rëndësinë që 
ka përdorimi korrekt i gjuhës letrare kombëtare të njësuar, 

ose i gjuhës standarde”
14

. 
 

Gjuha, si shenjë kombëtare, merret edhe si tipari kryesor 

dallues i një shteti. Derisa flamuri, himni, emblema e 
shenja të tjera kanë mund edhe të ndryshojnë e ndërrojnë 

gjate historisë, gjuha nuk ka ndryshuar. Shqipja - shqipe ka 
mbetur prej se mbahet në mend. Në Irlandë madje përdoret 

edhe shprehja: “Pa gjuhë nuk ka atdhe”. Gjuha, pra, nuk 
është asnjëherë vetëm gjuhë

15
. Andaj, si në çdo shoqëri të 

civilizuar, ajo edhe te ne duhet ta ketë statusin dhe 
respektin që i takon. Megjithëkëtë, kjo nuk po ndodh me ne 

dhe gjuhën tonë: përdorimi i mbishkrimeve të firmave të 
disa institucioneve publike e bizneseve tona në gjuhë të 

huaja më tepër se në shqip ose vetëm në gjuhë të huaja; 
mbishkrimi i tabelave të vendbanimeve me plot gabime 

gjuhësore; emërtimi i fëmijëve me emra të huaj, në vend të 
emrave shqip - të vjetër, a të rinj; emërtimi i disa shtëpive 

“të fuqishme” meditatike po në gjuhë të huaj, si: Top 
Channel, News 24, Ora News, BBF, Club FM; paraqitja e 

titujve të medieve tona me plot gabime; përdorimi i një 
gjuhe të bastarduar e me lloj-lloj shprehjesh dhe më 

absurde për kohën në mjaft shfaqje të humorit e të 
emisioneve televizive, për “të krijuar art” me “jo art”, që 

meritojnë të quhen hiq më pak se “pornoligjërime”; 
dërgimi i ftesave për sesione shkencore  nga disa 

universitete e fakultete vetëm në anglisht ose së pari 
anglisht e pastaj shqip (thuajse jemi anglezë para se te jemi 

                                                
14

Akademiku Seit Mansaku: Letra e 20 profesorëve, fyese dhe 

e turpshme, “Gazeta Shqiptare”, 08 Maj 2014. 
15

 Shih: Rexhep Ismajli, Gjuhë dhe etni, Prishtinë, 1991, faqe 

29. 
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shqiptarë); moszbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhës 

zyrtare në tiketat e produkteve të ndryshme, sidomos të 
atyre që hyjnë nga jashtë, si e drejtë jo vetëm për mbrojtjen 

e konsumatorit, por diç edhe më shumë se kjo; kujdesi i 
pamjaftueshëm ndaj prurjeve të çfarëdollojshme të fjalëve 

të huaja; mungesa e vullnetit institucional e shtetëror për 
hartimin e fjalorit të madh të gjuhës shqipe, të fjalorëve 

terminologjikë, studimeve për politika gjuhësore dhe për 
prirjet e zhvillimit të shqipes standarde etj., në njërën anë 

dhe ndikimi aq i madh i internetit me terma të huaj në anën 
tjetër; përdorimi i gjuhës së huaj në seminare të ndryshme, 

kur ka të pranishëm ose edhe jo ndonjë të huaj, shqiptari 
me shqiptarin (edhe zyrtarisht) flet në gjuhë të huaj, për të 

treguar “dijen” dhe “kulturën e lartë”, përkatësisht 
snobizmin e tij dhe “harron” gjuhën e nënës e raste të tjera, 

janë vetëm disa dëshmi ogurzeza dhe aspak 

shpresëdhënëse për shqipen e ditëve të sotme dhe për të 
ardhmen e saj. Këtij qëndrimi tonë aspak dinjitoz, përtej 

inferioritetit shoqëror e kombëtar, një përgjigje të mirë i 
jep akademik Rexhep Ismajli, kur thotë: “... shqipja nuk e 

gëzon kujdesin e veçantë të asnjë institucioni shtetëror 
qeveritar, të asnjë komisioni gjuhësor, e nëse kjo nuk 

ndodh në Tiranë e Prishtinë, ku pritet të ndodhë”
16

 
 

A nuk janë përçudnime dhe përdorime steriotipe disa nga 
ndërtimet gjuhësore si këto te titujt: Diana Ros nget 

veturën e dehur; Emri është problem për anëtarësimin në 
aleancë të Maqedonisë; Ekipet e specializuara për vrasje të 

UNMIK-ut menjëherë pas rastit tragjik kanë dalë në vendin 
e ngjarjes (sikur vetura na qenka e dehur, Maqedonia paska 

aleance, UNMIK-u paska pasur ekipe për vrasje të 
UNMIK-ut), apo ato të hetuara, këtë rast, nga studiuesi 

Mehmet Elezi: Shqipëria rrezikon Europën; I sëmuri 
rrezikon vdekjen; (thuajse u rrezikuaka Europa prej 

Shqipërisë?); fjalitë me strukturë të përmbysur: ka qenë ora 
pesë kur patrulla e policisë...;kalkimet e tipit ndamë të 

njëjtin mendim; fjali të ndërtuara jo shqip si roja telefonoi 
policinë janë të përditshme, folja me telefonue s‟është 

kalimtare. Gjindja shprehin dhimbje për dikë që humbi 
jetën, u vra, ndërroi jetë, u nda prej tyre, mbylli sytë, i la..., 

por për median viktima ka gjetur vdekjen (kujt i pati 
humbur vdekja që gjeti i ndjeri?); kur vriten pesë vetë, për 

mediet shqipe është bërë një vrasje e pesëfishtë (me këtë 
logjikë, gjatë luftës në Kosovë s‟janë vrarë dymbëdhjetë 

mijë shqiptarë, por është bërë një vrasje të 

dymbëdhjetëmijëfishtë!); kur vajza i thotë të dashurit sa më 
ke munguar, edhe pse në jetë thuhet më këputi malli, sa u 

mërzita për ty. Folësi në ekran përdor të ardhmen e 
kushtores në vend të së kryerës së thjeshtë dëftore: ministri 

do të theksonte se; fjali të tipit kush parti do të fitojë;  
kalimtarët nuk ecin rrugës këmbësore, por pedonale; 

këngëtarja s‟këndon drejtpërdrejt, por performon live (në 
vitet nëntëdhjetë këndonte dal vivo); targeti im është 

performanca, thotë një zyrtar në konferencë shtypi (fjali të 
tilla Fishta do t‟i quante “mushkore”; Konica do t‟i 

krahasonte me gjuhën e “robeshave arapka që sillnin 
pashallarët në Shqipëri”); sesioni i Kuvendit dhe stina e 

plazhit nuk fillojnë, por startojnë; pastaj tautologjitë: 
festivali... nis startin (nis nisjen!), po afrohen zgjedhjet 

elektorale (zgjedhjet zgjedhore!); ekonomia nuk përballet 
me rreziqe, por me rrisqe; implementimet, resurset, 

                                                
16

 Akadedmik Rexhep Ismajli, Politika (e munguar) e gjuhës, 

botuar te Shqipja në etapën e sotme (politikat e   

  përmirësimit dhe të pasurimit të standardit), QSA, IGJL, 

Tiranë, 2011, faqe 49. 

prioritetet, atraksionet, benefitet, elaborimet, lançimi, 

maltretimi, involvimi, intervenimi, potencimi, luku... 
përmbytin gjuhën, kurse fjalë që patën hyrë edhe në tekste 

shkollore si ujdhesë/siujdhesë, bujtinë, 
letërnjoftim...ndeshen gjithnjë e më rrallë

17
. 

 
Edhe përpjekjet e pareshtura për copëzimin e hapësirës 

sonë gjuhësore; inferioriteti gjithnjë e në rritje i folësve të 
shqipes ndaj normës gjuhësore; mungesa e vullnetit 

institucional e shtetëror për hartimin e fjalorëve 
terminologjikë në njërën anë dhe ndikimi aq i madh i 

internetit me terma të huaj, në radhë të parë nga 
anglishtja

18
; mosfurnizimi i bibliotekave të qyteteve, të 

fshatrave e atyre shkollore e universitare me botime të reja; 
mosorganizimi i ekspeditave shkencore (studimeve) 

dialektore, si forma shumë të rëndësishme për pasurimin e 

gjuhës me fjalë e shprehje burimore, me përjashtim të 
individëve të caktuar të cilët merren me këtë punë për 

nevojat e tyre; imponimi (i pa kriter) i gjuhës së medieve 
dhe i gjuhës bisedore si stile kryesore funksionale, që 

nënkupton edhe një formë të pandjeshmërisë kombëtare; 
zvogëlimi i numrit të orëve të gjuhës shqipe në shkollën e 

mesme të ulët (projekt eksperimentues në Han të Elezit 
etj..); mbajtja e shkrimit akademik -  e kulturës së gjuhës 

në fakultetet e universiteteve tona deri edhe në doktoratë 
nga joprofesionistët (gazetarë, historianë, pedagogë, 

sociologë etj.), në vend të gjuhëtarëve ose së paku të 
mësimdhënësve të letërsisë; zvogëlimi i orëve në disa 

fakultete të edukimit që aftësojnë kuadro për ciklin e ulët të 
shkollës fillore, bie fjala të orëve të Metodologjisë së 

gjuhës në 4, karshi Matematikës me 10 orë dhe shkencave 
të natyrës me 10 orë të tjera në javë (shembull të cilin nuk 

e njeh historia e arsimit shqip te ne), janë shembuj tipikë që 
pasqyrojnë statusin shpërfillës të gjuhës shqipe, të shqipes 

se Naimit, Fishtes, Konices...   
 

(vijon) 

                                                
17

Mehmet Elezi, Kumtesë e mbajtur në konferencën "Gjuha 

shqipe në diasporë - quo vadis/ ku po shkon?",  

  organizuar në Shkollën e Lartë Pedagogjike të Zurichut me 

pjesëmarrjen e akademikëve dhe studiuesve të gjuhës  

shqipe (07 qershor 2013). 
18

Se ç‟pushtet ka fituar anglishtja në këtë kohë, jo vetëm në 

gjuhën shqipe dhe ç‟hapësirë ka pushtuar ajo, po 

përmendim vetëm pak shembuj, që sipas rezultateve të 

projektit Web Characterization (Web karakterizejshen) të 

OCLC-së 4të realizuar në vitin 2002, deri 72% e 

përmbajtjeve tekstore në sajte janë në gjuhën angleze, 7% 

në gjuhën gjermane, 6% në gjuhën japoneze, 3% në 

spanjishte e 3% në frëngjishte dhe 9% në të gjitha gjuhët e 

tjera të globit. Edhe pse përdorues të internetit 

anglishtfolës janë 36.5%, sipas statistikave që nxjerr po ky 

projekt, anglishtja mbizotëron me 72% dhe më të drejtë 

mund të quhet gjuha e internetit
18

.  
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Shkruan: Akademik Akil Koci, Kosovë 

 

 

 

 

 

 

10 vjetori i vdekjes së Kardinalit Mikel Koliqi 
                        (pjesa e parë) 

 

Madhështia e artit është vetëm e vërteta 

 
Viti i kaluar ishte 
një viti i kujtesës 

së hidhur,vit i cili 
edhe njëherë  na 

përkujtoi në një 
figurë 

madhore,figurë jo 
madhore  vetëm 

për nga posti që 
mbante si Kardinal 

dhe prijës i Kishës 
katolike në 

Shqipëri,por figurë 
madhore edhe si 

krijues i shquar i 
muzikës  serioze 

dhe asaj sakrale-
muzikë shenjte . 

Papa Gjon Pali II dhe Kardinali shqiptar Mikel Koliqi 
 
Nga informacioni periodik i kohës dhe duke i u referuar shkrimeve të pakta të 

muzikologëve tanë,nuk kemi pasur njohuri për ketë krijues të 
shquar,mirëpo,falëmonografisë së gjerë të Gjon Simonit, bashkëpunëtor dhe 

njohës i mirë i jetës dhe veprës së këtij kompozitori dhe intelektuali të njohur,  i 
cili na dhuroi  një monografi të kompletuar me titull “Simfonia e një jete. 

Kardinal Mikel Koliqi”,Laurenziana ,Napoli,2001,i cili  konkretizoi një projekt 

të rëndësishëm si në fushën e mendimit muzikor,po ashtu edhe atë të 
muzikologjisë. Kështu,ky krijues, emër i respektuar i muzikës shqiptare,  ka bërë 

një punë kolosale që e nderon jo vetëm kompozitorin Kardinalin Mikel Koliqin, 
por edhe autorin e kësaj monografi e të rëndësishme për kulturën tonë në 

përgjithësi, e veçmas për kulturën tonë muzikore dhe muzikologjinë, duke ia 
rritur reitingun autori të  monografisë, Gjon Simonin,(1936-2000). 

 
Ai me  ketë studim që na prezantoi jo të rastësishëmpor tejet të rëndësishëm dhe 

si kërkim në kohë aktuale për të parën herë jemi njohur më gjerësisht me këtë 
figurë të madhe dhe koherente, kurse me argumentet e prezantuara vlerësoi jo 

vetëm subjektin krijues dhe artistik të tij, që i ndihmoi zhvillimit të krijimtarisë 
muzikore, por ai tregoi edhe vetëdije të lartë dhe të mprehtë  për rolin e muzikës 

në një kompleks të tërësisë së saj, si  në një element qenësor në jetën e njerëzve 
dhe rrethanave shoqërore që ishte asokohe Shqipëria. 

 
Edhe  sa i përket  strukturës dhe thellësisë së imazheve të krijimtarisë së 

Koliqit,ai analizoi jo vetëm veprimtarinë e tij në tërësi, por hyri thellë edhe në 
detajet e veçanta, duke potencuar edhe përmbajtjen semantike si reflektim i një 

stili të përcaktuar falë kodeve kompozicionale  të aktit krijues. 
 

Të gjitha këto referenca dhe imazhe të prezantuara me shumë suptilitet në këtë 
libër të vlefshëm si të vërteta informative, njerëzore më se të nevojshme në një 

kohë  pas një izolimit të gjatë që ka përjetuar në burgjet shqiptare në Shqipëri i 
anashkaluar qëllimisht jo vetëm nga koherenca e artit tonë por edhe atij 

ndërkombëtar artistik. Në shkrimet e këtij autori të shquar, vërejtëm fondin e 
pasur krijues, jo sasior,por cilësor. Pra,duke i referuar kësaj krijimtarie të 

prezantuar në  të cilën  kemi 
vërejtur  se arti i tij shfaqet jo 

vetëm si strukturë krijuese 
imanente, por edhe si vepra me 

estetikë eksplicite dhe implicite të 
bazuara në kosmopolitizmin 

botëror në artin e tij që shpreh 
vlerat jo vetëm atë muzikore por 

edhe në aspektin e qartësisë 
mendore të produktit artistik duke u 

bazuar në shkolla të ndryshme 
muzikore, por duke zgjedhur mjetet 

shprehjes që i ka njohur në një 
vazhdimësi kohore gjatë studimeve 

që kanë qenë më afër tij dhe të 
themi më aktuale gjatë studimeve të 

kompozicionit, duke e pasuruar 
përvojën e tij krijuese, të cilat 

kthehen në  reminishencë pa e 

humbur nocionin e saj të  artit si 
gjuhë universale me një 

universalitet dhe përsosmëri më të 
lartë, si vlerë që i është atribuar jo 

vetëm filozofisë e estetikës por 
edhe asaj muzikore që mban në 

vete  edhe vlera hedonistike. 
 

Nëse shikojmë krijimtarinë e tij e 
cila ka qenë për ne një kohë të gjatë 

e panjohur dhe e mohuar tërësisht, 
fal rrethanave që kanë ekzistuar në 

pesëdhjetë e fundit  të shekullit XX, 
ato kanë qenë si enigma dhe 

mistere. Prandaj as që kemi mundur 
të kemi ndonjë njohuri më herët, 

sepse Kardinali Mikel Koliqi ka 
qenë si person tërësisht i izoluar në 

mënyrën fizike, shpirtërore dhe 
intelektuale për ta “shkëputë” si  

shpreheshin  ideatorët komunist  
bazuar në “Kritika e dialektikës 

negative kërkon  të shkëpusë  çdo 
lidhjet me veprat e të së kaluarës 

me të sotmen. Nuk pranontë njohë 
si premisë progresi atë thesar 

artistik që i transmetohet kohës që 
është pikënisje për kulme të 

reja,pikënisje për një art të ri,me 

ideale të reja social-estetike 
frymëzim i njeriut të ri”. 
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Çdo proces zhvillimi i artit të ri dhe i kulturës botërore shihet nga kjo kritikë 

vetëm me vellon e errët të pesimizmit absolut.. Pra, si cekëm  më parë ka qenë i 
izoluar  jo vetëm në kuadrin e krijimtarisë artistike muzikore shqiptarë, por edhe 

më gjerë, dhe pse ato,pra veprat e tija që më kohë kanë qenë pjesë e sfondit 
historik të muzikës sonë nacionale, të krijuara me mjeshtri artistike dhe kanë 

dimensione të mëdha, duke alternuar vlera të  pa kontestueshme muzikore në 
kuadrin e parimeve dhe gjykimeve estetike, edhe pse edhe ai nuk e kishte të 

qartë se kah do të eci muzika shqiptare e cila në atë kohë ishte emër kuptimi.Ka 
qenë i vetëdijshëm se puna e tij e madhe herë do kur do të dalë në shesh dhe se 

populli do çlirohet nga ky regjim i urryer do të shpëtoj nga zhdukja e idealeve të 
tija nga zhdukja e begative të arritura jo vetëm nga ai por të krijuara  edhe nga 

kleri katolik shqiptar,do të shpëtojnë veprat e krijuara që paraqitnin vlera të 
mëdha në të gjitha segmentet e artit,shkencës dhe kulturës. Ndoshta për këtë që 

theksuam më së miri e ka përshkruar në librin e tij shkrimtari Prend 
Buzhala,kritiku letrar dhe eseisti i shquar me titull “Odeoni i fjalës” i cili thotë“ 

Menjëherë mbas luftës,nga letërsia shqipe largoheshin shkrimtarët e pjesës së 

parë të shekulli XX,si Lazër Shantoja,Ndre Zadeja,Bernardin Palaj,Anton Harapi 
e Gjon Shllaku,të cilët ekzekutohen barbarish;ndërsa nga kjo lagje 

shkrimtarëshpo vdiste në burg nga torturat si Vinçenc Prenushi ose si i ndodhi 
Ndoc Nikajt,romansierit të parë shqiptarë,apo “Balzaku shqiptar”....,, dhe shumë 

të tjerë e në ketë grup bënte pjesë edhe Mikel Koliqi”. Mirëpo,ata nuk kanë 
vepruar vetëm me shkrimtarët e gjallë, por edhe me ata që kanë vdekur disa vite 

para se ty hynë “çlirimtarët” shembull më i mirë është At Gjergj Fishta ku kritiku 
Ali D.Jasiqi në librin e tij me titull “Tridhjetë e një shkrim për prozën studimet e 

të tjera” shkruan“Nuk besoj të ketë shkrimtarë për veprën e të cilit janë dhënë 
vlerësime aq kontradiktore, të kundërta sa për veprimtarinë letrare të Gjergj 

Fishtës. Deri sa para luftës së fundit botërore dhe fill pas saj  kjo veprimtari është 
vlerësuar shumë lartë dhe autori i saj është konsideruar si shkrimtari më i madh 

shqiptar,që është quajtur ”Homeri shqiptar”pas kësaj lufte e gjer në ditët më të 
vona vepra e tij është hedhur poshtë,është vlerësuar shumë keq, gjoja pa vlera 

letrare,sa janë bërë përpjekje që ajo të harrohet fare,të zhdukët nga faqja e 
dheutthuajse nuk ka ekzistuar fare. Arsyet e një qëndrimi të tillë ishin rezultat i 

klimës së krijuar politike në Shqipëri e që u reflektuan edhe në Kosovë”. 
 

Opusi i tij krijues në kuadrin e  krijimtarisë së muzikës serioze nuk është 
voluminoz dhe aq i begatshëm,por do të vërejmë tri vepra  të mëdha muzikore 

skenike  si veprat e para të krijimtarisë sonë muzikore që paraqesin si të tilla 
eksplorim të procedimit formal dhe estetik të individualitetit të tij krijues me një 

semantikë të pasur dhe me një begati të gjithmbarshme të krijimtarisë sonë 
muzikore. 

 
Pra,tri melodramat e Mikel Koliqit:“Rozafa”,“Rrethimi i Shkodrës” dhe “Ruba e 

kuqe”, që të tri këto janë kompozuar sipas libretit të Dom Ndre Zades dhe 
paraqesin një krijimtari artistike paksa të veçanta jo vetëm për atë kohë kur ato 

edhe u kompozuan por edhe për kohën e tanishme, sepse në kompleksitetin e 

tyre paraqesin imazhe të caktuara duke mos i paraqitur personazhet e tij si 
dimensione reale, por si historike, si ngjarje ku artisti krijon kodin e vet si 

koncept, reaksion dhe koshiencë artistike. 
 

Sasia e veprave shpesh nuk është masë  e kualitetit të tyre. Por ajo megjithatë 
tregon për një angazhim të madh të autorit.Pra sasia,e sidomos  titujt bombastik 

të veprave  ndonjëherë nuk paraqesin edhe vlerën e vërtetë të krijimtarisë të një 
autori që nuk është rast me ketë krijues. Përkundrazi, ai me ato vepra të pakta, 

por të vlefshme jo vetëm që shënoi një periudhë dhe një fillim të muzikës  në 
kohën tonë të krijimtarisë më të re,por lirisht mund të themi se bashkë me ca 

krijues që do t„i përmendim në vështrimet tona të mëtejshme, është prijëtar i 
kësaj gjinie dhe jo vetëm i saj por edhe e asaj si po  e quajnë ca muzikologë tanë 

të “shquar” muzikë e “kultivuar”. 
 

Duhet të i përkujtoj këta muzikologë  në fjalët e krijuesit të njohur gjerman 
Robert Shuman i cikli ka thënë se “ka muzikë të dobët dhe të mirë”. Me të drejtë 

kompozitori dhe muzikologu Sokol Shupo në librin e tij me titull“Enciklopedia  
e muzikës shqiptare”thekson se “Mikel Koliqi dhe kompozitorët e tjerë katolikë 

të veriut zënë një vend të veçantë si paraardhës të artit muzikor profesional në 
Shqipëri,ndonëse ndikimi i tyre mbi zhvillimet e mëvonshme të artit muzikor 

shqiptarë mbetet akoma për t u provuar”.. 

 

Pra,ky krijues, fitues i medaljes 
“Pishtar i  Demokracisë” (1992) si 

dhe i dekoratës “Nderi i Kombit” 
(1996)i cili vërtetë na nderon me 

veprat e veta, me ato ligjërime 
muzikore,-të shprehemi me fjalorin 

terminologjik të letërsisë -të kësaj 
figure të spikatur që ishin 

personifikim sinjifikative i një 
veprimtarie infinitive si dhe 

definitive pas shkuarjes së tij në 
amshim, janë si rezultat i 

ndërgjegjes i kuptimeve dhe 
refleksioneve të shumta, si proces i 

një meditacionit dhe prirje 

individuale, si  segment i 
rëndësishëm për ta ndriçuar një 

epokë e cila bazuar në logjikën e 
jetës së atëhershme dhe sidomos 

nga këndvështrimi i sotëm, ishte 
jashtë të gjitha rrjedhave të kohës 

me kode të pa definuara,ishte  një 
vend ku ende zotronte ligji i 

maleve,kurse  jeta,  kultura dhe 
krijimtaria artistike ishin vetëm 

sinonim, edhe  pse nuk ishte e 
panjohur  sintagma se “krijimtaria 

artistike është formë specifike e 
përvetësimit të realitetit sipas 

ligjeve të së bukurës,e njohjes dhe e 
pasqyrimit estetik në mënyrë  të 

transformuar të botës, e krijimit të 
vlerave të reja estetike”. 

Mirëpo,sikur e gjithë kjo nuk 
përfillej nga injoranca në të gjitha 

aspektet e një shteti që ishte 
okupator dhe që numëronte ditët e 

fundit të sundimit pesëshekullori 
cili me herezinë e saj pengonte 

qëllimshëm një zhvillim të tillë,  
por jo nga mosnjohja,mosdashja, 

mosguximi por nga opskurantizmi 
që të bëjë hapat e para edhe në këto 

lëmi në një shtet dhe popull të cilin 

e kishte okupuar tërësisht duke ia 
zhdukur  kombin,duke i konvertuar 

në fenë dhe duke ia  imponuar 
muzikën e vet vulgare me tiparet e 

ndërtuara në jonet e  muzikës 
orientale  për rreth muzikës 

autoktone ekzistuese oksidentale. 
 

(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 1989 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. 

 

 

....Kur humbnerën e territ ta ndricojnëtalenti dhe sytë e mendjes… 
(pjesa e parë) 

 

Bisedë me këngëtarin, kompozitorin, poetin dhe publicistin Gjokë Vata 

 

Duke lexuar për jetën dhe veprën e muzikantessëverbër austriake Maria 

Theresia Paradis, mbi famën e saj si pianiste, këngëtare, kompozitore apo 

pedagoge muzike, mu duk sikur jeta e sajmë ngjasonte e më sillte ndër mend 

një artist tënjohur shqiptar.Rastësia me solli sqarimin e kësaj dileme ndërsa 

po ndiqja njëprogram muzikor në njëtelevision shqiptar ku doli për të 

kënduar këngëtari-autor Gjokë Vata. 
 

Vërejta qënë mes të dy personazheve kishte shumëngjashmëri. Sikurse  

Maria Theresia Paradisedhe Gjokë Vata e humbi dritën e syve pas një 

sëmundje  foshnjore, që për kohën ishte shumë e vështirë të shërohej. 

Talenti, dashuria për muzikën, zotërimi i instrumenteve muzikore, 

shumëllojshmëria e muzikës së kompozuar, miqësia dhe kontaktet me 

personalitete të muzikës e të artit, janë një emërues i përbashkët për të dy 

artistët.  

 

Meqënëse Maria Theresia Paradis, falë aftësive e talentit të saj zë një vend 

tërëndësishëm në enciklopedinë e personaliteteve austriake,mendova që 

është njëshëmbull i mirë për mua që të pasqyroj sadopak (duke e parë nga ky 
këndvështirm) për publikun shqiptar edhe jetën e njëartisti të shumëanshëm 

si Gjokë Vata, i cili megjithëse me aftësi të kufizuara, është shumë i njohur 

për talentin dhe veprat  e tija që kanë lënë gjurmë në muzikën tonë. Ashtu si 

vjenezja Maria Paradis, pat njohje e lidhje arti me muzikantë të njohur të 

kohës si Mozarti apo Joseph Haydn, artisti Gjokë Vata gjatë jetës së tij pat 

kontakte puneapomiqësi me shumë personalitete të njohura të shumë sferave 

në vendit tonë. Po përmend këtu kontaktet me muzikantët Preng Jakova, 

Pjetër Gaci, Marie Kraja, Lukë Kaca, Abdullah Grimci, Tonin Harapi,Alqi 

Kareco.....apo instrumentistet Gjovalin Lazri, Ida Melgushi, Gjovalin Doda, 

Gjon Halili, Gjovalin Xhanxhafili, Gjosho Vasia, të cilët ndikuan pozitivisht 

në botën shpirtërore e krijuese të artistit. 
 

Një histori e shkurtër e jetës tëpashëmbull të artistit Gjokë Vata 

Gjoka lindinë Vermoshme 15 korrik 1935. Malësia e Vermoshit është 

njëkrahinëe begatë dhe shumë e përmendur për patriotizëm, burrëri e bujari, 

që e përbledh rrethi i Shkodres. Fati e deshti që i ati i Gjokës, Marku,  u 

martua tri herë pasi dy gratë e para i vdiqën. Gruaja e tretë Drandja pat 

vetëm një djalë, Gjokën, i cili (nga babai) ka edhe një vëlla e dy motra.Kur 

Gjoka ishte 5 vjeç,familja u shpërngul për një jetë më të mirë nëqytetin e 

Shkodres.  

 

“...nana më zbriti prej Vermoshit e m´i kande gjithmonë krenarisë teme me e 
përmend si vend të origjinës time. Sa herë ndigjoj emnin e vëndlindjes time, 

më duket i afërt si emni im. Vetë përbamja e malit më ban krenar. .... ”(Gj.V. 

Ditari i kujtimeve të mija, f 49) 

 

Për nënë Dranden jeta në qytet ishte e shumë e vështirë pasi mundësitëe saj 

ekonomike ishin shumë të kufizuara. Për tëmbajtur e ushqyer fëmijën jetim e 

me aftësi të kufizuara, ajo u detyrua të bënte punë të ndryshme ndër familjet 

e qytetit apo në fshat.  

“.......Ndonji herë nana, tregon Gjoka, - tue mos pasë mundësi me gjetë tjetër 

mënyrë jetese, gjatë kërkimit të lëmoshës, më merrte me vedi si me dashtë me 

iu paraqitë njerzve nëpërmjet meje, 

portretin e mjerimit, që e 

shtërngonte me dale me shkop e me 

shtrajcë... ”.. 

Gjokë Vata me instrumentistin 

Mateo Guralumi 

 

Mungesa e shkollave speciale si 

dhe e ligjeve në përkrahje sociale 

për të vërbërit, bëri që Gjoka që në 

fëmijëri të përjetojë vështirësi e 

sakrificatë mëdha.Ndërkohë edhe 

vetë qyteti i Shkodres përballej me 
një gjendje të rëndë ekonomiko-

shoqërore. Papunësia, injoranca, 

mjerimi e bënin të zymtë jetën e 

qytetit e banorëve të tij.Falë zërit e 

sjelljes së tij, Gjoka u bë shumë 

shpejt fëmija më i njohur i qytetit. 

Për të fituar dicka, qëtë ja 

lehtësonte sado pak jetën vehtes e 

nënë Drandes, ai përshkonte cdo 

ditë rrugët e qytetit duke u takuar 

me njerzit dhe duke kënduar për to 

këngë tënjohuratë kohës të cilat i 
kishte mësuar nga muzikantë 

bamirës që asokohe luanin në 

lokalet e shumta të qytetit.  

(vijon)
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Këndi për libër, prozë dhe poezi

 

Shkruan: Prof. dr. Nusret Pllana, Prishtine  
 

 

 

 

 

 

Monografi që plotëson zbrazëtirat e historisë 
(Argjend Hasani dhe Xhevat Berisha, SPAHIAJT E LLASHTICËS, monografi, Prishtinë, 2014) 

 

 

 

Përkufizimi 
Argjend Hasani dhe Xhevat 

Berisha, dy autorë të rinj, bëjnë 

përpjekje të plotësojnë mangësitë 

e kujtesës sonë kombëtare, e cila 

pasi nuk është shkruar, ka mbetur 
më shumë kujtesë folklorike. 

Mirëpo, edhe këto rrafshe të 

kujtesës, autorët i kanë vënë në 

shërbim të fakteve historike, duke 

përmbushur kështu një kërkesë 

elementare metodologjike të 

shkencës së historisë, se pa 

studimin e fakteve dhe të 

burimeve historike, nuk hartohet 

një vepër që mëton të jetë e 

nivelit të monografisë. 

 
Autorët, jo vetëm e kanë 

përmbushur këtë kërkesë, por ia 

kanë arritur që të krijojnë një 

kronikë të mirëfilltë të ngjarjeve 

që kanë qenë vendimtare, jo 

vetëm në jetën e familjes, të fisit, 

të fshatit, por edhe të kësaj pjese 

të popullit shqiptar që jeton 

shekuj e shekuj në Kosovë, që 

nga pushtimet e lashtësisë, 

përmes atyre të Mesjetës, 
sidomos riokupimi i kësaj pjese të 

tokave shqiptare nga viti 1913 e deri në Luftën e Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës, kur përfundimisht fitohet liria. 

 

Hyrje 
Vepra Spahiajt e Llashticës është ndërtuar në tetë kapituj. Në secilin prej tyre 

janë trajtuar çështje, të cilat plotësojnë konceptin e përgjithshëm të autorëve, 
që ka të bëjë me afrimin e të dhënave historike, arkeologjike, onomastike, të 

gojëdhënave, por duke mos lënë anash as kujtesën popullore të brezave të 

ndryshëm të kësaj familje të madhe, të cilët rrjedhën e ngjarjeve të caktuara 

historike e shpjegojnë sipas mbamendjes. 

 

Prandaj, autorët duke folur për një lagje, për një familje, e cila varësisht nga 

rrethanat kohore dhe ngjarjet historike, herë rritet dhe shpërndahet nëpër 

Kosovë, por edhe jashtë saj, herë zvogëlohet, si pasojë e plojës, dhunës dhe 

shkatërrimeve që kanë sjellë, sidomos Lufta e Parë dhe Lufta e Dytë Botërore.  

 

Në të njëjtën kohë kanë folur edhe për një fshat të tërë, për një krahinë të tërë, 
për një pjesë të tokave shqiptare, që nga koha e pushtimeve e këndej, ngase, 

marrë në përgjithësi, i njëjti fat që ka ndjekur familjen Spahiaj, ishte edhe 

pjesë e fatit të kësaj pjese të popullit shqiptar. 

 

Duke përcjellë me vëmendje organizimin e lëndës që kanë trajtuar autorët në 

monografinë Spahiajt e Llashticës, lexuesit i bëhet e qartë, jo vetëm një 

periudhë e caktuar historike, apo ngjarjet e asaj periudhe, por edhe lashtësia e 

ekzistencës së një pjese të popullit shqiptar të kësaj ane, qoftë përmes 

zbulimeve të ndryshme arkeologjike, qoftë përmes gojëdhënës popullore, 

qoftë përmes kujtesës së njerëzve. 

 
 

Llashtica dhe Spahiajt pjesë e një populli me gjeografi të copëtuar 
Autorët e monografisë Spahiajt e Llashticës, në kapitullin e parë kanë trajtuar, 

në vija të përgjithshme lashtësinë e ekzistencës së këtij vendbanimi, duke u 

mbështetur edhe në zbulimet arkeologjike që janë realizuar në një periudhë të 

caktuar të zhvillimit të mendimit shkencor në Kosovën e pushtuar. Kishte vite, 

për të mos thënë dhjetëvejtësh, kur në Kosovë, herë falë këmbënguljes së 

individëve, herë falë këmbënguljes së ndonjë institucioni, por edhe 

kalkulimeve politike që bënte pushtuesi ynë, të jenë kryer veprimtari kulturore 

e shkencore, edhe me karakter hulumtues. Këtë e dëshmojnë edhe Tumat ilire 

të zbuluar në Llashticë, gjë që dëshmon, në radhë të parë, për lashtësinë e 

ekzistencës së këtij lokaliteti, pastaj për përkatësinë historike të banorëve të 
këtij vendbanimi dhe, së fundit, për ngjarjet historike nëpër të cilat kishte 

kaluar, edhe populli i kësaj ane të lashtë, thuajse ngjashëm me fatin e gjithë 

popullit shqiptar. 

 

Janë me interes të dhënat për lashtësinë e emërvendit Llashticë dhe gjithë 

formimin e tij gjuhësor, deri te emri i sotëm. Por, një rëndësi të veçantë për 

lexuesin kanë të dhënat historike që sjellin autorët, qoftë për lashtësinë e tij, 

qoftë për kohën e gjatë të kohës nën pushtimin e të huajve, kohë e cila fillon 
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me vitin 29 para epokës së re, kur 

si gjithë territori i Dardanisë së 

lashtë, andaj edhe kjo anë bijnë 

nën pushtimin e perandorisë 

Romake. Sa duket, në mungesë të 

shkollës kombëtare për një 

periudhë të gjatë kohore, por edhe 

për mungesë të dijes së historisë 

kombëtare, periudhat e pushtimit 
të këtillë, deri te ato të viteve 

1912, kur krijohet shteti shqiptar, 

të cilin pastaj e copëtojnë fqinjët 

tanë, edhe me pëlqimin e Fuqive 

të Mëdha të Evropës, pushtim që 

zgjat afro një shekull, kur kjo 

pjesë e tokave shqiptare çlirohet 

më 1999, pas luftës tri vjeçare të 

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. 

Autorët sjellin fakte rrëqethëse 

për hakmarrjen e pushtuesit serb, 

gjatë gjithë kohës së pushtimit, 
ndaj banorëve të kësaj ane, 

sidomos duke theksuar dhunën 

dhe shkatërrimin që i bëhet fshatit 

dhe banorëve të tij, në mars të 

vitit 1999, kur masakrohen më 

shumë se 25 civilë, duke filluar 

nga fëmijët e deri të pleqtë. 

 

Në kapitullin e dytë dhe të tretë, 

autorët e monografisë Spahiajt e 

Llashticës janë ndalur gjerësisht 
duke analizuar të gjithë faktorët 

që kanë ndikuar në jetën e kësaj 

lagjeje, në mënyrën e gjëllimit të 

tyre, por edhe rritjen e kësaj 

familje të madhe. Në jetën tonë 

historike, ka periudha shumë të 

rëndësishme, kur familjet e 

mëdha kanë luajtur rol shumë të 

rëndësishëm, jo vetëm në 

qëndresën kundër pushtuesit, por 

edhe në mëvetësinë e qeverisjes 
që kanë bërë. Prandaj, ato edhe 

janë ndjekur dhe janë 

persekutuar, sa herë që pushtuesi 

ka gjetur rastin. Kjo gjendje ishte 

pjesë edhe e jetës së familjes së 

Spahiajve të cilët sot i gjen kudo, 

jo vetëm nëpër Kosovë, por 

thuajse në të gjitha kontinentet, 

deri në Australinë e largët. 

 

Një analizë të ngjeshur autorët u 

kanë bërë ngjarjeve që lidhen me 
familjen e Spahiajve, sidomos 

gjatë dhe pas Luftës së Dytë 

Botërore, duke sjellë të dhëna dhe 

fakte, qoftë për rezistencën dhe 

luftërat e tyre, qoftë edhe për 

dhunën dhe masakrat që ka 

ushtruar armiku mbi ta. 

Angazhimi i llashticasëve të familjes Spahiaj, në secilën ngjarje historike, kur 

rrezikohej atdheu dhe pjesë të tij, ishte një shembull i veçantë i dashurisë për 

atdhe dhe për liri. Autorët sjellin një shembull konkret të gatishmërisë së 

anëtarëve të kësaj familje të madhe, kur numërojnë pjesëmarrjen e tyre në 

luftimet në Preshevë më 1944. Qoftë edhe vetëm nga ky fakt, del bindshëm 

bindja e autorëve se si banorët e Llashticës, ashtu edhe të kësaj familje përherë 

kanë qenë të gatshëm të sakrifikohen për liri.   

 

Po ashtu, rezistenca e tyre si dhe qëndrimi përherë me armë në dorë kundër 
pushtuesit të vendit, andaj edhe të Llashticës, ka bërë që armiku i vendit të 

hakmerrej mbi popullatën e kësaj ane, e sidomos mbi banorët e familjes së 

Spahiajve. Është e njohur në histori, masakra e Llashticës, ose ashtu si i thotë 

populli, Patarja e Llashticës, ku janë masakruar anëtarët më të zotët të 

familjes Spahiaj.  

 

Autorët, përveç që kanë sjellë të dhëna të shumta për të gjitha peripecitë 

jetësore të banorëve të familjes Spahiaj, ata në të njëjtën kohë janë marrë edhe 

me të gjitha veprimet antikombëtare të pushtuesit, duke sjellë fakte dhe të 

dhëna interesante, thuajse për të gjitha ngjarjet dhe për pjesëmarrjen e 

anëtarëve të familjes Spahiaj në ato ngjarje. Ka të dhëna interesante për 

operacionin monstruoz të organeve të punëve të brendshme të pushtuesit, si 
një hallkë tmerri në zinxhirin e madh të pushtimit, që njihet si Aksioni i 

armëve, ose thënë ndryshe çarmatosja e shqiptarëve, në mënyrë që të 

dobësohej dhe të pamundësohej rezistenca e popullit, andaj edhe e banorëve të 

Llashticës dhe të familjes Spahiaj. Dhuna dhe terrori vazhdojnë edhe në forma 

të tjera, siç ishte grumbullimi i tepricave, që ishte një nga arsyet madhore të 

pushtuesit për gjunjëzimin e popullit shqiptar, kudo që ishte ai në pjesët e 

pushtuara të tokave shqiptare. Nëpër të gjitha këto periudha dhe ngjarje, 

pjesëmarrja e anëtarëve të familjes Spahiaj ishte e madhe. Por, edhe dhuna dhe 

hakmarrja e pushtuesit, po ashtu ishte e madhe dhe e përgjakshme.     

 

Figura të njohura të Spahiajve në shërbim të atdheut 
Në kapitujt në vazhdim të monografisë së tyre, autorët kanë marrë në shqyrtim 

ndihmesën e anëtarëve të kësaj familje dhënë çështjes së çlirimit të atdheut. Në 

të gjitha periudhat historike, por sidomos gjatë Luftës së Dytë Botërore e 

këndej, pra që kur fillon ndjekja politike e të gjithë atyre shqiptarëve që nuk 

kishin pranuar pushtimin, Spahiajt dallohen për qëndrimin e tyre në shërbim të 

çështjes së atdheut. Ata, si dhe të gjithë shqiptarët e kësaj pjese  të tokave të 

pushtuara shqiptare, e kishin mësuar nga atdhetari i madh, Ramiz Cernica, kur 

në Kuvendin e Prizrenit, më 1945, kishte thënë: Me Shqipërinë, po, me 

Serbinë, jo! Autorët janë kujdesur që në mënyrë kronologjike të paraqesin të 

gjithë ata atdhetarë të Spahiajve, të cilët në një mënyrë apo në një tjetër, duke 

qenë kundërshtarë të pushteteve pushtuese kishin përfunduar nëpër burgje, 
ishin përzënë nga vendi, ishin torturuar dhe në fund ishin zhdukur fizikisht. 

Nëse shihet me kujdes gjithë rruga jetësore e disa brezave të familjarëve të 

Spahiajve, atëherë hetohet qartë se nëpër të njëjtën rrugë jetësore kishte kaluar 

populli shqiptar i këtyre pjesëve të pushtuara të atdheut, sepse pushtuesi kishte 

hartuar programe të veçanta për zhdukjen e tyre. Në këtë pjesë të monografisë 

Spahiajt e Llashticës, janë trajtuar dhe janë shqyrtuar ngjarje dhe personalitete 

të jetës sonë historike, duke filluar që nga Lufta e Dytë Botërore e deri në ditët 

tona, ose thënë më saktë deri në Luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, me 

të cilën erdhi liria e shumë pritur e kësaj pjese të atdheut. Aty është folur edhe 

për personalitete të familjes Spahiaj, të cilët në një periudhë kohore, apo në një 

tjetër, në një ngjarje të rëndësishme historike, apo në një tjetër, jo vetëm kishin 

dhënë ndihmesën e tyre për lirinë e kësaj pjese të tokave shqiptare, por kishin 
sakrifikuar edhe jetën. Një pjesë e këtyre figurave atdhetare janë përcjellë me 

të dhëna jetësore, gjë që ia shton dukshëm rëndësinë monografisë, qofte edhe 

vetëm për faktin se ka pak të dhëna për jetën e atdhetarëve, të cilët janë 

likuiduar, ose janë zhdukur, ose janë internuar në periudha të ndryshme të 

luftës së tyre kundër pushtuesit. 
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Në këtë rrjedhë, autorët kanë 

folur edhe për pjesëtarë të 

familjes Spahijaj që janë vrarë, që 

kanë rënë në fushën e nderit, 

sidomos në Luftën e Dytë 

Botërore. Por, kanë folur edhe për 

ngjarje dhe pjesëmarrës në to të 

brezave të mëvonshëm të kësaj 

familje, të cilët me sakrificën e 
tyre janë bërë pjesë e historisë 

sonë më të re, siç është, fjala 

vjen, rënia e Arianit Berishës, në 

vitin 1999, në fund të Luftës së 

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. 

Prandaj, mund të thuhet se 

mbarështimi i lëndës së kësaj 

monografie ka ndjekur një ecuri 

normale në trajtimin dhe 

shqyrtimin e ngjarjeve më të 

rëndësishme historike, si dhe 

pjesëmarrjen e familjes së madhe 
Spahiaj në ato ngjarje, gjë që 

dëshmon për idealin e tyre dhe 

për dashurinë e madhe për lirinë e 

atdheut.  

 

Duke u marrë me veprimtarinë 

atdhetare të anëtarëve të familjes 

Spahiaj, autorët janë ndalur edhe 

te ndonjë figurë atdhetare, e cila 

me veprimtarinë e bërë ka 

dëshmuar se nuk përkulen para 
asnjë vështirësie dhe rreziku. 

Ndër këto figura duhen 

përmendur, sidomos ajo e Ilaz 

Berishës, mësuesi i parë në gjirin 

e kësaj familje, si dhe Jakup 

Llashticën, Fehmi Sylejmanin e të 

tjerë, të cilët jo vetëm me 

veprimtarinë e tyre, por edhe me 

qëndresën e tyre dëshmuan 

dashurinë e madhe për liri dhe 

gatishmërinë që të sakrifikohen 
për heqjen e pushtuesit nga kjo 

pjesë e atdheut. 

 

Një dukuri interesante që  autorët 

e kanë trajtuar në kapitullin e 

gjashtë dhe të shtatë, po edhe në 

kapitullin e tetë, ka të bëjë me 

dukurinë e mërgimit të 

pjesëtarëve të kësaj familje të 

madhe. Kjo dukuri, është njëra 

nga plagët e mëdha të atdheut të 

shqiptarëve, që në jetën e tyre ka 
ardhur si pasojë e pushtimeve të 

gjata dhe si pasojë e copëtimit të gjeografisë së tyre kombëtare.  

 

Nëse përcillet me vëmendje, qoftë  edhe vetëm vendet ku ata janë vendosur 

dhe kanë krijuar familje e kanë vazhduar jetën, atëherë mund të thuhet se pjesë 

të mëdha të familjes Spahiaj jetojnë në mërgatë, sidomos në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada.  Në kapitujt që po trajtojmë, jepen të 

dhëna interesante edhe për përpjekjet e të rinjve të kësaj familje që të bëjnë 

dije, duke hulumtuar kudo që ka mundësi, kushte për ngritjen e tyre 

profesionale.  
 

Në kapitullin e shtatë, fjala vjen, autorët janë marrë kryesisht me ndihmesën e 

madhe që ka dhënë familja Spahiaj në arsim, në kulturë, në humanizëm 

njerëzor, në biznes, si dhe në fusha të tjera të jetës. Humanizmi i tyre ka ardhur 

në shprehje qoftë duke ndihmuar me mjete financiare, qoftë duke ju bërë krahë 

nismave për mirëvajtjen e arsimit dhe të veprimtarive kulturore në anën e tyre, 

por edhe atje ku kanë krijuar familje të reja, jashtë Llashticës, apo jashtë 

Kosovës.  

 

Përfundim 
Monografia Spahiajt e Llashticës plotëson një zbrazëtirë, siç është thënë edhe 

në fillim, në fushën e të dhënave, sidomos të dhënave historike, pastaj të të 
dhënave në jetën kulturore, qoftë për jetën e anëtarëve të kësaj familje, qoftë 

për tërë fisin, kudo që jeton ai, qoftë edhe për anën ku ata kanë luftuar, kanë 

vepruar dhe kanë jetuar.  

 

Autorët kanë pasur kujdes që të dhënat t‟i mbështesin në burime dhe fakte 

historike, por edhe të mbledhin të dhëna nga kujtesa popullore e banorëve të 

kësaj familje dhe më gjerë. Duke u mbështetur në burime të këtilla, të 

argumentuara, edhe përmes zbulimesh arkeologjike, si dhe përmes të dhënave 

historike, për ngjarje të ndryshme dhe për  pjesëmarrjen e anëtarëve të familjes 

Spahiaj në to, dëshmohet, njësoj si edhe pjesa tjetër e popullit shqiptar, në 

viset e pushtuara të tokave shqiptare, edhe ata kanë pasur fatin e rëndë 
historik, siç zakonisht e kanë të gjithë popujt e pushtuar. Në këtë mënyrë, ata 

duke mos u pajtuar me pushtimin, kanë për të vetin idealin e sakrificës për 

lirinë e atdheut. Kjo është bërthama e çështjeve të trajtuara në monografinë 

Spahiajt e Llashticës.  

 

Mirëpo, historia, siç di ndonjëherë të jetë edhe njerkë për jetën e popujve, 

përveç të tjerash, ka bërë përpjekje të humb gjurmët e këtyre njerëzve që kanë 

dhënë çdo gjë për vendin.  

 

Prandaj, merita themelore e autorëve të monografisë Spahiajt e Llashticës, nga 

kapitulli i parë e deri në kapitullin e tetë të saj, qëndron në faktin se ata, 
njerëzit pra të kësaj familje, që dikur janë mbajtur mend vetëm në rrethin 

familjar, tashti, me këtë vepër, përmes të dhënash dhe faktesh historike, i 

bëhen të njohur opinionit shqiptar dhe më gjerë, gjë që edhe është kërkesë 

themelore e një vepre të këtillë. 

 

Njohja me historinë tënde, do të thotë ruajtje e kujtesës, e kjo do të thotë, të 

bëhesh pjesë e popujve historikë, të cilët nuk harrojnë se nëpër cilat rrugë të 

historisë kanë kaluar për ta mbajtur gjallë jetën, siç dhe nuk harrojnë se pa 

sakrifica të mëdha nuk vjen liria e atdheut. 

 

Prishtinë, korrik, 2014    
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Shkruan: Bajame Hoxha-Çeliku, Bruksel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngatërrohet loti me reshjen 

 

Mos mendo se heshtja e helmuar 

Dashurinë ka zvogëluar 

Ta dish o shpirt i praruar 

Veç vdekjes sime asgje s‟e shuan. 

 

Të kam tërë natën nëpër gji 

Dhe pse mbetëm në heshtje 

Sa më dhemb, dhe ti e di 

Ngatërrohet loti me rreshje. 

 
Oh, kjo ndjenjë sa…sa s‟dihet 

Të sjell ty përballë 

Të shoh, më sheh me dhimbje 

Si pak muaj më parë... 

 

Kur toka thahet, çahet! 

Po zemra ime zjarr 

Dhe shpirti, çahet, thahet 

Si lulja pa ujë ngadalë. 

 

E ndjej se s‟ rezistoj dot më 
Dhe buza pa ty s‟nxjerr zë 

Sa gjatë më dënove,  o Zot! 

Më largon, dhe dhimbje më shton! 

 

Sot kjo ditë sa shumë e bukur! 

Veç një lot i im e turbullon 

O shpirt, o syri im i bukur! 

Një ëndërr me ty, çdo mëngjes më zgjon. 

 

Më ke besuar gjithnjë, o shpirt, o dritë! 

Kthehu!Detin e gjerë thithe te syri im 
Puth dridhjen, që trupin për ty më këput 

Puth oqeanin, me lotin tim, që u mbush. 

 

Se di pse Zoti mes nesh zgjodhi heshtjen  

E hidhur shumë, kur loti ngjan me rreshjen 

Sa keq! S‟më dëgjon kurrë më, e s‟të dëgjoj 

Një zot e di, sa më kërkon ti… e të kërkoj… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

E preka dhimbjen 

 

Oh,atë dite ...   

Até dite të bukur pranvere 

Une e pashë 

Unë e ndjeva  

Dhe preka me zemer 

Lotin e vuajtjeve të tua,  

Lotin që të pikoi në shpirtin e trazuar 

Përmes një drithërime 

Dhe që u kthye në kristal. 

Eh, unë pashëlotin e fshehtë,  
Ai barte peshën, rrënkimin e thellë 

Të viteve tona plagë  

Barte dhimbjen, 

Dashurinë,  

Shpresën,  

Por loti yt, përfshiu dhe lotin tim 

Dhe s 'ndahen kurrë më 

Dy lot që kthehen të kapin kohën 

Nëpër ato rrugë të gjata 

Të tërthorta mes telash 

Mes apelesh 
Ku ne njohëm tmerret,  

Ndarjet, 

Ku njohëm ferrin. 

Është e vërtetë 

Unë, atë e pashë 

E ndjeva ... 

E preka 

Até ditë pranvere ... 

Në vendin e lirisë 

Në paqen e përjetshme! 

----- 
 

Shkruan: Agim Deda, Gjakovë/Kosovë 

 

Dielli lind në perëndim 

 

Kurrë s‟ta kthyem shpinën 

I ndritshmi dhe i ngrohti 
Kur lindë e kur perëndon 

 

Sa herë frynë e bubullon 

Po ty asgjë s‟të errëson 

 

S‟na ndan nga ti hija 

As nata as ligatina 

 

Mëngjes për mëngjes 

Veç dritë jete na sjell 

Tek udhët na i lumturon 

T‟i kurrë s‟perëndon 
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Sport 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.aberia.at 

Klubi i shahut Arbëria organizon turne shahu në Vjenë 
 

Vjenë, 27 shtator 2014:-Në kuadër të “Javës së 
Kulturës Shqiptare në Austri‟‟, me inciativën e klubit 

të shahut “Arbëria‟‟, nën përkujdesjen e Këshillit 

Koordinues të Shoqatave Shqiptare në Austri dhe në 

bashkëpunim edhe me tre subjekte tjera nga Vjena, 

shoqatën austriake “Freunde der Rudolfsheimer 

Kirche‟‟, atë kroate “Napredak‟‟ dhe klubit sportiv 

vjenez “Schach und Spiele‟‟ në një nga sallat e kishës 

katolike ku qe 20 vite thuhet mesha në gjuhën shqipe, u 

zhvillua turneu i hapur integrues në shah nën moton 

“ne jemi në lëvizje‟‟. 

 
Me një fjalë rasti aktivitetin e përshëndeti edhe konsulli 

i Shqiperisë në Austri, Arten Hanku. Në turne morën 

pjesë 14 garues nga komuniteti shqiptar, austriak dhe 

kroat. Ndeshjet u zhvilluan me sistemin zvicran. Refer 

ishte Daniel Biel, ndërsa manifestimi u përcoll edhe 

nga një ekip i TV HANA nga Kumanova e 

Maqedonisë. Vendin e parë e zuri Kadri Berbati, të 

dytin Agron Çika, ndërsa në vendin e tretë u rendit 

Michael Ehn.Për të gjithë pjesëmarrësit orgnizatorët 
kishin siguruar mirënjohje të sponzoruara nga “Alba 

Kopie‟‟, ndërsa aktivtetin e mbështetën edhe “Cafe 

Timi‟‟ dhe restaurant “Legame‟‟. Për tre shahistët më 

të suksesshëm u ndanë dhe kupa modeste dhe libra 

shahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditë e madhe sportive në Vjenë 
 

Vjenë, 28 shtator 2014: Me një manifestim madhështor 

përfundoi kampionati i Ligës Shqiptare të Futbolliit në 

Austri.Titullin e kampionit me plot meritë për vitin 

2014 e fitoi “Kf. Drenica‟‟ me 26 pikë të tubuara, i dyti 

doli “FC Timi‟‟ dhe i treti “Afrim Zhitia‟‟.  

 

Sipas kryetarit tëLigës Shqiptare të Futbolliit në Austri, 
Qani Sulejmani, gjatë tërë kampionatit diciplina ka qenè 

në nivel të duhur pasi që janë ndarë vetëm 8 kartona të 

verdhë. Organizatorët ndanë mirënjohje për më të 

merituarit, ndërsa u prezentua edhe një program i pasur 

kulturo-artistik. Të pranishem në këtë ditë sportive si 

dhe gjatë programit ishin edhe ambasadori i Shqipërisë 

në Vjenë, Roland Bimo, pastaj konsulli i Kosovës po 

ashtu në Vjenë, Imer Lladrovci si dhe Fitim Nuhiu, nga 

misioni i përhershëm i Maqedonisë pranëorganizatave 

ndërkombëtare në Vjenë. 

http://www.aberia.at/

