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FJALA E REDAKSISË 
 

Të nderuar lexues, 

      

Kemi nderin t‟ju përcjellim numrin e nëntëmbëdhjetë 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. Po ashtu 

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, Shqipëria, 

Rumania, Mali i Zi dhe Kosova.    

 

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

shoqërore. Nga aktivitetet kulturore vlen të veçohen ora letrare në gjuhën 

gjermanedhe atë shqipe e mbajtur nga Lidhja e Shkrimtarëve edhe Krijuesve 

Shqiptarë në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟ dhe themelimi i Rrjetit të 

Shoqatave Rinore Shqiptare në Austri. Sa i përket sportit, pos tjerash, klubi i 

shahut „„Arbëria‟‟ nisi me sukses 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 108.  

 

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 mars të vitit 2015. 

  

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. 

 

Urime 28 nëntorin-Ditën e Flamurit! 

 

Lexim të këndshëm! 

 

 

ZVR-Zahl: 604548200 

 
Vereinskonto: BAWAG PSK: 

Empfänger: Albanischer Kulturverein ,,Dielli Demokristian„„ 

IBAN: AT331400003610134318 

BIC: BAWAATWW    

 

Koopertina: Besim Xhelili                                                                                                                  

 

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 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sokrat Dodbiba, intelektual patriot që la gjurmë edhe në Vjenë 

 
Njeriu që dha shumë për vendin, ktheu thesarin shqiptar nga Roma në Tiranë, si shpërblim nga kriminelët komunist, 

mori burgun, dhunën, përbuzjen. Shkëlqimi i figurës së tij verbon sot grabitësit e thesarit nga atdheu i varfër për jetë në 

luks jashtë vendit:  kryeministra, ministra e lakenj ndyrësira kohe.  

 

Vjena, kryeqyteti i Austrisë, luajti një rol me rëndësi në 

kulturën e shumë popujve që ishin në përbërjen e 

monarkisë Austro-Hungareze, por edhe të popujve të 

tjerë të kontinentit.  Këtu hyjnë edhe shqiptarët. si 

popull i vogël me kulturë të lashtë. Shqiptarët dhe trojet 
e tyre në Gadishullin Ilirik ishin pikë interesimi e shumë 

shkencëtarëve evropianë, ku  dallohen në veçanti ata  

nga hapësira gjermano-folëse. Këto raporte të lidhura 

shekujve, shqiptarët i forcuan duke lënë gjurmë në fusha 

të ndryshme brenda hapësirave evropiane si në: art, 

kulturë, shkencë, artin luftarak, etj. 

             

Ndjenja e miqësisë, e shprehur 

nga vendoret ndaj kulturës e 

historisë shqiptare, bëri që Vjena 

të jetë një qendër me peshë në 

historinë e kulturën tonë më të re. 
Këtu gjetën mundësinë e 

shkollimit dhe veprimit shumë 

nga intelektualët më zë e peshë në 

rrjedhat e progresit tonë kombëtar 

e shoqëror. Kjo lidhet detyrimisht 

Dr. Sokrat Dodbiba me miqtë vendorë që dhanë një 

ndihmesë të madhe në shumë fusha hulumtuese rreth 

gjuhës, kulturës dhe etnisë shqiptare.   

           

Në dhjetëvjeçarët e parë të shekullit të kaluar, nga 

studentët e intelektualët atdhetarë të ardhur në Austri, u 
themeluan shoqëri të organizuara ku ushtronin 

aktivitetin e tyre në të mirën e kombit shqiptar.  

         

Njëri nga ata shqiptarë intelektualë të fuqishëm dhe 

burrë kombi, pa dyshim, ishte edhe Dr. Sokrat Dodbiba. 

Ai pasi merr bakaloriatin në Robert Kolexhin Amerikan 

të Stambollit dërgohet në Vjenë për studimet të larta 

universitare. Ishte viti 1921 kur Sokrati arrin në Vjenë 

ku vepronin disa nga figurat e njohura të kulturës sonë 

si: Dr. Gjergj Pekmezi, Jani Basho, Xhevat Korça, Nush 

Bushati, Kolë Mirëdita- N. Helenau, Safet Butka, Fuad 

Asllani, Lasgush Poradeci, Regjep Mitrovica, Kristë 
Maloki, Rrok Maliki, Skënder Luarasi, MuharremVilla 

e disa të tjerë, të bashkuar kryesisht rreth shoqatës 

studentore “Albania” e themeluar në vitin 1918, shoqëri 

kjo e cila nxori organin e saj, revistën “Dialeria” 

(1920v) ku botuan shkrimet e tyre studiuesit shqiptarë, 

në mes tyre edhe Dr. Dodbiba.    

Duke trashëguar një edukatë familje të arsimuar dhe 

arsimdashëse, ai u interesua për lëmin e arsimit e 

edukimit, si hallka më e rëndësishme për civilizim. Këtë 

ai e shprehu me shkrimin e tij të parë në numrin e 

revistës 20/22 gusht-shtator-tetor, 1922 dhe në numrin 
24, viti 1924 ia kushton filologut e filozofit, Postalezi, i 

cili njihet si pedagogu më i madh  në shekullin 

nëntëmbëdhjetë.  Ja një konstatim i tij faqe 13-të: “Sa 

më thellë me e studiua këtë njeri, aq më shumë bindemi 

se shkrimet e tij kanë vu themelet e arsimit të sotëm”. 

Më tutje në shkrim jepet mendimi shumë i përparuar i tij 

lidhur me arsimin. “...lyp një arsim të bollshëm për 

qytetarin dhe katundarin”.  

 

Përveç hapësirës nga profesioni prej një ekonomisti të 

shkëlqyer botoj shkrime analitike për rrjedhat aktuale në 

veçanti shkollimi si nevojë e ngutshme për kombin 
shqiptar të robëruar e i prapambetur.  

         

 Në shkrimin e tij më tutje, ai jep biografinë e shkurtër 

të Postalecit, të cilin si duket i kishte lënë përshtypje të 

veçantë intelektualit të përgatitur me njohuri të shumta, 

Dr. Dodbiba  s‟ka se si të mos i dhemb zemra për 

gjendjen e rëndë të kombit të tij në të gjitha fushat; 

ekonomi, shkencë, art, arsim e kulturë. Ai aktivitetin e 

tij prej veprimtari e ushtroi në shoqërinë shqiptare 

“Albania”, një vazhdim i veprave të intelektualëve 

shqiptarë që nga shoqëria paraprijëse “Dija” e themeluar 
nga Dr. Gjergj Pekmezi, Hilë Mosi,  vit kur ishte 

themeluar edhe “Komiteti Shqiptar i Austrisë” me seli 

në Vjenë.  

 

Dr. Sokrat Dodbiba, jo vetëm që ishte vetë aktiv, por 

ndikoi në rrethin e tij në ngritjen e aktiviteteve të 

shoqërisë studentore. Ata duke qenë për studime 

universitare në Austri kishin qëllim organizimin e 

veprimtarive patriotike, kulturore e arsimore. Krejt kjo 

të vihet në shërbim të zhvillim të kombit e shtetit 

shqiptar.  

 
Ai ishte shembulli më tipik i një intelektuale të 

gjithanshëm, me një përgatitje profesionale të lartë të 

kohës, si doktor i shkencave ekonomike. Duke qenë i 

vetëdijshëm për nevojat e mëdha që kishte atdheu 

vendosi që të kthehet në atdhe në vitin 1928 kur edhe i 

përfundon me sukses studimet, duke marr gradën më të 
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lartë shkencore, doktor i Ekonomisë Politike në 

Universitetin e Vjenës.  Shembulli i tij ishte shprehje e 

pjekurisë së tij, edukatës së tij patriotike për t‟i shërbyer 

atdheut. Në ndërgjegjen e tij ndjeu thellë detyrimet që 

kishte ndaj gjithë atyre bashkëkombëseve që e 

financuan shkollimin e tij duke ua shpërblyer me  

shërbimin e tij ndaj shtetit e kombin. I edukuar me 

pastërtinë shpirtërore e kombëtare, në vënien e interesit 

kombëtar mbi çdo gjë tjetër mbajti qëndrimin parimor e 
të pa luhatshëm deri në rrezikim të jetës në mbrojtje të 

thesarit kombëtar, kthimin e tij nga Roma në Tiranë e 

shumë shembuj të tjerë. 

  

Nuk ishin të rralla vizitat e 

tij dhe të shoqërisë 

studentore, që i bëheshin 

përkrenares dhe shpatës së 

heroit kombëtar, Gjegj 

Kastrioti- Skënderbeu në 

Belvedere. Kjo ua zgjonte 

krenarinë kombëtare, u 
shtonte dëshirën e vullnetin 

për punë këmbëngulëse 

krahas shkencës edhe në 

çështjet kombëtare. E 

ndejshme kjo gjithkund në 

shkrimet e tij në revistat e 

kohës, si “Djalëria” e shoqërisë Studentore “Albania” e 

më vonë në shkrimet analitike në disa revista të kohës. 

“S.K.S.K.S –Sa kam shpirt, kam shpresë”. Ishte moto e 

fuqishme e grupit studentor të vyer, sot figura të 

ndritshme në antologjinë e formimit dhe zhvillimit 
kombëtar.  

       

Aty ishte edhe Dr. Sokrat Dodbiba. Paraprijës ishte 

optimizmi, humanizmi njerëzor i vjelë nga leximet e 

rilindësve, i cili kishte zënë vend thellë në shpirtin e 

shumë veprimtarëve shqiptarë e shoqërisë studentore në 

Vjenë. Këtej kishte kaluar pesëdhjetëvjetë më parë 

Naim Frashëri i Madh duke lënë poezinë, emblemë 

kushtuar përkrenares dhe shpatës së Kryeheroit 

kombëtar, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu. Kishte ardhur, 

më 1886 me ndihmën e disa miqve për të shëruar 
mushkëritë e copëtuara posi atdheu i robëruar në 

vendkurmin e njohur ku tani kriminelët jetojnë në vila 

luksoze të paguara me lekë të vjedhur nga thesari i 

shtetit më të varfër në Evropë. Ata që e vranë Dr. Sokrat 

Dodbibën dhe familjen e tij, i cili mbrojti dhe ktheu 

thesarin kombëtar, tani vodhën dhe nxorën jashtë 

atdheut. Me gjuhën e “Strehëzave” miku i shqiptarëve, 

këtej, do zbulonte edhe një “ekstrem shqiptar” në 

historinë e tij. Dhe ndoshta ka të drejtë!  

 

Një shkrim të rrallë e të drejtë rehabilitues për figurën 

madhore të Dr. Sokrat Dodbiba e hasim në gazetën 
“Bulevard” i shkruar nga Bashkim Kadiu, ku pos tjerash 

thuhet:“Vetëdija  kombëtare ka sjellë si rezultat  një 

lëvizje me përmasa madhore, ku njohja e  realitetit  

shqiptar solli si produkt të saj  një koncept të brumosur, 

të trashëguar nga rilindësit tanë. Madhështia dhe 

personaliteti i këtyre burrave arriti të dallojë rrezikun që 

i kanosej kombit nga një ideal fantazmë komunist i 

importuar. Ky importim brutal duhej goditur, duhet të 

çirrte maskën e të nxirrte në shesh synime djallëzore. 

Kjo pjellë të shëmtuar duhej të ndalej  nga burra 

mëmëdhetarë, të cilët shkuan gjer në flijim për nderin 

dhe çështjen kombëtare”.  

        

Dr. Sokrat Dodbiba do të kujtohet në gjenerata si njeri 
që ktheu thesarin kombëtar dhe ruajtjen e tij. Do të 

kujtohet për pathyeshmërinë e tij para falangës 

komuniste, njeriu që vdiq urie në burg. “ të më sillni një 

pjatë gjellë” të cilën nuk e pa kurrë.  

Dr. Sokrat Dodbiba-një çast me familjen e tij 

 

Padyshim, vepra e veprimtarëve intelektualë të pastër 

siç ishte Dr. Sokrat Dodbiba nuk i le të harrohen edhe 

pse komunistët e shërbyesit e tyre akoma janë aktiv në 

jetën shqiptare. Të mbështjellë me petkun e dhelprës ata 

i ke gjithandej grabitës për pikë dite të thesarit kombëtar 

pa dhënë llogari askujt.  

 

Figura e Dr. Sokrat Dodbibës e meriton rehabilitimin e 

plotë nga shteti e shoqëria shqiptare. Ai padyshim është 

shembulli i sakrificës në çjerrjen e maskës kuçedër 
komuniste e komunizmit. Intelektual, i cili mund ta 

bënte jetën e tij prej burrështetasi kudo në një vend 

normal, u martirizua bashkë me familjen e tij, pasurinë e 

tij për të vërtetën e progresin kombëtar. Një ditë 

mëngjesi në liri, do shndritë përmendorja e tij në hyrje 

të Thesarit Kombëtar, ku do gjejnë mallkimin në mote 

hajdutë e tradhtarë.  

 

Biografia: Dr. Sokrat DODBIBA (1889-1956). Lindi në 

Elbasan. Mbaroi shkollën e mesme amerikane “Robert 

Kollege” në Stamboll. Doktoroi në Universitetin e 
Vjenës në Ekonominë Politike (1928). Punoi në 

Ministrinë e Financave të Shqipërisë që nga viti 1928. 

Ishte Ministër i Financave. Dr. Dodbiba njihet me 

veprën e tij të guximshme e patriotike të kthimit të 

thesarit shqiptar nga Roma në Tiranë. Themeloi dhe 

udhëhoqi revistën shkencore “Ekonomisti Shqiptar”. U 

arrestua (1944) kurse u dënua me 30 vjet burgim nga 

komunistët. Vdiq në burgun e Burrelit, në vitin 1956. 
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Shkruan: Ramiz Selimi, Linz/Vjenë 
 

 

 

 

 

 kërkim të identitetit të ri fetar 

A janë shqiptarët nacionalistë? 
 

Shqiptarët me pak nacionalist se popujt tjerë! 

Ngritja e ndjenjave nacionaliste, sidomos pas ngjarjeve të Beogradit (ndeshja 

e futbollit Serbi-Shqipëri e zhvilluar në Beograd me 14 tetor 2014) është 

bërë temë diskutimi nga njerëz të shumtë. Ajo që të bie në sy është 

perceptimi jo i saktë për nacionalizmin. Duke parë këtë dukuri shfletova në 

disa libra për të zbuluar përvojat evropiane të nacionalizmit.  Ata që e duan 

kombin e tyre pa minimizuar kombet tjera quhen Patriotë, kurse ata që 
minimizojnë popujt tjerë quhen Nacionalistë. A jemi ne nacionalistë? 

 

Nacionalizmi nënkupton kombin,  prejardhjen e një kombi si gjuha, kultura, 

etj.  Nacionalizmi i referohet një lëvizje politike dhe ideologjie që fuqishëm 

ekzagjeron krenarin dhe  interesat e kombit të tyre, për të vepruar si komb në 

pronën e tyre. Kjo rrymë përfaqëson virtyte të tilla si: nderi, krenaria për 

kombin, ruajtja, kujdesi për zakonet dhe traditat kombëtare, kujdesi për 

mirëqenien e kombit, mos-emigrimi, etj,! Vlerësimet e tyre janë më agresive, 

kur janë në pyetje të ashtuquajturat të drejtat e popullit të vet dhe mirëqenien 

e saj, duke e vendosur kombin e vet shumë me lartë se kombet tjera. Këta i 

japin shumë rëndësi ndërgjegjësimit të vetëbesimit të vlerës dhe rëndësisë së 
kombit të tyre. Kurse format ekstreme janë shovinizmi dhe fashizmi, disa 

mendojnë se edhe imperializmi mund të llogaritet si formë ekstreme e 

nacionalizmit. 

  

Studime të shumta shkencore të ofrojnë konceptin për gjoja dallimet pozitive 

të patriotëve për respektin e kombit tjetër dhe minimizimin e tij nga 

nacionalistët. Përkundrazi, ata sugjerojnë se dallimi në mes të mirës së 

patriotëve dhe të keqes së nacionalistëve nuk është i mundur të behët. 

Prandaj,  një ndarje e tillë e njerëzve në patriotë dhe nacionalistë  është i 

motivuar politikisht dhe shërben për të promovuar patriotizmin si një pronë 

të dëshirueshme të qeverive, por në realitet patriotët nacionalist shteti i 

përdorë sipas nevoje. 
  

Nacionalisti nuk konsumon produkte të huaja, as nuk emigron! Ai 

paguan rregullisht tatim!  

Sidomos në Ballkan është e njohur forma e nacionalizmit shovinist. 

Shovinistët ndihen superiorë ndaj grupeve tjera etnike. Ata mbjellin urrejtje 

raciste, të gatshëm çdo moment në përdorimin e forcës deri në eliminim 

fizik.  Nacional-socialistët gjermanë dhe italian kaluan në formën ekstreme 

(fashizëm) duke eliminuar kombet tjera fizikisht, për të pushtuar territore 

dhe kombe. Interesat kombëtare, ekonomike, nacionalistët i kanë prioritet 

ashtu sikurse patriotët. Ata janë pagues të rregullt të tatimeve, të rrymës, 

pagues të të gjitha obligimeve që kanë të bëjnë me kombin, lavdërojnë 
organizimet e llojllojshme brenda territorit të tyre, bëjnë pushimet brenda 

territorit te tyre,  konsumojnë vetëm produkte vendore, respektojnë simbolet 

dhe rregullat shtetërore, nuk braktisin vendin e tyre asnjëherë, edhe atëherë 

kur ata janë të rrezikuar për mbijetesë! 

  

Kosova dhe Austria mund të krahasohen sa i përket kombit dhe gjuhës, por 

assesi sa i përket nacionalizmit. Patriotët dhe nacionalistët austriak nuk 

identifikohen me Gjermaninë. Ata mbrojnë me fanatizëm çdo gje austriake. 

E kundërta është me Kosovën e cila akoma identifikon veten me Shqipërinë, 

ku simbolet e veta i përdorë pa vullnet dhe dëshirë. Nëse bazohemi në 

përvojat e nacionalistëve evropianë, qytetarët kosovarë nuk janë aspak 

patriotë apo nacionalistë, bile edhe me pak patriot se sa vëllezërit nga 

Shqipëria. Nacionalizmi i 

shqiptarëve kosovarë nuk ka asnjë 

lidhje me nacionalizmin evropian 

dhe me ato nga vendet e civilizuara. 

Ai me shumë është shprehje e 

mbijetesës nga shovinizmi serb, se 
sa një formë e nacionalizmit. 

Pikërisht shqiptarët që etiketohen si 

nacionalistë nuk mund të 

shpjegohen nga ekspert evropianë 

pasi: ata besojnë më shumë të 

veprat dhe mundësitë e huaja, kanë 

dëshirë të bëjnë biznes më të huajt, 

konsumojnë produkte të huaja, për 

më të voglin problem braktisin 

vendlindjen duke kërkuar strehim 

diku tjetër, nuk paguajnë tatime 
shtetërore dhe as rrymë, bëjnë 

vepra që shkojnë në dëm të kombit. 

Ky nuk është nacionalizëm, është 

thjeshtë përjashtim i vetvetes! 

Përjashtim i cili ndoshta është 

rrënjosur thellë në njerëz dhe 

qëndrimet politike të 

ndërmjetësuara nga shembuj si të 

arsimit dhe të dijës.  

 

Rast konkret! Në Linz të Austrisë 

kemi  serbin Zoran, të cilit biznesi i 
mbijeton falë shqiptarëve dhe kemi 

fakte të kundërta për bizneset 

shqiptare në Austri, të cilat nuk 

kanë asnjë klient serb, pasi ato 

injorohen nga serbët! Do të ishte 

njerëzore që krenaria të matet në 

arritjet personale dhe në respektim 

të tjetrit-pa marrë parasysh se çfarë 

kombi është ai, por koha është e 

tillë. Nuk është thënë më kotë fjala 

që, “njeriu duhet të jetojë me 
kohën”!  Dhe, për kohën e tanishme 

nacionalizmi është shprehi e shumë 

kombeve, andaj reciprociteti në 

këtë fushë  është diçka që duhet të 

punojmë në përpunimin e tij, qoftë 

në shtëpi ose jashtë vendit. Në fakt, 

ne duhet të jemi të  lumtur me 

popullin tonë ashtu si është dhe për 

të jetuar në këtë vend me punën 

tonë dhe veprat tona, duke 

respektuar fqinjët dhe kombet tjera.  
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Info nga Austria 

 

Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe gazetar në Vjenë    
 

         

 

 
 

 

Mbahet kuvendi zgjedhor i  Shoqatës së Mësuesve/eve në Austri 
 

8 nëntor 2014: -Në Vjenë u mbajt 

kuvendi i rregullt zgjedhor i 

Shoqatës së Mësuesve/eve 

Shqiptarë në Austri. Në të morën 

pjesë mysafirë nga Ministria e 

Diasporës e Kosovës (MeD) 
Hamdi Berbatovci, sekretar, 

Ymer Avdiu, drejtor i 

departamentit, ndërsa nga 

Mininistria e Arsimit, Shkencës 

dhe Teknologjisë e Kosovës 

(MASHT) Nuhi Gashi, 

koordinator për diasporë si dhe 

Ymer Lladrovci, konsull në 

Ambasadën e Kosovës në Austri.  

  

Nga të gjitha njësitë federale të 
Austrisë morën pjesë një numër i 

kufizuar i mësuseve të gjuhës 

shqipe. Hamdi Berbatovci 

kuvendit i përcolli përshëndetjen 

ministrit Ibrahim Makolli, 

Konsulli Ymer Lladrovci në 

fjalën e tij tha: “Ju sjell 

përshëndetjen e Blerim Canaj, 

u.d. i ambasadorit. Shkolla 

Shqipe në Diasporë është një 

institucion shumë i rëndësishëm 

dhe jemi munduar në çdo takim 
me përfaqësuesit e MASHT dhe 

MeD që t‟i determinojmë 

problemet që janë grumbulluar 

me vite dhe akoma nuk kanë 

marrë rrugë zgjidhje që shkolla 

shqipe të jetë aty ku synojmë. Të 

përpiqemi të gjejmë ku janë 

faktorët kryesor, ku janë 

problemet, ku ngecim e ku 

çalojmë. Ju të nderuar mësues/e 

ju përgëzoj për punën që bëni dhe 
mund t‟iu them se jeni me fat që 

jeni në Austri, shtet ky i cili e 

bënë financimin e juaj, të cilën 

gjë nuk e kanë kolegët tuaj në 

shumicën e shteteve tjera. Të dy 

ministritë janë aktivizuar në 

përkrahjen e shkollës shqipe. Ne 

si ambasadë do ju përkrahim në të 

gjitha format e mundshme. 

Sukses kuvendit tuaj!”. Në emër 

të ambasadës konsulli Ymer 

Lladrovci i dhuroi një mirënjohje shoqatës për punën e saj të deritashme e të 

cilën e pranoi Osman Ademi kryetar i deritashëm i shoqatës.  

Pamje nga punimet e kuvendit 

 

Më pas kuvendin e përshëndeti Nuhi Gashi (MASHT), në emër të dikasterit të 

tij duke i dëshiruar sukses kuvendit zgjedhor. Raportin e aktiviteteve të 

deritashme e mbajti kryetari i deritashëm Osman Ademi, mësues. Pos tjerash, 

ai theksoi se ” Shoqata u themelua zyrtarisht në vitin 2010. Aktivitetet e saj 

janë bazuar kryesisht në organizimin e programeve kulturo artistike, kuizeve, 

ekskursioneve, bashkëpunimet ndërkulturore, sensibilizues etj.” Raportin e 

përkrahjeve materiale nga donatorët, shpenzimet organizative dhe gjendjes 

momentale rreth financimit e mbajti Ibrahim Hasani, arkatar. Sipas tij 
“Shoqata e ka xhirollogarinë e saj dhe të gjitha donacionet regjistrohen dhe 

janë transparente. Dy vjetët e fundit MeD e ka ndihmuar mbajtjen e kuizit të 

diturisë, ekskursionet dhe aktivitet me nxënës në Kosovë”. 

 

Nuhi Gashi, (MASHT) sugjeroi për një organizim të mirëfilltë e efikas të 

shoqatës. Ai tha “Duhet kaluar në punën projektuese, ndërtoni planin e punës 

së aktiviteteve tuaj me kohë, kalendarin e punës. Ju jeni bartës të aktiviteteve, 

ndërgjegje kulturore në kuptimin e fjalës. Ju duhet njohje dhe lidhje me 

biznesin shqiptar, raport të hapur e të sinqertë me ta në nivel të Austrisë dhe 

kjo ju mundëson realizimin e programeve tuaja arsimore e kulturore të 

shoqatës. Hapja e faqes së internetit është e domosdoshme dhe është 
anakronike që ju të mos keni këtë sot kur dihet shkalla e komunikimit. Mos 

harroni komunikimin me autoritetet vendore, komunikimi me to sjell favore në 

interesin tonë. Një rol ndërmjetës i juaji mes institucioneve të dy vendeve ka 

një rëndësi të veçantë. Ju mund të llogaritni edhe në ndihmën time, unë e ndiej 

se jam pjesë e juaja”. Ymer Avdiu (MeD) nënvizoi  “Ne do ju mbështesim aq 

sa mundemi në disa nga aktivitete tuaja, natyrisht sipas planeve të punës suaj”. 

Nga të pranishmit u zgjodh kryesia e re me kryetar Ismet Sinani, mësues në 

Linc, nënkryetare, Miradije Berisha (Tulln) anëtarë kryesie u zgjodhën: 

Ibrahim Hasani (Austri e Ulët) Osman Ademi (Vjenë), Hazir Mehmeti 

(Vjenë), Armida Biçaku (Salzburg). Ismet Sinani në emër të kryesisë së re e 

falënderoi për punën e deritanishme kolegët nga kryesia e kaluar. 



6           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                              nr. 19: Vjenë, dhjetor  2014 

8 

 

Blic Info nga Austria

20 tetor 2014: Orë letrare e autorëve shqiptarë në Vjenë 
Me ftesë të keshillit bashkiak të lagjes nr. 17 të qytetit të Vjenës, Lidhja 

e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiparë në Austri „„Aleksandër 

Moisiu‟‟ mbajti një orë letrare në gjuhën gjermane dhe atë shqipe. Në 

emër të institucionit mikpritës të pranishmit i përshëndeti kryetari i 

këtij rajoni vjenez. Nga veprat e tyre në prozë dhe poezi lexuan Ragip 

Dragusha, Mërgim Osmani, Dan Kosumi, Haxhi Morina dhe autori i 

njohur austriak, shkrimtari dhe fotografi Peter Paul Wiplinger. Salla ku 

u mbajt manifestimi ishte e mbushur me dashamirë të fjalës së shkruar. 

Ishte ky edhe një eveniment kulturor i cili dëshmoi se autorëve 

shqiptarë në Austri cdo ditë e më tepër po ju ofrohen mundësi të reja 

për prezantimin e letërsisë që ata krijonë në mërgim si dhe përfundim 

me suksese i një viti përplot me aktvitete.  

 

 

8 nëntor 2014: Ambasada e Kosovës dhe Shoqata VALE organizuan një takim për mësuesin Shefqet Gashi 

Ambasada e Kosovës dhe Shoqata e Mësuesve/eve organizuan një 

takim lamtumirës për Shefqet Gashin, mësuesi i parë në Austri i cili 

shkoi në pension. Një fjalë përshëndetëse mbajti Blerim Canaj, 

udheheqes i ketij misioni diplomatik. Rreth punës së mesuesit Shefqet 

Gashi folën kolegë e kolege, u dha një videofilm rreth aktiviteteve të tij 

në punë dyzet vjeçare me nxënës. Një mirënjohje për punën e tij e ndau 

ambasada e Republikës së Kosovës. Rrustem Ibish-Vesli, 

bashkëveprimtar i Sh. Gashit e uroi për punën e tij të gjatë në procesin 
mësimor në Vjenë. Nxënësi Mirlinda Mehmeti, Alban Spahiu, Fiona 

Kabashi recituan e kënduan këngë me urimin për mësuesin e tyre. 

Mjaftë prekëse ishte letra nxënësve binjakë Edita e Edit Maliqi  

kushtuar mësuesit Shefqet e shoqëruar me buqetë lulesh. (H.M)  

  
 

4 nëntor 2014: Themelohet rrjeti i parë i shoqatave rinore shqiptare në Republikën e Austrisë 
Me inciativën e Ministrisë së Diasporës së Kosovës u themelua rrjeti i 

parë i shoqatave rinore shqiptare në Republikën e  Austrisë, ku morën 

pjesë rreth 50 drejtues shoqatash, të rinj dhe studentë, nga Vjena, Grazi 

dhe Salzburgu. Qëllimi i krijimit të këtij rrjeti është vendosja e 

kontakteve të koordinuara mes të gjitha shoqatave  të rinjve. Pas një 

diskutimi disa orësh u vendos që të krijohet grupi koordinues i Rrjetit 

prej 8 studentësh dhe të rinjsh nga Austria, i cili brenda disa javësh do 

të zgjedh edhe organet e veta drejtuese. Formimi i këtij rrjeti në u 

ndihmua edhe nga Ambasada e Kosovës në Austri si dhe programi për 

zhvillim i Organizatës së Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe 

Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM), projekti DEED. 

 

 

22 nëntor 2014: koncert për nder të festës së flamurit kombëtar 

Shoqëria Kulturore-Artistike “17 Shkurti” organizoi me sukses festimin 

e 28 Nëntorit- Ditës së Flamurit. Salla e madhe e ngjyrosur kuqezi jehoi 

nga  kënga e vallet dhe urimi për Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë. 

Mysafirë të shumtë nga i gjithë rajoni mbushën sallën e bukur me 

dashurinë e tyre për prosperitetin kombëtar në të gjitha trevat 

etnike. Festimin e nderuan me pjesëmarrjen e tyre mysafirët e shumtë 

në mesin e të cilëve edhe  Blerim Canaj, u.d. i ambasadorit të 

Republikës së Kosovës në Austri, Ymer Lladrovci, konsull, Dede 

Prenga, atashe ushtarak shqiptar në Austri. Helga Krismayer, 
nënkryetare e Badenit dhe Peter Ranmberga, përfaqësues për 

integrim. Këngëtarët Arif Vladi, Nikollë Gjini e Hamdi Hyseni e          

ngrohën atmosferën me këngët e tyre (H.M).  
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OPINIONE

 

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 dytë) 

 
Shumica e njerëzëve të kulturës, veçanërisht në shekujt 

e mesjetës së hershme, ishin thuajse pa përjashtim 

klerikë. Në duarët e tyre ishin filozofia e letërsia, arsimi 

dhe artet. Si qendra të arsimit dhe të veprimtarisë 

kulturore-artistike shërbyen manastiret fetare. Në 
shkollat pranë manastirave mësohej kursi tradicional 

mësimor që jepej edhe në shkollat e vendeve 

perëndimore. Ai përbëhej nga cikli i ulët që përfshinte 

lëndët letrare (gramatikë, retorikë, didaktikë ) dhe cikli i 

lartë me lëndë shkencore (aritmetikë, gjeometri, 

astronomi e muzikë ). 

 

Në shek. XIV e në fillimin  e shek. XV numri i 

intelektualëve klerikë shqiptarë ishte mjaftë i madh. Ata 

gjenden të përhapur edhe jashtë Shqipërisë, në shumë 

qytete dalmatine ku kryenin funksione kancelarësh, 
mësuesish, famulltarësh, etj. 

 

Po ashtu në atë kohë shënohej një rritje e zgjerim në 

përdorimin e shkrimit dhe në zhvillimin e letërsisë e të 

arsimit në tokat shqiptare. Megjithatë, që veprat letrare 

ishin të shkruara në një frymë teologjike, këto prodhime 

përbëjnë hapat e para të historiografisë në trojet 

shqiptarte, sepse pikërisht një pjesë e këtyre është 

hartuar nga autorët shqiptarë.  

 

Shkputjen nga ndikimi kishtar dhe kalimi në 

historiografinë laike, këtë hap në historinë e kulturës 
shqiptare, e bënë humanistët shqiptarë në fund të shek. 

XV e në fillim të shek. XVI, por tanimë në kushtet e 

pushtimit osman të vendit, jashtë Shqipërisë. 

 

Gjatë kohës së sundimit osman në trojet shqiptare 

shkollat ishin të ndara veç për popullsinë myslimane 

dhe veç për atë të krishterë.  Përveç shkollave turke, 

ishin hapur dhe në numër i madh i shkollave private: 

greke, serbe, bullgare, austriake e italiane. Në ato 

shkolla mësimi zhvillohej në gjuhë të huaja, ndërsa 

gjuha shqipe ishte e përjashtuar nga mësimdhënia, çka 
rrezikonte që të zhdukej pa nam e pa nishan me kalimin 

e kohës. 

 

Perandoria Osmane nuk njihte në zotërimet e veta 

kombësi, por vetëm komunitete fetare: myslimanë, 

ortodoksë dhe latinë (katolikë). Rrjedhimisht edhe 

shqiptarët ishin grupuar në këtë tri komunitete fetare 

dhe nuk njiheshin si një njësi kombëtare më vete. 

 

Përveç kësaj, komunitetet e tyre fetare ishin të varura 

nga tri qendra të ndryshme të huaja kishtare e kulturore. 

Sistemi arsimor i kohës ishte shëndërruar në një mjet të 

fuqishëm ndikimi politik e kulturor, si të sundimit 

osman, ashtu edhe të shtetëve të tjera. 

 

Një pjesë e atyre shkollave kishin një dimension të 
propagandave të shteteve të huaja për asimilimin e 

shqiptarëve. Prandaj, rilindësit i trajtonin ato si një 

pengesë në lëvizjen për çlirimin kombëtar të popullit 

shqiptar dhe kërkonin mbydhjen e tyre ose kthimin e 

tyre në shkolla shqipe.  

 

Ndryshe nga autoritetet osmane që e përkufizonin 

kombin mbi bazën e fesë intelektualët e Rilindjes 

Kombëtare Shqiptare mendonin se kombi ishte në radhë 

të parë gjuha. Në themel të kombit shqiptar ishte gjuha. 

Ajo u kishte bërë ballë të gjitha përpjekjeve për 
asimilim, që nga koha e pushtimit romak. Ajo duhej të 

ishte njëzëri gjuhë letërsie të shkruar dhe gjuhë arsimi.  

 

Duhet thënë se deri në mesin e shekullit XIX, librat në 

shqip ishin shumë të rrallë dhe se nuk kishte normë 

shkrimi mbi bazën e një alfabeti të veçantë. Tekstet e 

botura ishin nxjerrë pikësëpari për qëllime fetare dhe 

alfabetet e përdorura ishin grek, por edhe arab. Mungesa 

e një drejtshkrimi të njësuar dhe numri i paktë i 

botimeve në shqip shpjegohen me faktin se qysh nga 

koha e pushtimit romak në shekullin e II para erës sonë, 

shqiptarët (ose paraardhësit e tyre ilirët, dardanë apo 
epirotë) nuk kanë qenë kurrë përnjëmend zot të vetes. 

Po të veçohet mënjëanë episodi i Principatës shqiptare 

të Gjergj Kastriotit Skënderbegut në shekullin XV, ata 

kanë qenë gjithmon të sunduar: nga romakët, bizantinët, 

sllavët dhe osmanët. Natyrisht, as që kanë mundur për 

t‟iu kundërvu fuqive të mëdha. Andaj dhe gjuha 

administrative ishte një gjuhë e huaj, por edhe shqipja e 

përjashtuar nga liturgjia.  

 

Tek Shqiptarët qe i ngadalshëm e i vonë ndërgjegjësimi 

se përbëjnë një komb. Ai zuri fill nga mesi i shekullit 
XIX  me shenjat e para të një lëvizje kulturore që u 

quajt Rilindja Kombëtare. Lindja e vetëdijes kombëtare 

lidhej me idenë se gjuha shqipe ishte një pasuri, një 

trashigimi prej të parëve, që ishte e udhës të mbrohej. 

 

Rrahja e mendimeve për një normë shkrimi të shqipes, 

beteja për arsimin në këtë gjuhë, shpinin në një kërkim 

identiteti. Ndjesia e shqiptarëve se i përkisnin një 

populli shumë të lashtë, u përforcua nëpërmjet 

përcjelljes së miteve dhe kultit të heronjeve. 

(vijon) 
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Shkruan: Mr. Ndue Ukaj, Kosovë 
Ndue Ukaj, shkrimtar, kritik i letërsisë dhe publicist, u lindi në vitin 1977 në Stubëll të Epërme të Vitisë.. Ka kryer 

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

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

redaksive letrare dhe gjithashtu anëtar i disa manifestimeve kulturore. Po ashtu ka qenë editor i revistës për art, kulturë e  

shoqëri “Identiteti” që është botuar në Prishtinë.  Është i përfshirë në disa antologji të poezisë shqipe, brenda dhe jashtë 

vendit. Poezitë dhe tekstet e tij janë përkthyer në anglisht, rumanisht, spanjisht, italisht dhe suedisht dhe është prezantuar 

nëpër shumë revista ndërkombëtare. Është autor librash me poezi dhe studime letrare. Ndërsa libri “Godo nuk vjen‟‟, u 

laureua me çmimin kombëtar “Azem Shkreli” për librin më te mirë të botuar me poezi në vitin 2010 në Kosovë. Ndërkaq 

në Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë, “Ditët e Naimit”, u laureua me çmimin për poezinë më të mirë.  

 

 

Përballja me vetveten 
 

I. 

Kërkimi i së vërtetës, është zbehur dhe tani shoqërinë tonë e ka mposhtur 

indiferentizmi dhe kaosi. Kur them kaosi, e kam fjalën sidomos te ai politik. 

Ekziston një kategorinë e qytetarëve që janë indiferentë me çdo procese 
jetike në vend, dhe këtu mund të përfshihet një pjesë e  rëndësishme, e cila 

mendon se asgjë s‟varet nga ne. Kjo teori s‟përkon me mendësinë 

perëndimore, e cila synon përsosmërinë, dhe këtë e kërkon nëpërmjet 

vetëdijesimit dhe kërkimit me ngulm të vërtetës; kësisoj edhe besimit se e 

mira dhe e keqja varen pikërisht nga ne. Në këtë mënyrë, ata që zgjedhin 

indiferentizmin si strehe, vegjetojnë, pa u bërë aksionarë në shtetndërtim. 

Kjo kategori vetëkënaqet me pak. Si e tillë, krijojnë ishulthin e rrethuar me 

gjemba. Në mesin e kësaj kategori, gjejmë sidomos persona nga bota 

akademike dhe aty këtu filiza që kanë mbetur pa u zhvilluar nën hijen e 

ideologjive politike e partiake. 

 
E meqë kërkimi i së vërtetës është zbehur, atëherë mbi shoqërinë tonë po 

zotëron dëshpërimi, molepsja, apatia, angështia, dredhia. Ndërkohë që një 

mjegull e zezë vërtitet ankthshëm mbi të ardhmen e këtij vendi, sytë e 

popullit janë drejtuar e fokusuar te politika, nga e cila presin ndryshime. 

Duke e parë e përjetuar degdisjen e vendit tonë kah humnera, mu për shkak 

të politikës dosido shtrohet pyetja: a mjafton politika që njerëzit ta pranojnë 

njëri-tjetrin ashtu siç vërtet janë, dhe a është e mjaftueshme kjo për të 

rrugëtuar kah e vërteta, lira e njëmend dhe përparimi? Përvoja e jonë, por 

edhe ajo universalja, kanë dëshmuar me argumente bindëse: asnjë shoqëri, 

s‟mund të jetojë pa disa të vërteta dhe postulate thelbësore, mbi të cilat 

ndërtohet humanizmi i domosdoshëm që ruan dhe garanton kohezionin e 

brendshëm. 
 

Meqë asgjë s‟është rastësore, atëherë është koha të pyesim: çka na pengon të 

ecim krah për krah me popujt e qytetëruar? Unë mendoj, se, ndër të tjera, na 

mungon aftësia, guximi dhe vullneti që të ballafaqohemi me vetveten. Thënë 

ndryshe: frika nga e vërteta. Kjo është pika nevralgjike, ku janë ngatërruar 

punët tona. Ndaj, si gjithherë, duhet dikush tjetër të na përplas këtë për fytyre 

dhe ne të zgjohemi nga kllapia. Kësaj here, atë e bëri ambasadorja Tracey 

Ann Jacobson. Ne gjithë e dinim se ka politika ka kundërmuar kaherë, por i 

mbyllnim hundët. Kambanat binin pa pushim, por ne s‟i dëgjonim. Edhe pse 

na është thënë në mënyrë konstante: ato bien për ata që kanë veshë. Tash si 

foshnje të papastra, duhet t‟ia fillojmë t‟i heqim pelenat. Është koha të 
rritemi. 

  

II. 

Afërsisht para një shekulli, kumbonte e pabesueshme klithma e eruditit Faik 

Konica, kur thoshte armiku i shqiptarëve është vetvetja. Nga perspektiva e 

sotme, tingëllon profetike dhe fatale. Si erudit, ai e qëmtonte realitetin deri 

në imtësi, dhe në të njëjtën kohë, kërkonte nga elita e kohës, të ballafaqohej 

me vetveten dhe të vërtetën. Ai ishte i bindur se plagët e trashëguara- 

zinxhirët e mendjes- duhej të hiqeshin. E bashkë me ta, një zinxhir vesesh e 

cenesh, si: shpirtngushtësia, cektësia, gjykimi për çdo gjë dhe çdo herë; 

paaftësia për të sakrifikuar për ideale të larta, etj. Një ballafaqim i tillë me  

vetveten nuk ndodhi as në të 

kaluarën, s‟ndodh as tash, 

ndonëse Shqipëria e kohës së 

Konicës, kishte një elitë mjaft të 
përgjegjshme dhe të 

ndërgjegjshme, fryte e së cilës, në 

fushën e dijes, kulturës dhe 

publicistikës, janë të 

admirueshme. Nga këshillat e 

Konicës s‟mësoi as  Kosova, edhe 

pse këtu thuhet të ketë pasur 

lexues të tij. 

 

Deri te përballja me vetveten, 

s‟mund të vijmë pa një kritikë 
shoqërore, sepse “kritika asht 

shenjë e mendjes së pjekun”- 

shkruan me të drejt në një ese të 

tij i dituri Arshi Pipa. Pa e 

kuptuar kritikën, si shenjë të 

mendjes së pjekun, shoqëria bahet 

e zhurmshme. Aty çdo kush flet 

dhe askush s‟dëgjon. Apo si në 

rastin tonë, aty flasin ata që e 

mundojnë gurmazin dhe jo 

mendjen. Shoqëria e tillë, i ngjan 

një gërmadhe të njerëzve të 
çorientuar. Është e kuptueshme 

që në këso situatash, askush nuk 

merr përgjegjësi dhe askush 

s‟priret nga ide e ideale të larta. 

Aty gulçon injoranca dhe 

shprishet hierarkia e vlerave. 

Sepse, në skenë zhurmshëm dalin 

ata që para dite brohorasin e 

bërtasin me tërë fuqinë e 

gurmazit: Hosana, hasana. E pas 

dite, ndërrojnë trajtë dhe 
brohorasin e bërtasin: 

kryqëzojeni, kryqëzojeni. Ky 

sindrom pengon rrugëtimin kah 

limani i së vërtetës, që është 

synim i çdo shoqërie të 

qytetëruar. Meqë këto ditë i 

"shijuam" frytet e politikës pa 

dinjitet dhe të dominuar nga llumi 

e injoranca, është koha ta rihapim 

debatin konician: të fillojmë të 

mendojmë dhe të mundohemi të 

ballafaqohemi me vetveten: të 
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shtegtojmë kah ai liman, përkundër dallgëve që mund të na godasin. Është 

vështirë. Dhemb. Por është e vetmja rrugë kah liria e njëmend. Ndaj, sa ma 

parë që ta bëjmë një veprim të tillë, aq më lehtë e tejkalojmë stadin e ulët ku 

ndodhemi: si politikë, dije e kulturë. 

 

III. 

Në vazhdën e një kërkesë të tillë, duhet të prekim pikën nevralgjike, e cila ka 

degdisë dhe ngatërruar punët e shoqërinë tonë. E ajo, pa mëdyshje, është 

politika e papërgjegjshme dhe e pandërgjegjshme. Është kjo politik, e cila, 
me vite të tërë e ka mëkuar me pafytyrësi të keqen, nganjëherë duke e 

lartësuar në “vlerën” e vetme, prej së cilës varet çdo gjë dhe çdo kush. Dhe 

sipas kësaj logjike, e cila ka funksionuar gjer tani bukur mirë, njeriu ynë 

është dashur t‟i plotësojë dy kushte: të jetë i dëgjueshëm dhe sa më pak i 

dijshëm. Kështu i ecën kungulli mbi ujë. E ky parim i pashkruar, ka 

zvetënuar idealet e dijes dhe kulturës, duke i zëvendësuar ato me forcën e 

klanit, kapadaillëkut, lidhjeve klienteliste, letrave të quajtura diploma. Si 

rezultat e kësaj, kapadaillëku i ka zënë vendin dijes dhe dredhia ka 

zëvendësuar urtësinë, nderin e sinqeritetin. Dhe qytetari i ynë, po s‟diti t‟iu 

përshtatet këtyre rregullave dhe po s‟u bë pjesë e llumit që ka “paracaktuar” 

shoqëria, atëherë ai shihet hale në sy për gjithë. Kjo s‟është pandehmë, por 

realitet, sepse në përkim me gjuhën orvelliane, injoranca është bërë fuqi. Kjo 
ka penguar ballafaqimin me vetveten. Për pasojë, shoqëria jonë s‟ka shpreh 

tendenca të përtejme: të sheh matanë politikës. Dhe me kohë, është 

shndërruar në “gjah” për politikën. E tani, kur të tjerët na japin flakaresh, ne 

shtangemi. S‟arrijmë ta përthithim mesazhin e përtejmë, të kambanave që s‟i 

kërkojnë veshët e shurdhër. Ndryshe, me reagime të vagullta, lejojmë që 

fatin tonë shpjegojnë disa falltarë, ndërsa për të ardhmen e kësaj shoqërie, të 

kujdesen ata që ndërgjegjen e kanë armatosë me helm. Sigurisht, 

s‟përjashtohet mundësia aty këtu të gjendet edhe ndonjë kompilues idesh nga 

kontingjenti i atyre që kanë marrë rolet e të gjithëdijshmeve në këtë shoqëri; 

të tillë që e përrallisin një popull, duke dashur ta bindin se kur atathonë 

fluturon gomari (F. Konica), populli si në kor duhet të brohoris njëzëshëm: 
fluturon. Tash na kërkohet më së shumti një ideal i lart, një thirrje buçitëse, 

për ta mposhtë dyshimin, mosbesimin e vazhdueshëm, frikën dhe humbjen. 

Në këtë rrugë, duhet të lejojmë që ligji dhe drejtësia, t'i prekin zemrat tona. 

Vetëm atëherë mund t'i vjelim frytet e qytetërimit dhe të ecim me dinjitet 

përkrah me kombet e qytetëruara. Jetës tonë politike e kulturore, këto vite i 

ka munguar dhe vazhdon t‟ i mungojë kritika, si shenjë e mendjes së pjekun. 

Kjo mungesë, ka prodhuar avari politike e kulturore. Ju ka mundësua 

shumëkujt, që na moçalin e mjerimit, ta ngreh kokën. Më së shumti atyre që 

e kanë mjelë “lopën patriotike” një kohë të gjatë dhe janë përpjekur me 

dokrra t‟na mbushin mendjen se po bëjnë politikë e shtet qytetarie. 

 
IV. 

 Pas flakareshit që na dha ambasadorja amerikane, shoqëria jonë, ka nevojë 

emergjente të këndellet dhe të shikohen në pasqyre. Pastaj të fillojë të 

injektohet nga etika e përgjegjësisë dhe dashuria vepruese për atdheun, dijen 

e kulturën. E atdheut, shërbimin 

ma të mirë ja bëjmë me shkollim 

të mirëfilltë dhe institucionalizim 

të dijes dhe paralelisht me këtë, 

deinstitucionalizim të 

kapadaillëkut, njerëzve të fortë, 

që e kanë varfërua jetën tonë në 

gjitha pikëpamjet. Arsimi është 

forca ma e fuqishme 
drejtpeshuese për një shoqëri që 

aspiron lirinë e njëmend dhe 

progresin. Arsimi është arma e 

vetme përballë sfidave të shumta 

dhe një masë mbrojtëse nga helmi 

i gjuhës politike. Për ta mposhtë 

të keqen, duhet investim 

sistematik në dije dhe kulturë. 

Shpata e sotme, është hollimi i 

mendjes- thoshte iluministi 

Shtjefen Gjeçovi. Po, vendit tonë 

i duhen mendje të holla dhe jo 
karagjozë e bashibozukë të fortë. 

Dhe të mësohemi: e vërteta është 

e dhimbshme, por është e vetmja 

rruga që na shpie kah liria e 

njëmend. Asnjë shoqëri s‟është e 

përkryer, por gjitha shoqëritë e 

qytetëruar e synojnë atë. Dhe në 

këtë rrugëtim, kalohet nëpërmjet 

kapërcimit të pragut të së 

vërtetës. 

 
V. 

Askush s‟mund të jetojë pa një 

histori, pa një tregim dhe pa një 

synim: nga vijmë, ku jemi dhe 

kah shkojmë? Ky është fakt 

empirik. Është momenti i fundit, 

të fillojmë të përsiasim seriozisht 

për pyetjen: kah duam të 

shkojmë? 
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Histori 

 

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

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

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

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

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

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

në forume të ndryshme.  

 

 

  

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

 

Gjithashtu, në rast se i drejtohemi folklorit të krahinës 

së Çamërisë, emërtimi i këtij shpendi dhe i vendit të 

arbërve i ardhur që nga lashtësia,  ka qënë “Ipe” dhe 
“Iperia”. Sikurse edhe emërtimi në arbërisht “AIN”, ky 

emër është fjalë/sombol i besimit pellazg. Përdorimi i 

lashtë i këtij emërtimi, faktohet nga emërtimi “Epir” 

(Shqipëri) ku dy zanore “i” dhe “e” kanë shkëmbyer 

vendin tek bashkë-tingllorja e parë “p”, një dukuri e 

njohur gjuhësore. Kështu nga Iperi, u bë Epiri – Epir. E 

gjithe krahina e Epirit është një pjesë e Shqiperisë së 

lashtë, emër i zogut hyjnor të Krijuesit. Sipas R.Bedo, 

në mburojen e trefishtë të mbretit Geyron, paraqitet 

shqiponja e zezë, që lidhet me simbolin e lashtë të 

Epirit.1  

 
Në gurën popullore të Çamërisë, në këngët kushtuar Ali 

Pashë Tepelenës, e gjejmë të përdorur pikërisht në këtë 

formë. Në një goj-dhënë çame për Ali Pashën, treguar 

nga një shërbëtor manastiri thuhet: “...Ali, e di se do të 

bënesh njeri i madh e do të kumandoç gjithë 

Iperon?…Aliu u bë më i madhi e më trimi në Ipero, pas 

Pirros”2 Nuk mund të ri pa thënë, se gjuhëtaret që 

merren me drejtshkrimin, duhet të mos lejojnë heqjen e 

gërmave në emërtimet që na vijnë nga të parët tanë. 

Emri “shqipetar”, siç shkruhesh në kohën e Rilindasve , 

sot shkruhet padrejtësisht “shqiptar”, me arsyetimin se 
“kështu shqiptohet sot”, megjithëse emri i vëndit e ka 

ruajtur formën e tij. Në këtë formë humbet rrënja 

origjinale “shqipe” (shqiponjë) dhe sot na mbetet 

“shqipt+ar”që nuk na thotë asgjë dhe ngatërohet me 

shpjegimin “shqiptoj qartë” qe s‟ka asnjë lidhje 

historike apo mitike me gjuhën tonë. Sot anglishtja, 

shqiptohet ndryshe nga anglezët dhe ndryshe nga 

amerikanët, por shkruhet njësoj, pra drejtshkrimi nuk 

duhet të diktohet nga e folura e përditshme, që shpesh i 

shtrëmbëron fjalët, për arësye nga më të ndryshme.  

 

                                                
1
 f60 Rasim Bedo, « Dodona Tempulli i lashte i Shqiperise » botim i 

Sh.K. “Bilal Xhaferi”, Tirane 2007 
2
 f42 ,43 Dhimiter Pilika “Pellazget, origjina e jone e mohuar” 

Botimet enciklopedike, Tirane 2005) 

 

E bëra këtë parashtrim, për të kuptuar, se në mitet 

pellazge, zogun hyjnor e gjejmë nën emrin “Ipe” dhe me 

mbaresat e gjuhëve më të vona- Iperione apo  Hyperion, 
etj. Për rrjedhojë, emrat “Shq-ipe-tar” dhe “Shq-ipe-ri” 

vijnë nga kohët mitike të Lashtësisë dhe nuk fillojnë të 

përdoren nga periudha e Mesjetës. (Se si u krijua forma 

“shqipetar” do të flitet në një material tjetër). 

 

Sipas miteve, Iperioni ishte nga fisi i Titanëve (Titanët 

janë Pellazgë), bir i Tokës (Gea/Dhea) dhe i Qiellit 

(Uranit), i dashuruar me motrën hyjnore Teia, Thia apo 

Tia,  pati tre fëmije, po titanë : Hënën (Sellena), Diellin 

(Elios) dhe Agimin (Eos).  (Esiodo, Teogonia)-3 Emri 

Tia, mendoj se është shtrëmbërimi i emrit Di-a (ose 

zëvëndësimi i njohur të “D” me “T-Th”të greqishtes) , 
Diona e mëvonshme, gruaja e Zeusit në Dodonë dhe 

përfaqsonte rrezen e Dritës, për këtë arësye e kishte 

edhe emrin Aria (ajëri ku kalon rrezja).4 Në periudhat e 

më vonshme, Diona tek thesprotët pellazgë, apo Aurora 

tek latinët, do të përfaqësoje Hyjneshën e Tokës-

Dhemitrën pellazge dhe Mater Matutën  

etruske. 5 

 

EOS me krahë shqiponje (si bijë e Ipes) e tërhequr prej 

kuajve hyjnorë.  Tia (Di-a) në mite, cilesohet titane e 

shikimit dhe e dritës, dmth e Dritës që shikon gjithshka 
dhe së bashku me Iperione (shqiponjën) përfaqsonin 

Dritën hyjnore-Krijuesen.6Të mos harrojmë, se në 

hieroglifet egjiptiane, Krijuesi përfaqsohej nga penda e 

shqiponjës që shprehte gërmën “I” (…ndina “I” do me 

thene :”Ti je Perëndi!”)7 dhe ndodhet tek të gjithë emrat 

që kanë lidhje me dritën.  

(vijon) 

                                                
3
 http://www.miti3000   

4
Mitologia greca e latina, Eos, Epafo, Epeo 

mitologia.dossier.net/eos.html  
5
 f59 Georgez Dumézil “La religione romana arcaika Miti,leggende, 

realta”,BUR Saggi, 2011 
6
 it.wikipedia.org/wiki/Titanomachia 

7
 184, Xhuzepe Katapano (po aty) 
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Shkruan: Gjon Keka, Graz/Austri, politolog, kandidat për Ph.D. në shkenca politike në 

Emuni University dhe ADA 

 

 

                     
 

28 nëntori i Kastriotit dhe testamenti i papërmbushur 

 
Sot, në këtë nëntor, respektivisht në shekullin XXI kombi 
shqiptar në përgjithësi si në Kosovë, Shqipëri dhe kudo në 
pjesët e tij gjendet në pozitën e tij relativisht të favorshme sa i 

përket rolit të tij si një komb përcaktues në rajon, ndërsa në 
aspektin e politikbërjes dhe shtetforcimit gjendet në udhëkryq 
dhe pa vizion të dallueshëm. Shihet tepër qartë se nuk ka 
gatishëmëri as guxim dhe as aftësi për të bërë lidhjen e 
idealeve të asaj kohe në realitetin e sotëm. Madje, madje këto 
ideale edhe janë harruar dhe disa kanë filluar edhe t'i urrejnë 
duke kërkuar kështu lidhje me pushtuesit barbarë dhe 
shkëputje nga trungu i lashtësisë. 

 
Individ të ideologjizuar dhe klane të ndryshme  të cilët duke 
harruar, mohuar dhe njollosur figurat qendrore të kombit si 
dhe duke futur fanatizëm e primitivizëm në mesin e shoqërisë , 
pra duke e hedhur atë në injorancë, kanë dëmtuar tepër shumë 
lirinë, paqen, ndërtimin dhe forcimin e pozitës së kombit 
shqiptar evropian si në Kosovë ashtu dhe në Shqipëri e gjetiu. 
Thjeshtë ata janë pragu për padrejtësitë dhe damkat që sot bart 

në kurriz dhe ballë populli shqiptar kudo në trojet e tij. 
Kjo do të thotë se ende edhe sot nuk është shëruar nga 
sëmundja e vjetër që lanë pushtuesit barbar, por ka një shfaqje 
të re të sëmundjeve të ndryshme që po ngjiten popullit të 
pafajshëm shqiptar nga disa mbetje osmane dhe individë e 
klane të ideologjizuar dhe kjo vetëm sa e dëmton jo vetëm 
trupin stoik kombëtar por edhe shpirtin e këtij kombi heroik 
dhe të vuajtur gjatë historisë së tij. 

 
Ne nuk duhet lejuar që të na shthurrin të ardhmen disa mbetje 
osmane. Ata e kanë të kotë edhe këtë sepse kalbëzimi nuk 
mund të qendrojë mbi të pakalbshmen tonë historike. 
Tendencat e errëta për ta ri-sulltanizuar vendin jane të kota, 
ashtu sic kanë qenë të kota të gjitha tentimet e armiqëve të 
ndryshëm në të kaluarën.  
 

Ne i njohim dhe i dimë shumë mirë dobësitë e armiqve tanë, 
ashtu sic ata i njohin dhe dinë shumë mirë dobësitë tona. 
Prandaj, duhet pasur kujdes që ata të mos e përdorin këtë 
dobësi. Atyre nuk duhet dhënë rasti sepse vetëm dobësia jonë i 
bënë ata të fortë. Prandaj armiqtë janë të fortë vetëm në 
dobësinë tonë fizike dhe morale, si popull dhe komb. Ky do të 
ishte faji ynë nëse ne lejojmë që kombi ynë të bie në nivelin e 
dobësisë së tillë dhe mjerimit, kur ne i kemi mundësit të 
ngritemi, të ri-kthehemi dhe të tregojmë se jemi një popull i 

fuqishëm moralisht, fizikisht dhe i civilizuar që nga lashtësia 
jonë e pasur dhe me një trashëgimi të madhe në kontinentin 
tonë të përbashkët të familjes europiane. Nëse duam të kemi 
një komb të fuqishëm dhe një të ardhme të ndritshme për 
brezat duhet që të gjithë të japim, secili sipas mundësive , 
aftësisë dhe talenteve, kontributin tonë për të mirën e 
përbashkët. Kjo nuk do t'i linte më hapësirë dhe nuk do të 
ekzistonin në mesin e shoqërisë sonë egoizma të pista, dobësi 

dhe mbetje që dëmtojnë imazhin dhe njollosin personalitetet 
mbikohore të kombit tonë shqiptar evropian. Thejsht, tani, sot, 
është koha që të kontribojmë që talentet tona t'i vendosim në 
dritë për të mirën e përbashkët të kombit dhe të ardhmes së tij. 
 
Sot dhe gjithmonë duhet patur në memorien tonë si individ, 
popull, shoqëri, pushtet dhe komb, se këtu të rinjtë dhe të rejat 

e këtij kombi të lashtë evropian kanë hedhur themelet e lirisë 
se ndritshme, themele këto që duhet ruajtur, mbrojtur dhe 
ndërtuar të ardhmen e mirë dhe të brezave si dhe të ri-kthimit 

sa më parë në familjen e përbashkët evropiane, aty ku ishim 
gjithmonë si shpirt, si kulturë, si komb dhe shtet.. Vetëm 
kështu përmbushim testamentin e Skëndërbeut, Gurakuqit, 
Qemalit, Fishtës, Rugovës, Hotit, Jasharit, Haradinjat dhe të 
gjithë atyre që dhanë pjesën më të çmuar të tyre në themelet e 
lirisë dhe kontribuan në ruajtjen, forcimin e shpëtimin e qenjes 
dhe identitetit tonë kombëtar evropian. 
 

Edhe sot duhet kuptuar se liria dhe drejtësia janë motra. Babai 
dhe nëna e  saj janë mendja dhe arsyeja e  tyre, ndërsa fëmijët 
e tyre janë puna e madhe, guximi, energjia dhe lumturia. 
Familja rritet vetëm duke qëndruar së bashku. Pra, gjithnjë të 
bashkuar. Vetëm kështu ne mund të kuptojmë lirinë, drejtësinë 
dhe rrugën e të ardhmes. Drejtësia duhet të jetë si buka e 
përditshme që kemi, ndërsa liria si uji. Prandaj të kapemi për 
këto shtylla dhe të ecim të fuqishëm drejt së ardhmes së 

bashku. Poashtu të mbështetemi në dy shkëmbinjët  e 
ndërgjegjes sonë kombëtare që janë identiteti kombëtar 
evropian dhe gjuha e lashtë e jona. 
 
Ndërkaq duhet nënvizuar se historia e kombit tonë është një 
provë, një fakt që duhet mësuar dhe rrëfyer edhe tek të tjerët. 
Sado që shpërndahen gënjështëra dhe të pavërteta historike, 
duke munduar ta shtrembërojnë dhe zhdukin historinë e tij të 

vërtetë, sërish, si gjithmonë, e vërteta sjeell fakte dhe 
argumente të panumërta historike si breshëri në strehën e 
gënjështërave, të armiqve të kombit shqiptar evopian dhe 
historisë së tij. 
 
Sidqoftë, edhe ky nëntor i gjen shqiptarët kudo me probleme 
të panumërta, sfida dhe dëmtim të imazhit të tij. Deri më sot 
politika ende nuk ka arritur të bëjë vepra të mëdha ashtu siç 

bënë paraardhësit drejt ecjes në rrugën e natyrshme të tij- 
rikthimit në familjen evropiane. Kjo sepse siç dihet shpesh 
historia shqiptare na tregon për ndryshimet qeveritare në të 
cilën paraqiten disa burra në krye të administratës shtetërore, 
të cilët e kanë tërheqë vëmendjen e botës nga ngritja e shpejtë 
dhe rënia.  
 
Prandaj në këtë 28 nëntor të Kastriotit dhe flamurit tonë 
kombëtar e mvetësisë, shqiptarët e vërtetë duhet të reflektojnë, 

të njohin të vërtetën dhe të kuptojnë se edhe përkundër 
vuajtjeve dhe sfidave të ndryshme kanë mbetë ende një fis i 
patronditur dhe i lashtë në mesin e fisëve të kombeve më të 
lashta evropiane. Ata duhet ta ushqejnë të ardhmen në brakun 
e saj ashtu që kombi ynë të hyj me dinjitet në mesin e familjes 
së kombeve evropiane dhe të jap pjesën e tij në këtë shtëpi të 
përbashkët. Po ashtu ai duhet të qendrojë, nëse dëshiron të 
ndricohet, dhe të ketë të ardhme njësoj si raporti i diellit si një 

trup natyror në vetvëvete, por edhe si i tillë në kombinim me 
të tjetër- Kombi ynë ka të ardhme por vetëm nëse duam vetë 
ne. 
 
Urime festa e 28 Nëntorit, Zoti e bekoftë dhe shpëtoft kombin 
tim shqiptar evropian! 
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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 tretë) 

 

“Me shumë gjasë (duke gjykuar nga të dhënat që 

disponohen deri më sot) shkolla e parë shqiptare ka 

qenë ajo e Stubllës në Kosovë, e themeluar më 1584”, 

shprehet studiuesi Amik Kasoruho dhe vazhdon: 

“Zgjedhja e një fshati albanofon vlerëson tezën se në atë 

shkollë mësimet duhej të zhvilloheshin edhe në shqip. 

Natyrisht si kusht i nevojshëm për hapjen e shkollës 

ishte njohja dhe përdorimi i mirëfilltë i shqipes. Pak më 
vonë se tridhjetë vjet mbas botimit të librit të parë shqip 

hasemi, pra, në të parën shkollë shqiptare; një fakt 

simbolik ky, që tregon lidhjen e ngushtë mes gjuhës, 

fesë, kulturës dhe shkollës në Shqipëri”, përfundon 

Kasoruho.8 

 

Hapjen e kësaj shkolle në territorin e famullisë së Malit 

të Zi të Shkupit e përmend edhe studiuesi serb Atanasije 

Urosheviqi. Sipas tij, kjo shkollë ishte në shkallë, sistem 

gjimnazi.9 Në librin e Vaninos, po ashtu lexojmë edhe 

për miratimin nga ana e Papës të planit të vizituesve 
apostolikë për themelimin e një shkolle në Novobërdë 

duke urdhëruar që të sigurohet një mësues. Ç‟është e 

vërteta, mësuesin e kishte kërkuar vetë popullata e 

Novobërdës,. Sipas burimeve, në këtë rast fjala është 

për një popullatë sase, dalmate, pra jo shqiptare 

(përndryshe edhe këta punëtorë minierash), së këndejmi 

dhe për një shkollë jo shqipe. Po aty lexojmë edhe 

faktin se Papa i gëzohet shumë hapjes së një kolegji të 

vogël në famullinë e Malit të Zi të Shkupit dhe se nuk e 

vë në dyshim ndihmën, mbështetjen për një ndërmarrje 

të tillë të vizituesve (ndihmën për kolegjin, S.Gj.)10. 
   

Bindjen tonë për ekzistencën dhe funksionimin e 

kolegjit që më 1584 e përforcon edhe më studiuesi  

Shefik Osmani. “Në vitet e pushtimit osman, mësimi i 

gjuhës shqipe bëhej fshehurazi në ato pak shkolla fetare 

që u lejuan të vazhdonin veprimtarinë e tyre, si në 

Stubëll (1584), Himarë (1627), Kurbin të Krujës (1632), 

Vuno e Palasë të Himarës (1632), Korçë (1637), Pllanë 

                                                
8
 Amik Kasoruho, Kisha katolike dhe shkolla e parë shqipe, në: 

http://www.mapo.al/2013/01/08/kisha katolike dhe shkolla e parë shqipe/. 
9
 Shih: Atanasije Urošević, Katolička župa Crne Gore u Južnoj Srbiji, në 

GSND (Glasnik Skopskog Naučnog Društva), XIII, Skopje, 1934, 163-

165. Faktin që  në territorin e famullisë së Malit të Zi të Shkupit nuk 

banojnë e nuk vijnë turqit (siç shprehen të deleguarit e Vatikanit), 

Urosheviqi e lexon dhe e interpreton ndryshe. Me turk, Urosheviqi  

identifikon, nënkupton shqiptarët, të cilët, sipas tij,  në këto hapësira, më 

saktë, në Stubëll, erdhën   rreth viteve 1750. Banorët e Stubllës (me fis 

gash), erdhën nga Topojana, afër Lumës (Shqipëri),  shprehet ky studiues.  
10

 Vanino, vep. e cit., 59. 

(1639), Bilisht (1639), Dhërmi (1660), Janjevë (1665)”, 

vëren ky studiues.11  

 

Po për kolegjin e vitit 1584, flet edhe studiuesi i 

mirënjohur Dhimitër Shuteriqi. “Që më 1584, në 

Letnicë të Shkupit, më pas edhe në Shtumbulla12 të 

Gjilanit, dy fshatra shqiptare, kanë funksionuar kolegje 

fetare. Kolegjet e kohës ishin shkolla të larta. Aty, 
përveç teologjisë, mësohej filozofia dhe studioheshin 

klasikët”, pohon Shuteriqi.13 Nëse pohimi i Shuteriqit 

për ekzistencën e dy kolegjeve është i qëndrueshëm, 

mbetet për t‟u diskutuar.  Le të sqarojmë sa vijon:Në 

bazë të njohurive që kemi, Letnica nuk i përket e as i  

përkiste Shkupit, siç shprehet Shuteriqi. Mbase ka një 

keqkuptim këtu, meqë Letnica si famulli i takonte 

Ipeshkvisë Shkup – Prizren, ose edhe për faktin se ajo, 

si famulli, njihej me emrin Montenegro di Scopia (Mali 

i Zi i Shkupit), në kuadër të së cilës bënte pjesë edhe 

Stublla,  me një popullatë krejtësisht shqiptare dhe e 
besimit katolik; 

Letnica është vështirë të përcaktohet si vendbanim 

shqiptar nga e kaluara, për më tepër në kohën kur është 

kryer vizita apostolike nga Komulloviq e Raggio. 

Raportet kishtare tregojnë për një popullatë joshqiptare, 

kryesisht dalmate, që merrej me argjendari; 

Vizituesit apostolikë, siç theksuam më lart, kërkojnë 

nga Selia e Shenjtë mbështetjen për shkollën 

shqipe;Studiuesit e ndryshëm, flasin për një dhe jo për 

dy kolegje, duke vënë në dukje Stubllën me popullatë 

shqiptare, si vend të përshtatshëm për kolegjin;  
Së fundi, ka shumë pak të ngjarë që brenda të të njëjtës 

famulli të kenë funksionuar dy kolegje14.           (vijon)

                                                
11

 Shefik Osmani, Arsimi në:  Fjalor  Enciklopedik Shqiptar, 1, Tiranë, 

2008, 116, si dhe: Prof. Dr. Isak Shema,  Arsimi shqiptar në 

njëqindvjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, kumtesë e mbajtur në 

“Konferencën shkencore mbi arsimin në Viti”, Viti, 23. 11. 2012. 
12

 Fjala është për vendbanimin e sotëm Stubëll e Epërme, por që nga 

banorët vazhdon të ruhet në shqiptim në trajtën  Stubull. 
13

 Dhimitër Shuteriqi, Marin Beçikemi dhe shkrime të tjera, Naim Frashri, 

Tiranë, 1987, f.92. Krh. Prof. Dh. Shuteriqi, Lërimi i shqipes dhe i 

shkollave shqiptare në Kosovë gjatë shekujve XVI – XVIII, te: “Rilindja”, 

më 12.04.1980, Prishtinë, 1980, 12. “Më 1633, duke dëshmuar se, që prej 

8 vjetësh, mësimi i katekizmit bëhej në gjuhën amtare midis shqiptarëve të 

Kosovës, Pjetër Mazrek Plaku u kërkon eprorëve të tij të Romës që të çelet 

një kolegj fetar në ato anë dhe aty të mësohet edhe shqipja”, shkruan 
Shuteriqi dhe vazhdon: “Po, me sa duket, Pjetri ruan nostalgjinë e një 

tradite që ka ekzistuar, është i sigurt për një mundësi reale që ajo traditë të 

mund të përtërihet e të shkojë shumë më tej, se shqiptarët të aftë për të 

mbajtur një kolegj tani nuk mungojnë dhe mbase janë më të shumtë nga 

ç‟kanë qenë...” (Marin..., 92). Kjo traditë, me gjasë, lidhet me kolegjin në 

Stubëll.  
14

Shih: Sarë Gjergji, Stublla me kolegjin e Shën Lukës, 1584, në: “Shkollat 

shqipe të trevave shqiptare në shekujt XVI-XVIII” 

http://www.mapo.al/2013/01/08/kisha%20katolike%20dhe%20shkolla%20e%20par�%20shqipe/
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Shkruan: Prof. Dr. Lush Culaj-Instituti Albanologjik në Prishtinë/Kosovë 

  

  

  

  

  

 

 

 

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

Akuza sipas prefektit 

malazias Plamanec, ishte 

tejet e rëndë. Këtë e 

dëshmon më së miri letra 
e argjipeshkvit Lazër 

Mjeda, e datës 19 mars 

1913, sipas të dhënave të 

Klement Mirajt dërguar 

Konsullatës Austro-

hungareze ne Prizren. 

Sipas kësaj letre, zyrtarët 

malazez e akuzuan Luigj 

Palajn se ai e kishte 

ngritur popullsinë 

kundër regjimit në fuqi 
dhe se u kishte bërë thirrje njerëzve të shumtë të mos i 

dorëzonin armët, meqenëse shumë shpejt do të vinte 

Austro-Hungaria. Ndër të tjera, në letër thuhej se ishin 

gjetur edhe disa dokumente komprometuese. Nëpunësi 

malazias theksonte se Atë Palaj u dënua sipas rregullave 

dhe se duhej ekzekutuar publikisht në Pejë. Fatkeqësisht 

sipas versionit të tij zyrtar ai u qëllua në rrugë gjatë një 

tentative për arratisje. Sipas zyrtarit, gjoja në Pejë Luigj 

Palaj do t‟i nënshtrohej edhe një procesi tjetër të marrjes 

në pyetje, duke shpresuar se gjoja ai mund të jepte edhe 

të dhëna të rëndësishme për bashkëpunëtorët e tij. 

Gjithnjë sipas këtyre dëshmive Klementi kërkoi më pas 
leje që ta varroste në Pejë trupin tij, gjë që iu miratua. 

Kur Atë Klementi u kthye sërish, në selinë qeveritare, 

për ta marrë lejen e transportit të trupit të Atë Palajt, një 
kërkesë e tillë u hodh poshtë. Ndërkaq, kur Atë Klemen-

ti bëri edhe një përpjekje tjetër për ta dëshmuar pafajësi-

në e kolegut të tij, Luigj Palajt, guvernatori i atëhershëm 

i Gjakovës, i ashtuquajturi Cukiç, iu përgjigj se një gjë 

të tillë as që i interesonte dhe e kërcënoi duke i thënë se 

do të ishte më mirë për të që të kthehej në Pejë 

menjëherë, pa u ndalur udhës, pasi që mund ta pësonte 

në të njëjtën mënyrë edhe ai. Guvernatori Plamanc bëri 

gjoja përpjekje ta qetësonte kolegun e tij dhe i siguroi 

atit se do të ngrihej një komision që do të merrej me 

shqyrtimin e rrethanave të vrasjes dhe se fajtorët do të 

ndëshkoheshin. Më pas e këshilloi që të nisej 
menjëherë. Kështu Atë Klementi u kthye në Pejë, pa 

guxuar kurrsesi të merrte me vete trupin e atit të ndjerë. 

Kur, me urdhërin qeveritar, Atë Klementi u nis për në 

Gjakovë për ta marrë trupin e Atë Luigj Palajt, atë nga 
Peja e shoqëronte një komision i përbërë nga dy mjekë  

dhe një nëpunës, për ta vërtetuar shkakun e vdekjes. Ky 

komision, sipas Atë Klementit, ishte i “bindur” se Atë 

Luigj Palaj ishte qëlluar në arratisje e sipër. Mirëpo, kjo 

përrallë hidhet poshtë sipas dëshmive të caktuara të 
shqiptarëve të burgosur, të cilët bashkudhëtuan me 

priftin për në Pejë. Edhe gjendja e të burgosurit e 

përjashtonte, në mënyrë kategorike, mundësinë e një 

arratisjeje. 

Siç shihet, pushteti malazias kishte pretenduar që ta 
fshehte mizorinë e tij të turpshme dhe ajo të mbetej e pa 

zbuluar për qeveritë perëndimore, e sidomos për atë të 

Vjenës. 

Pra, çdo kundrim i politikës shtetërore të Malit të Zi në 
fillim të shek. XX do të dilte i mangët po të mos i hidhej 

një shikim ortodoksizimit me dhunë, i cili, zaten, edhe u 

bë objekt i luftës së vogël diplomatike në relacionin 

Vjenë-Cetinë. Sipas studiuesit Z. Cana, nuk është se N. 

Rakoçeviq s‟është i vetëdijshëm për peshën e këtyre 

ngjarjeve në shtjellimin e monografisë së tij, por ai i 

shmanget qëllimisht kësaj teme “të ndjeshme”, siç 

thuhet në zhargonin politik, ndaj mjaftohet me 

ngushtimin e rrezes së vrojtimit vetëm në rastin e 

klerikut Luigj Palaj, të cilin e trajton në mënyrë shumë 
të njëanshme – në dritën e zbehtë të burimeve malazeze. 

Sipas shpjegimit të tij, meshtari i urdhrit françeskan u 

burgos për shkak të veprimit të tij “armiqësor” kundër 

pushtetit malazias dhe se u vra në çastin kur “tentoi” të 

ikte. Ky version ishte identik me versionin zyrtar të 

autoriteteve të atëhershme malazeze.  

Pra, krimeve pa mbarim në të gjithë rrethin e Pejës dhe 
të Gjakovës, iu shtua edhe një viktimë tjetër: më 7 mars 

të vitit 1913, në Janosh afër Gjakovës, u vra patër Luigj 

Palaj. Në fakt arrestimi i tij lidhej drejtpërdrejt me 

punën e konvertimit të cilit bariu shpirtëror i 

kundërvihej haptazi. Nga ai ishte kërkuar ta braktiste 

fenë katolike, por patër Luigji qëndroi trimërisht dhe e 

refuzoi këtë me përbuzje. Efekti i këtij krimi në 

realizimin e planit të konvertimit u pa shpejt. Vetëm 3 
ditë pas vrasjes së patër Luigjit, 33 familje katolike me 

199 meshkuj dhe 177 femra të fshatrave të Gjakovës 

deklaruan se duan të kalojnë me vullnet në 

ortodoksizëm. Ditën e katërt u paraqitën edhe 31 familje 

të tjera me 13 meshkuj dhe 125 femra, ndërsa ditën e 

pestë 10 familje me 31 meshkuj dhe 38 femra. 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Qëndrimi i Milan Shuflajt në Shqipëri 
Me ftesë të shtetit shqiptar gjatë janarit të vitit 1931,  

për disa ditë Milan Shuflaj qëndroi në Shqipëri. 
Shkuarja e tij në Shqipëri u prit me një entuziazëm të 

madh, vizita që ai i bëri Shqipërisë u cilësua si një 

ngjarje e veçantë e cila  mjerisht nuk  gëzohej  shpesh. 

 

Për vizitën e Shuflajt në Shqipëri shkruan shtypi si dhe 

nuk munguan shkrimet as nga intelektualët e njohur të 

asaj kohe. Rreth vizitës së tij në një artikull të gazetës 

“Arbënia” me datën 16 janar 1931, në rubrikën “Lajme 

të Shkurtra” thuhej: “Gjendet në kryeqytet Z. Profesor 

Shuflaj, i Zagrebit. Zotëria e ti ka botuar tre volume 

dokumente, historike të Shqipërisë dhe ka për të botuar 

të katërtin volum. Këtu ka ardhur për t‟u marr veshë me 
Qeverinë mbi mënyrën e mbledhjes së dokumenteve e të 

botimit të volumit.  Bisedimi që pati me Z-in Hil Mosi, 

ministër i arsimit, u përfundua me një dakord mbi të 

gjitha pikat”18.  

 

Ndërsa në gazetën “Vullneti i Popullit” me datën 25 

Janar 1931 në artikullin “Profesori Milan Sufflay dhe 

histori e Shqipëris”, Lumo Skendo vizitën e Shuflajt në 

Shqipëri e komenton në këtë mënyrë: ”Në kryeqytet të 

vogël tënë patëm fatin të shohim pesë ditë fytyrën 

interesante të profesorit Shuflaj dhe të dëgjojmë fjalët e 
tij simpatike. Kjo qe për neve një zijafet intelektual që 

mjerisht nuk e gëzojmë shpesh.”19  

 

Më tej ai flet për punën shkencore të Milan Shuflajt 

rreth historisë së Shqipërisë, duke vënë  në dukje se në 

këta dymbdhjet vjet të fundit miku ynë veç “Qytetet dhe 

katundet në mesjetë në Shqipëri“, ka shkruar e botuar 

disa broshura dhe artikuj gjithë mbi Shqipërinë. Cilësia 

më e çmueshme e këtij historiani është specializimi i tij 

në ngjarjet e Shqipërisë, prandaj do të ishte një dëm i 

madh që kjo dituri dhe ajo prieri  aq e madhe të 

mbeteshin pa fitime për neve,20 thekson ai.  
 

Duke folur për veprat e Shuflajt,  Lumo Skendo në 

mënyrë të veçantë ndalet tek vepra: “Acta et diplomata 

res Albaniae mediae Aetalis ilustratia”, duke potencuar 

se përveç volumit të parë dhe të dytë të cilat përfshinin 

periudhën kohore 344-1406, Shuflaj mendon se 

dokumentet duhet të formojnë gjashtë volume duke 

                                                
18

 Arbënia, 16.01.1931,Tiranë. 
19

 Lumo Skendo, Profesori Milan Sufflay dhe histori e Shqipëris,në 

Vullneti i Popullit, 25.01.1931, Tiranë. 
20

 Po aty. 

vajtur gjer në vitin 1536. Volumi i gjashtë do të 

mbarohet me zaptimin e Shqipërisë prej turqve.       

 
Lumo Skendo vë në dukje se mbledhja e dokumenteve 

ose me një fjalë studimet mbi historinë e Shqipërisë 

duhet të jenë një punë me vazhdim e të mos pritet dhe të 

pushoi. Më tej ai shton  se këtë mendim dhe këto ide i 

kishte dhe i sugjeronte profesori Shuflaj. Por edhe 

përkundër këtyre mendimeve dhe përpjekjeve,  Milan 

Shuflaj nuk arriti që të përfundonte punën e nisur për 

botimin e  Akta Albania, madje koha nuk i premtoi që ai 

të botonte as vëllimin e tretë të cilin pothuajse e kishte 

gati për botim, ngase me 19 shkurt të vitit 1931,   në 

mënyrë shumë të egër e të pamëshirshme  Milan Shuflaj 

vritet.  

 
(fund) 
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Shkruan: Tomë Mrijaj, New York/SHBA 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

Mbas një udhëtimi 

të gjatë, bjeshkëve 

të thepisura, të 

harlisur nga lisat e 
gjatë të pyjeve 

pambarim, të gjithë 

mbërrijnë në kullën 

e njohur të Sadri 

Lukës në katundin 

Theth të Shalës 

(Krahina e 

Dukagjinit), ku, i 

zoti i shtëpisë me 

familjarët, u bëjnë 

një pritje me bujari 
tradicionale tipike 

shqiptare e spikatur tek malësorët e trevave tona 

shqiptare. Atë natë, në shtepinë e madhe Luka, kishte 

shumë miq dhe dashamirë, që kishin ardhur për t‟u 

përshëndetur me delegacionin nga Lugu i Drinit. U bë 

vërtetë një sofër e madhe e përbashkët vëllazërore, 

sikurse e kanë traditë e zakon malet tona. Këta banorë 

fisnikë, ndër shekuj, kanë ruajtur dhe mbajnë ende sot, 

të gjallë gjithnjë virtytet më të mira të mikpritjes 

shqiptare. 

 

Në mëngjez, i zoti i shtëpisë Sadri Luka, u drejtohet 
mysafirëve, me fjalët: “Më ka bërë përshtypje, se ky më 

i riu, që ju prin juve, pothuajse gjatë gjithë kohës 

mbrëmë nuk ka folur fare.” Një antarë i delegacionit, që 

ishte më afër të zotit të shtëpisë, i drejtohet Sadriut, se: 

“Ky djali i ri, që ju ka bërë përshtypje mbrëmë, është 

Kryetari i Komunës sonë në Lug të Drinit, dhe është i 

vetmi njeri i shkolluar jashtë shtetit në Austri. A  është 

ndera dhe krenaria e jonë.” Pastaj, ndër të tjerë e merr 

fjalën edhe Kryetari i Komunës Pren Nikollë Mrijaj, i 

cili, i drejtohet të zotit të shtëpisë: “Ju falënderojmë, në 

emër të gjithë delegacionit! Për të mirë të ardhshim. Në 
konakun tuaj, ne e kushdo që të vijë, të rrisim nderin 

shumë për mikpritjen. Dhashtë Zoti, që sofra të tilla kjo 

familje bujare të shtroi gjithmonë, për të mirën e 

kombit.” 

 

Mbas disa viteve, në familjen Mrijaj, kishte ardhur për 

t‟a vizituar me urdhërin e të zotit të shtëpisë Can Tahiri. 

Mjerisht Pren Nikollë Mrijaj kishte vdekur vite më parë 

(1923). Cani, porositë e Sadriut ia kishte përcjellë djalit 

të Pren Nikollës, Nikollë Pren Mrijës dhe antarëve të 

tjerë të familjes. Ai ndër të tjera, u thotë: “Fjalë pak, por 

i matur ishte Pren Mrijaj në shtëpinë tonë, të cilat 

asokohe i kishin lënë mbresa shumë të zotit të shtëpisë 

tonë Sadriut, i cili, më tha që t‟ju them, se dëshiron që 

në mesin tonë të lidhim miqësi me familjen tuaj mes 

martesash.” Sikurse thuhej asokohe, Cani kishte 
qëndruar më se një javë si mik në shtëpinë tonë, ku ishte 

vizituar nga shumë miq të familjes, të cilëve u kishte 

lënë përshtypje sjellja dhe zgjuarësia e atij burri të 

përgatitur mirë me traditat e malësorit të malësive tona 

kreshnike. 

 

Pas largimit të At Pashk Prelës, në Kishën e 

Zllakuqanit, në fund të vitit 1921, vjen vëllai i tij At 

Marjan Prela, i lindur në Shkodër. Ashtu sikurse vëllai i 

tij, Pader Pashku dhe Pader Marjani, u përshtatën shumë 

mirë në një vend, ku, më parë kishte shërbyer i vëllai i 
Pader Pashkut. 

  

Miqësia e të vëllait e lidhi shumë shpejt me Kryetarin e 

Komunës së Zllakuqanit Pren Nikollë Mrijën. Në fillim 

të vitit 1923, Kryetari, mbeti në histori, duke vënë 

gurthemelin e Kishës së re të Shën Gjon Pagëzuesit në 

katund. Në vitin 1924, filloi puna për ndërtimin e 

Kishës së re të lartpëmendur. 

 

E dhimbshme, por jeta ka të papritura, për të cilat çdo 

njeri duhet t‟i përballoj me vetëdije. Ateherë, kur çdo 

gjë po shkonte shumë mirë në Komunë, në familje dhe 
brenda komunitetit të miqve dhe afërmve të Kryetarit 

energjik dhe të palodhur Pren Nikollë Mrijaj, trupi i tij 

përfshihet nga një dhimbje apendisiti (zorra qorre), e 

cila duke plasur e goditi rëndë në organizëm… I 

pranishëm në frymarrjen e fundit, së bashku me 

familjarët, ishte edhe françeskani Pader Marjan Prela, i 

cili, vdekjen e tij e priti me shumë hidhërim. 

 

Pren Nikollë Mrijaj, ka mbajtur gjithnjë lidhje të 

ngushta miqësie dhe bashkëpunimi me Kapidanin e 

Mirditës, Marka Gjonin dhe Zef Ndocin, të cilët shumë 
herë kishin bujtur në konakun tonë. Këto lidhje 

shumëshekullore miqësie dhe bashkëpunimi 

për çështjen kombëtare, Preni i Ri, i vijoi pandërprerje, 

duke i qëndruar besnik rrugës shembullore të të atit…Të 

bijtë e Pren Nikollë Mrijës, Nikolla dhe Ndreca, janë 

shtuar me shumë familje të reja, duke e zgjeruar pemën 

gjenealogjike të fisit Mrijaj. Të sipërmendurit, deri në 

ditët tona janë shtuar me mbi 100 antarë vetëm në një 

periudhë kohore prej disa dekadash, të cilët jetojnë dhe 

punojnë me familje në vendlinjde në Kosovë, Europë 

dhe SHBA.  

(fund) 
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Shkruan: Prof. Dr. Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë/Kosovë 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Në fillim Maria çdo gjë mori me 

rezervë, por më vonë me kujdesin 

e shtuar të “ballistit” disi filloi të 
mendonte ndryshe. Vajza trime 

që kishte marrë pjesë në shumë 

luftëra, iu duket e pamundur që 

një shqiptar, siç ishte nikoqiri i 

saj ta tradhtonte. E ai “nikoqiri” 

ishte një bashkëpunëtor i OZN-es 

famëkeqe, që kishte bërë shumë 

për Jugosllavin komuniste. 

Kapiteni “Nisin” siç e quanin me 

emrin konspirativ, nuk ishte 

askush tjetër por vetë – N. K, e që 
e quante veten shqiptar. Andaj u 

angazhua që sa më tepër të marrë 

informata nga Maria.  

 

Edhe pse e “çliruar” nga burgu, 

edhe pse “ballisti” paraqitej një 

shqiptar i devotshëm, ajo me 

shumë vështirësi lëshohej në 

ndonjë bisedë më të thellë. Marie 

Shllaku nga një vajzë finoke e 

urtë e e sjellshme, në këtë banesë 

ishte shndërruar në një ujkonjë të 
heshtur, dhe asesi të hapte gojën 

për të folur për bashkëpunëtorët e 

saj. Nikoqiri, me kohë filloi të 

humbte durimin, por 

punëdhënësit i thoshin se qëllimi 

arsyeton mjetin dhe e kthenin 

përsëri te Maria, për të vazhduar 

lojën  e mirësjelljes dhe të 

patriotit. 

 

Maria foli, më në fund foli kur 
“ballisti” i tregoi se së shpejti 

kishte marrë urdhër për ta përcjell 

për në mal. Por, gjithsesi ai duhet 

ditur kujt t„i drejtohej dhe ku do 

të jetë më e sigurt. Në atë 

moment diçka tek vajza ndryshoi. 

Ajo kërkoi letër e laps për të 

shkruar, dhe e porosit nikoqirin se 

kujt duhet t„i drejtohej. Si shenjë 

njohjeje dhe besimi ajo nikoqirit i 

jep medaljonin e vet që e mbante 

rreth qafe. 

 

Marie Shllaku mbante lidhje me Atë Bernard Llupin, fratin nga Peja. Andaj 

për kapitenin e ri të OZN-së filloi një rol i ri, një rol prej korrieri, që do të 
bartte letra nga Maria për tek frati dhe anasjelltas. Mirëpo, letra e parë e 

Maries kishte ngelur pa përgjigje, por letra e dytë do të sjellë rezultate shumë 

më të mira. Frati në letrën që i dërgon, e këshillon Marien që të sillet në bazë 

të këshillave që i epte “ballisti” ngase ai, kapiteni i OZN-ës kishte arritur ta 

bindte edhe fratin se ishte atdhetar. Frati asgjë më tepër nuk shkruante në 

letrën-porosi. Mirëpo edhe kjo mjaftoi që të zbulohet rrjeti më i gjerë i 

njerëzve që ishin të kyqyr në Lëvizjen e NDSH-es. Marie Shllaku me vonesë e 

zbuloi tradhtinë e madhe që iu kishte bërë, por edhe pas kësaj ajo nuk u 

pendua për punën dhe aktivitetin që kishte bërë. 

 

Pas letrës që i kishte dërgua fratit dhe pas letrës së dytë dhe përgjigjes që i dha 
frati, atë e kthyen në burgun e Prizrenit, duke e malltretuar e rrahur edhe më 

shumë. Ajo më vonë u mor në pyetje shtatë herë, duke filluar nga 19 dhjetori 

1945 e deri më 20 maj 1946. Gjatë procesit të hetimeve, në seancën e parë e 

mori në pyetje N. K. alias kapiteni Nisin dhe M. N. Ndërsa në procesverbalet e 

hetimeve të datave 1 janar 1946, 20 dhe 29 janar dhe me 8 maj 1946 në pyetje 

e kishte marr Misha Popoviqi. 

 

Prokurori Ali Shukrija kërkoi që kjo e re 23 vjeçare të dënohej me dënimin më 

të rëndë: Me vdekje-pushkatim. Në këtë proces u shqiptuan dënime 

drakoniane: 4 vet u dënuan me pushkatim: Marie Shllaku, At Bernard Llupi, 

Kolë Parubi dhe Gjergj Martini, të cilët me 24 nëntor u ekzekutuan nga 

eskadroni i vdekjes jugosllave, në Prizrenin e bukur, ndërsa të tjerët u dënuan 
prej 1-12 vjet burg. 

 

Është e vërtet se Marie Shllaku jetoi pak, por pak kush e jetoi jetën aq 

intensivisht e trimërisht si ajo. Jeta dhe vepra e saj u vunë pa luhatje në 

shërbim të atdheut dhe të lirisë dhe kështu me sakrificën e vet, mbajti gjallë në 

shpirtin e kombit dëshirat e shpresat liridashëse deri në fitore. 

(fund) 
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Shkruan: Leonora Laçi, Shkodër/Shqipëri 
Leonora Laçi u lind me 28.01.1992 në Shkodër. Aktualisht studion në Universitetin e Tiranës në nivelin master shkencor 

për degën Histori. Është marrë vazhdimisht me publiçistike dhe shkrime historike që janë botuar në gazeta brenda dhe 

jashtë Shqipërisë, si gazetat „„Bota Sot‟‟, „„Dielli‟‟, „„Ilyria‟‟, etj. Ajo është edhe sekretare e përgjithshme e shoqatës mbarë 

kombëtare „„Trojet e Arbrit„„. 

 

 

 

 

Shtypi i huaj për Shqipërinë (mars, viti 1953) 

 
Materiali i botuar më poshtë është i përcjellur tekstualisht siç është marr nga Arkivi i Ministrisë së  Punëve të Jashtme,  

me Dosje 290, viti 1953, nga faqja 1-3, “ Citate nga shtypi i huaj për Shqipërinë gjatë Muajit Mars 1953”.  

     

Disa nga mediat botërore të kohës si ato angleze, 

italiane, franceze apo dhe shtypi jugosllav e grek i kanë 

dhënë një hapësirë të veçantë ngjarjeve në Shqipëri. 

Ndjekja me interes të madh të zhvillimeve në 

Shqipërinë komuniste vinte për disa arsye. Nga njëra 
anë vdekja e liderit sovjetik Stalinit u prit me dhimbje 

nga Enver Hoxha që e kishte idhull dhe tashmë ishte 

vënë në pikëpyetje si do ishin raportet Shqipëri-

Bashkim Sovjetik. Por, dhe për një arsye mjaft të 

rëndësishme, sepse kishte disa kohë që nën Komitetin 

Kombëtar “Shqipëria e Lirë” ishin ndërmarr hapa për 

destabilizimin dhe krijimin e turbullirave në Shqipërinë 

komuniste, ku dërgoheshin nga ajri dhe nga deti, 

ushtarët e lirisë që stërviteshin në Munih të Gjermanisë 

nën “Kompanin 4000”.     

     
- Gazeta agleze “Daily Mail” datë 7 mars 1953, në një 

lajm me burim nga Beogradi me titull “Trupat Shqiptare 

nuk janë në levizje” shkruan:“… Njësira t‟ushtrisë, 

Policis dhe të Partisë Komunsite në Shqipëri kanë qënë 

t‟angazhuara kundër veprimtarisë së shtuar të 

guerriljeve që erdhi në vazhdim të vdekjes së Stalinit, 

thonë lajmet që mbërrijnë këtu…”  

 

-E përjavëshmja “Sunday Times” datë 8 mars 1953, në 

një lajm me burim gjithashtu nga Beogradi me titull 

“Kryengritje të guerilëve në Shqipëri‟‟, shkruan:“… 

Vdekja e Zotit Stalin, ka qënë sinjali për kryengritje 
gueriljesh në Shqipëri, me të voglit por me të 

rëndësishmit satelit, nga ana strategjike të Rusis 

Sovjetike n‟Adriatik.  Qeveria e Titos është duke ndjekur 

me kujdes ngjarjet në Shqipëri e cila ndahet nga pjesa e 

tjetër e imperatoris Sovjetike prej Jugosllavisë. Besohet 

e mundshme që ndonjë udhëheqës i gueriljeve ose i 

komunistëve pro Tito të marr fuqi në dorë dhe të kërkojë 

të bashkohet me bllokun e ri Jugosllav-Greko-Turk…”. 

“… Rregjimi kukull i Gjeneral Hoxhës e mban nën 

kontroll këtë vend të vogël me madhësi të barabartë me 

Welles, vetem me përkrahjen e trupave të pajisur mirë 
Ruse, të cilat çmohen në 20.000 vetë. Interesi kryesor i 

Rusisë në Shqipëri është bregdeti i saj mbi Adriatik me 

bazë navale dhe strehim nëndetesesh…”  

       

-“The Times” datë 7 mars në një lajm të korespondentit 

të saj në Beograd, shkruan:“… Agjensia Zyrtare 

Jugosllave e Lajmeve “Tanjug” duke u mbështetur në 

lajme t‟ardhura nga Tirana, flet për veprimtari të 

shtuar të gueriljeve në Shqipërinë e Veriut, ku 

përfshihen edhe banda t‟arratisurish pas lajmit të 

sëmundjes së Zotit Stalin. Turbullirat me të mëdha 

thuhet se po ndeshen në Rrethet e Shkodrës, Kukësit, 

Kolgecaj dhe Pukës.    

 

-“The Daily Mail” datë 13 mars 1953 botonte një lajm 
me burim nga Athina ku thuhet:“ Ceta partizane janë 

aktive kundër Kryeminstrit të Shqipërisë Komuniste 

Enver Hoxhës, sipas lajmeve nga Kostoria(Kosturi), një 

qytet i vogël Grek afër kufirit Shqiptar. Partizanët kanë 

hyrë në shumë katunde dhe thuhet se janë pritur në 

mënyrë të përzemert nga fshatarët. Pretendohet se 

Policia ka arrestuar prindërit e partizanëve dhe i ka 

torturuar ata për të nxjerr tregime…”  

       

-Gazeta angleze “The Daily Telegraph” datë 13 mars 

1953 në një lajm me burim nga Parisi shkruan:“… Në 
Shqipëri ku sipas vronjëtueseve, gjendja është aq e rënd 

sa që Enver Hoxha dhe rregjimi i tij lekundën nga 

turbullira më e vogël, duken tani shënjat e lëvizjes së 

disa njësive të ushtrisë shqiptare n‟afërsi të kufijve 

Jugosllave…”     

    

-Gazeta franceze “Le Monde” datë 17 mars në një 

artikull me titull “A thua se ka pasur një puç 

antikomunist në Shqipëri?, shkruan: “… Eshtë 

jashtëzakonisht vështirë të marrësh informata të denja 

për besim mbi Shqipërinë. Asnjë agjenci perendimore e 

shtypit nuk ka korespondent në Tiranë, ku të dy 
diplomatët “borgjez” Ministrat e Francës dhe Italisë, 

jetojnë pak a shumë t‟izoluar nga bota e jashtme dhe pa 

asnjë kontakt me udhëheqësit ose popullaten e vendit. 

Dihet megjithë atë se që nga seizma e Titos, rregjimi 

mbahet në këmbë vetem nepërmjet metodave të terrorit 

dhe se anarkia mbreteron në shumë pjesë të Republikës 

së vogël. “… Në Romë është krijuar bindja se Marshalli 

Tito i cili disponon agjentë të shërbimit të tij sekret në 

atë vend, do të tentojë shpejtë a vonë t‟organizojë një 

grusht shteti në Tiranë. Rrethet Ushtarake Italiane e 

njoftojnë këtë prespektivë pa asnjë optimizëm mbassi 
preket ekuilibri i tanishëm i Adriatikut. N‟Athinë flitet 

me fjalë të mbuluara për një Shqipëri të coptuar në zona 

influence Greke dhe Jugosllave. “… Situata e 

Shqipërisë në brendësinë e bllokut Sovjetik është 

jashtëzakonisht delikate dhe në rast se ekziston ndonjë 

satelit që ka shanc për t‟u shkëputur pa luftë nga 

kontrolli i Kremlinit, kjo është Shqipëria”.   

      - 

Gazeta italiane “Il Corriere Mercantile” datë 12 mars 

1953, në një lajm me burim Vjenën me titull “ Një 
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kryengritje në Tiranë” shkruan: “… Trupat 

Shqiptare të dërguara në kufirin veriorë të Shqipërisë 

për të shtypur guerriljet, kanë refuzuar të luftojnë. Një 

pjesë e oficerëve u kanë dhënë kryengritësve armë e 

pajisje. Të tjerë janë dorëzuar në rojet kufitare 

Jugosllave. Pas zhdukjes së Stalinit, Qeveria e Tiranës 

duket se e ka humbur kontrollin e situatës e veçanërisht 

në krahinat e Veriut. Emigrante politik Shqiptar në 

Jugosllavi thonë se gjëndja në Shqipëri mund të 
përmbyset para se të vij behari”.   

     

-Gazeta Angleze “The Daily Express” datë 6 mars 1953, 

në një lajm nga Beogradi me titull “Tankset e Titos në 

kufi”, shkruan:  “… Marshall Tito dërgoi sonte një 

divizion të blinduar drejt kufirit shqiptar. Lajmet nga 

kufiri thonë se një lëvizje e fshehtë anti-komuniste është 

duke bërë përpjekje të përmbysë rregjimin pro rus të 

diktatorit Enver Hoxha në Shqipëri…”   

     

-Gazeta “Laurore” datë 9 mars 1953, duke komentuar 

vizitën e Titos në Londër dhe problemet që do bisedoj 
me Churchillin, në lidhje me Shqipërinë, shkruan:“… 

Ndërmjet problemeve Ballkanike, problemi Shqiptar do 

të tërheqë në mënyrë të veçantë vemendjen e Titos, 

Churchillit dhe Eden‟it. Situata n‟atë vend vazhdon të 

jetë e turbullt dhe dihet se Jugosllavët njëlloj si Greket 

kanë shumë dëshirë që t‟a shikojnë të zhduket rregjimi 

komunist i Enver Hoxhës, i cili e bëri Shqipërinë një 

krye ure Sovjetike në bazë t‟Adriatikut…”   

      

-Gazeta italiane “Il Popolo di Roma” datë 14 mars 1953, 

në një artikull me titull “Dorë të Lirë Marshall Tito në 
Shqipëri në shkëmbim të një tërheqjeje në tokën e Lirë 

të Triestes” shkruan, ndër të tjera: “… Eden, me fjalë 

të tjera, mendon t‟a zgjidh problemin e tokës së lirë të 

Triestes duke i premtuar Marshall Titos dashamirësinë 

e Britanis së Madhe karshi synimeve Jugosllave mbi 

Shqipërinë por me kusht që ai të marr parasysh 

pretendimet Italiane mbi Triesten…” 

 

-Gazeta italiane “Il Secolo D‟Italia” datë 14 mars 1953 

në një lajm nga Beogradi me titull  “Titoja do të kërkoj 

në Londër rrugë të lirë në Shqipëri”, shkruan:  

“...Autoritetet Politike Jugosllave nuk i fshehin qëllimet 

e udhëtimit të Titos në Londër. Ata mund të 

përmblidhen në tri pika themelore:  
I- Përfundimi i një akordi politik me Britanin e Madhe 

në bazë të të cilit Britani e Madhe do të garantoj 

drejtëpërdrejt Jugosllavinë nga çdo aggression eventual 

të BS ose të satelitëve të tij.   

    

II- Përcaktimi i situatës Shqiptare. Do të jetë fjala për 

zonën “B” të tokës së Lirë të Triestës…”  

  

III- Rregullimi i çështjes Shqiptare do të trajtohet në 

substance duke i dhënë rrugë të lirë Titos për të përmbys 

rregjimin komunist në këtë vend dhe për aneksimin 

virtual të Shqipërisë nga Jugosllavia. Kuptohet mirë, në 
dëmin e Italisë gjithmonë…”. 

 

-Gazeta “Il Tempo Roma” datë 14 mars 1953, në një 

artikull informative me burim nga Parisi dhe me titull “ 

Braktisja e Shqipërisë në projektet e Malenkovit” 

shkruan, ndër të tjera:  “… Zërat e shpërndara këto 

ditët e kaluara mbi gjëndjen e mbrëndhsme në Shqipëri, 

vazhdojnë të jenë objekt komentesh nga ana e shtypit 

Francës. Nga një vend i pa caktuar i kufirit Shqiptar, 

një i dërguar i posaçëm i gazetës “France Soir” 

telegrafon se në Tiranë vdesin urie dhe se populli e 
urren rregjimin, se sheshet e katundeve janë bërë vend 

për varje njerëzish dhe se çdo dite më të rënë muzgu, 

fillojnë pushkatimet”.     
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Shkruan: Broz Simoni, Shkodër/Shqipëri 
Broz Simoni, u lind me 26.01.1948 në fshatin Berdicë të rrethit të Shkodrës. Ka mbaruar fakultetin filologjik, dega gjuhë-

letërsi shqipe në vitin 1977. Ka punuar si mësues i kësaj lënde. Ai ka marrë pjesë në hulumtime gjuhësore në terren për 

mbledhjen e fjalëve të rralla nga goja e popullit si dhe ka botuar romanin, „„Mashtrim dhe ndëshkim‟‟ (2003),  përmbledhjen  

me „„Anekdota e Barcaleta nga Nenshkodra‟‟, etj. Së fundi ka gati për botim librin „„Tregime dhe novela‟‟, si dhe  

„„Monografi për Zek Jakinin e Beltojës‟‟, „„Rekujem për Terenc Toçin‟‟, etj.  

 

 

 

Shqipëria Etnike dhe padronët komunistë ateistë 
(pjesa e parë) 

 
Çlirimi i Shqipërisë e gjeti vendin tonë të zhvilluar në të 

gjitha fushat e artit dhe të kulturës, si letërsi shqipe e të 

përkthyer në të tëra llojet e gjinive letrare. E gjeti me 

teatër, muzikë e kinematografi, folklor, gjuhësi, 

etnografi, filateli, etj. E gjeti me biblioteka me literaturë 

të pasur vendase dhe të përkthyer nga kreyveprat e 

letërsisë botërore, posaçërisht evropiane perëndimore 

dhe muzeume arkeologjike nga më të pasurit. Kishim 

pra një kulturë brilante. Në të gjithë këto lloje arti e 

kulture, një meritë të padiskutueshme, për të mos thënë 

parësore, e pati kleri katolik, veçanërisht ai i Shkodrës. 

Në qoftë se qytetin më verior të Atdheut, Shkodrën, e 

quajnë dhe është djepi i kulturës shqiptare, vulë të 
pashlyeshme në shekuj kanë për të pasur klerikët 

katolikë. As servili më profan s'mund të belbëzojë të 

kundërtën. “Janë klerikët ata që vazhdonin të zhvillonin 

edhe në fushën letraro-pedagogjike një veprimtari të 

dendur përmes shkollave fetare, të ulëta dhe të mesme, 

si ajo e Jezuitëve me 1887 dhe ajo e Françeskanëve me 

1882”. “Kushdo që e njef historinë e Krishtënimit në 

Shqipëri„„ - shkruan Sami Repishti, me banim në SHBA 

“dhe rolin që ka luejtë popullisa e Kleri Katolik në 

vendin tonë që nga zanafilla..., arrin përfundimin e 

paevitueshëm se çdo gja që ka të bajë me Shqipninë dhe 

mbijetesën e popullit Shqiptar, mban në bërthamën e vet 

elementin Shqiptar Katolik. Aty u ruajt gjuha shqipe, 
aty u mbrojt toka shqiptare, aty u majtën lidhjet e 

pandërpreme me Europën”.       

 

Po ç'qëndrim mbajti ndaj kësaj trashëgimije të pasur 

kulturore e klerit katolik pushteti? Filloi shkatërrimet 

me kulm e themel të objekteve kulturore që u përkisnin 

françeskanëve e jezuitëve, sepse, sipas tyre, do të 

“helmonin” mendjet e të rinjve të dalë nga lufta dhe 

brezit të ardhshëm revolucionar. Në një shkrim të Lame 

Kodrës, pseudonim i Sejfulla Malëshovës, lexojmë: 

“Kam dëgjuar se në disa rrethe (intelektualësh B.S.) ka 

tendenca që Faik Konica e Fishta të fshihen fare nga 

defteri... Faik Konica, Fan Noli dhe Fishta janë fytyrat 

më të mëdha të Shqipërisë në fushën e kulturës". Për 

këtë thënie të ish ministrit të parë të kulturës shqiptare të 
cilin më vonë diktatura e la në hije, në “Historinë e 

Letërsisë Shqiptare të Realizmit Socialist” shkruhet: “S. 

Malëshova ishte për integrimin e kulturës antipopullore 

çifligaro-borgjeze në kulturën e re. Letrarët reaksionarë, 

si: Gj. Fishta, F. Konica etj., ai i vinte barabar përsa i 

përket rëndësisë për Shqipërinë socialiste...” 

 

Dhe dihet si u veprua nga filokomunistët injorantë me 

eshtrat e Fishtës, të cilat ia zhvarrosën për t'ia hedhur në 

lumin Drin. Ky veprim makabër sllavo-bizantino-

komunist nxiti poeten Tringë Dukagjini që në dhe të 

huaj, Itali, të shkruajë vargjet:  “Kur të varrosën / edhe 

gurët kjanë /. Kur të zhvarrosën, / të shkelën e të shanë. 

/ Eshtrat rrugicave, prap i gëlltiti dheu, / dhe ti mbete pa 

varr, si Skënderbeu”.  

 
Citojmë nga shkrimi i profesor Sami Repishtit, i cili 

konkludon: “Kleri shqiptar katolik asht grupi fetar ma i 

persekutuem në tanë Europën Lindore. Kleri Katolik ka 

qenë i vetmi grup i caktuem “Për Asgjësim" nga 

kriminelët e rregjimit komunist dhe në një masë të 

madhe ia ka mrritë qëllimit. Ata kanë njoftë për së 

afërmi jetën dhe vuejtjet e Klerit e popullsisë Shqiptare 

Katolike, ashtu si e kam jetue unë vetë për vite të gjata 

në Shqipëri, kanë krijue përshtypjen e pashlyeshme se 

rrezistenca antikomuniste në Shqipni ka qenë ma e 

ndërgjegjshme, ma masive dhe ma pa kompromis në 

mesin e kësaj popullsie, viktimë e terrorit të kuq”. 
 

*** 

Në letërsinë e “realizmit” socialist vërshuan krijues pa 

kurrfarë përvoje letrare, mjaftonte të kishin kohë për të 

zhgarravitur e librat u botoheshin si specat në varg për 

tu vendosur pastaj nëpër vatrat e kulturës të 

kooperativave bujqësore, salla leximi të reparteve 

ushtarake, biblioteka të shkollave 8-vjeçare e të mesme. 

Shumica prej tyre mbetën stoqe, pa iu lexuar asnjë faqe. 

Kjo letërsi ishte uniforme, sikur i kishte shkruar një 

dorë, mjaftonte që ideologjia e partisë dhe “mësimet” e 

Enver Hoxhës ta përshkonin si “një fill i kuq”. Në një 

këso librash shkruhej: “Ne s'kemi hall për tokën dhe për 
mollët, / (Ti Qazo, këtë mirë le ta dish) / Ne duam trutë 

e zemrat të shartojmë / , në trungun e përbashkët 

socialist”.  

 

(vijon) 
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Shkruan: Abas Fejzullahu, Zvicër 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veprimtaria e profesor Anton Çettës për pajtim dhe bashkim kombëtar 
 

„…Baca Anton ishte dukshëm i lodhur, por dhe i disponuar. Më tha kështu: „Don Lush, prekma pak shpinën. A kam 

ende shpinë?“ Unë iu përgjigja: „ Si jo, në shpinën tënde është mbarë Kosova, edhe më tepër, populli shqiptar!“  Ai si 

në hoka më tha: “Nuk e di a kam më shpinë, aq jam këputur …  A ka ndonjë vend ku mund të  mbështetemi pak para se 

të dalim para popullit në kremtimin e pajtimeve të gjaqeve?“. 
 

Porosia e tij nga takimi im i fundit me të para se të 

kalonte në amshim ishte kjo: «Nëse vdes pa e parë dhe 

përjetuar lirinë dhe pavarësinë, së paku një gisht i imi 

do të jetë jashtë vorrit, mbi të. Atë ditë që do të agojë 

liria, eja, e shtjere edhe gishtin tim në varr, që të pushoj 

në qetësi në tokën time të shtrenjtë, të shenjtë dhe të 

lirë“. (Pjesë e shkëputur nga kujtimet e Dr.Don Lush 

Gjergji) 

 

Në periudha të ndryshme historike, populli shqiptar 
është ballafaquar me pushtues të ndryshëm, qëllimi i të 

cilëve ka qenë jo vetem nënshtrimi, por edhe 

shkatërrimi i qënies biologjike dhe kombëtare.  

 

Shqiptarëtë e rrezikuar nga pushtuesit e ndryshëm, janë 

bashkuar në forma dhe mënyra të ndryshme për t`i 

shpëtuar dhunës dhe rreziqeve, kanë gjetur forma dhe 

mënyra të ndryshme që të bashkohen, duke lënë anash, 

shumë ngatërresa, plagë dhe gjaqe që për fatin e keq të 

shqiptarëve kanë qenë të pranishme vazhdimisht dhe 

vazhdojnë të jenë të pranishme edhe tani, por kohëve të 

fundit kanë marr përmasa të mdha dhe shumë shqetë- 
suese në Kosovë, Shqipëri dhe në të gjitha trojet 

shqiptare, edhe në kurbet kudo që gjinden shqiptarët, 

duke shkaktuar pasoja të rënda për familjarët dhe 

kombin në përgjithësi. 

 

Institucionet shtetërore përgjegjese për parandalimin 

dhe marrjen e masave të duhura me kohë, për t`i 

zgjedhur problemet e qytetarëve përmes Ligjit dhe 

Drejtësisë, deri me tani, s`kanë treguar rezultate të 

nevojshme, as për së afërmi… 

 
Shqiptarët në Kosovë dhe në të gjitha trojet kudo që 

gjinden dhe jetojnë, kanë aq shumë nevojë, për 

ringjalljen e Profesor Anton Çettës, për fjalën e tij të 

urtë, të artë por edhe të fuqishme në ndikimin për të 

mirë, që mbetet i përjetshëm në kujtesën historike, për 

frytet e jashtëzakonshme nga punëte mëdha të bëra në 

vitet 1990-ta, përmes Lëvizjes Gjithëpopullore për 

Pajtimin e Gjaqeve, kur së bashku me rininë studentore, 

si nismëtarë, jetësuan në praktikë idenë për pajtimin e 

gjaqeve. Zanafilla e këtij aksioni ishte në thellësinë e 

nëntokës, në Zgafellat e Trepçës, gjatë kundërshtimeve 

ndaj regjimit serb, kur kërkesës së popullit shqiptar të 

Kosovës për liri iu bënë krah përmes grevës së urisë që 

organizuan xehtarët në Stan Tërg prej 20-28 shkurt1989. 

Këtu u theksua kërkesa e xehetarit Halit Istrefi për 

Pajtimin e Gjaqeve ndërsa Sefedin Istrefi ua përcolli 

mjeteve të informimit dhe kërkesa e xehtarëve nga 

thellësitë e nëntokës hasi në mirëkuptim dhe përkrahje 

gjithëpopullore, si kërkesë shumë e qëlluar, të cilën 

shumë shpejt e jetësuan të rinjët në fshatin Lumbardh të 

rrethit të Deçanit në Dukagjin dhe grupi nismëtar me 5 

nistor (janar) 1990 me në krye Vesel Lekaj, Ali Ukaj, 
Ajete Lekaj, Murteza Lekaj, Besnik Kadrijaj, Abedin 

Lekaj dhe Hysen Pergjegjaj, ndërsa nga të moshuarit që 

i përkrahën e kurrë s`ju ndan të rinjëve ishin Magjun 

Lekaj, Ram Lekaj e Hasan Ukaj si dhe studentët tjerë si 

Nurije Zeka, Hava Shala, Myrvete Dreshaj, Brahim 

Dreshaj, Lulzim Etemaj, Binak Dinaj, Musë Berisha etj. 

Këtij manifesti iu bashkua dhe i priu kryeplaku i 

Kosovës, i dashuri dhe i nderuari Profesori Anton Çetta, 

i cili pas grevës së minatorëve pat thënë: “Historia nuk 

do ta harrojë atë shkëndijë që u ndez në horizontin e 

tetë të minierës së „Trepçës“ në Stari-Tërg për pajtimin 

e gjaqeve e të ngatërresave ndër shqiptarët!“ (*Epopeja 
e Minatorëve“ fq. 42. Aziz Abrashi & Burhan Kavaja) 

 

Kësaj nisme shumë të rëndësishme ju bashkangjiten dhe 

e ndihmuan shumë veprimtarë dhe vullnetarë nga të 

gjitha shtresat: intelektualë, profesorë e akademikë nga 

Instituti Albanologjik dhe Akademia e Shkencës dhe 

Arteve të Kosovës, si: Zekeria Cana, Zymer Neziri, 

Mark Krasniqi, Agim Çavdarbasha, Latif Berisha, si dhe 

përfaqësues të nderuar të Bashkësive fetare si: Don 

Lush Gjergji, Mulla Xhevat Kryeziu, Mulla Idriz 

Kakruki-Kosova, etj, të cilët në ballë me Profesorin 
Anton Çetta, me aksionin e Pajtimit të Gjaqeve bënë 

bashkimin e popullit si kurrë më parë kundër pushtuesit 

serbosllav. 

 

Rezultatet e veprimtarisë për Pajtimin e Gjaqeve 
Veprimtarët atdhetarë dhe intelektualët më të shquar 

shqiptarë, së bashku me rininë studentore, familjarë e 

veprimtarë nga të gjitha mjediset e Kosovës, bashkarisht 

pajtuan mbi 1 000 familje të hasmuara, duke arritur  

faljen e gjaqeve në emër të Kosovës, Flamurit dhe 

Kombit, në emër të krijimit të frontit të bashkuar, për ta 

hapur udhën e çlirimit të Kosovës nga zgjedha serbe. 
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Pra, në vitet 1990-ta u falën 1 000 gjaqe, u pajtuan mbi 

1 000 familje, u shpëtuan me mija jetë, u shtuan me 

mija ushtarë të lirisë, kur ishim në rrezik nga pushtuesi 

serb, ku nevoja për afrim e bashkim dhe qëndresë 

kolektive paqësore dhe forma tjera, ishte e nevojshme 

dhe e domosdoshme si ajri për frymëmarrje. Themelet e 

këtij bashkimi i vunë veprimtarët e Lëvizjes 

Gjithëpopullore të Pajtimit të Gjaqeve dhe Aksionit 

Gjithëpopullor “Familja ndihmon familjen“ përmes së 
cilës u ndihmuan në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe 

afatgjate mbi 8 000 familje skamnore, të cilave ua 

zgjatën dorën e ndihmës 8 000 familje me gjendje më të 

mirë ekonomike nga të gjitha trojet shqiptare. 

 

Lëvizja Gjithëpopullore për Pajtimin e Gjaqeve, duke 

pasur në krye Profesorin e madh Anton Çetta, depërtoi 

fuqishëm dhe përvetësoi dashurinë dhe nderimin e të 

gjitha moshave dhe të gjinive. Kështu që zemrat e vrara 

nga gjakmarrja dhe pengu i hakmarrjes u zbutën më 

lehtë në të gjitha familjet ku hynë „krushqit e pajtimit“! 

Kudo që Profesori shkonte në gëzime e pikëllime, u prit 
dhe u përcjell me nderime të larta e të sinqerta, sepse 

autoriteti i tij famëmadh, shumë i afërtë me secilin, 

intelektual e dijetar i rrallë, pedagog e gojëtar i 

mrekullueshëm, punëtor e studjues shkencor, veprimtar 

i përkushtuar tërë jetën e tij për çështjen e afrimit, 

pajtimit dhe bashkimit kombëtar, gjithnjë afrues dhe 

bashkëpunues me të tjerët, arriti që në takimet e 

organizuara për Pajtimin e Gjaqeve të tubonte masën 

prej gjysmë milioni pjesëmarrësish. I madh e i vogël 

ishin pjesëmarrës të tubimit madhështor te Verrat e 

Llukës, më 1 lulëzor (maj) 1990, ku morën pjesë 500 
000 shqiptarë edhe pse të rrethuar e kërcënuar nga 

policia e okupatorit serb e armatosur me autoblinda e 

tankse dhe mjete tjera ushtarake, ku sipër në hapësiren 

ajrore qarkullonin helikopterët luftarak, me qëllim 

frikësimi. Tubimi u mbajt me sukses dhe realizoi 

qëllimin e tij përcaktues të planifikuar përkundër 

ndërhyrjes së policisë në keqtrajtimin e qytetarëve pas 

përfundimit të takimit dhe marrjen e kryeveprimtarëve 

në biseda të ashtuquajtura informative aso kohe… 

 

Pjesëmarrësit, bashkëveprimtarët po edhe familjarët 
kanë kujtime të shumta e të llojllojshme dhe 

mbresëlënëse nga takimet dhe bashkëpunimi me 

Profesorin e nderuar Anton Çetta. Disa prej tyre si 

dëshmi do t`i paraqesim në vijim, për të dokumentuar 

rëndësinë e madhe të veprimtarisë dhe nderimin e  

dashurinë ndaj tij, dhe mbresëlënjet në kujtesën e tyre: 

 

Kujtime të shkëputura nga veprimtarja Shukrie 

A.Rexhaj: „…prof. Antoni iu përgjegj: Të gjitha rastet 

janë të rënda, por ne do t ì lehtësojmë. Në këtë moment 

do të dëgjojmë rininë dhe veten tonë, duke falur gjakun 

e më të dashurëve. Burrëria mund vetdijen, andej 
mbahuni burra dhe tregoni burrëri- vazhdoi profesori 

deri sa vihej rendi në odë, Prof. Mark Krasniqi mori 

leje për të vazhduar diskutimin... Falja e gjakut nuk 

është punë e lehtë, por sot është më së lehti. Dhe deri sa 

mjeku shëron plagët e trupit, ne i kemi hyrë një pune që 

të shërojmë plagët e shpirtit, tha prof. Marku“…xha 

Beqirit (babait të Besimit të ndjerë) disi i shëndritën 

sytë. U ngrit vendosmërisht  në këmbë dhe tha: Në emër 

të të gjithëve,  po e shtrij dorën e pajtimit! –Qofsh 

faqebardhë, se i nderuari nderon, ia priti prof. Antoni 

dhe pastaj vazhdoi: Bëhuni burra dhe ruajeni këtë 

pajtim gjaku, se më vështirë është të ruhet se të bëhet.“ 

(*Pajtimi i Gjaqeve  1990-1991, fq. 237) 

 

Profesor Antoni ishte një burrë trim 

Më 21 mars 1990 në orën 23 derisa karavani i 
krushqëve të pajtimit në krye me profesor Antonin po 

kthehej nga fshati Rufc i Ri, ku ia kishte kumtuar lajmin 

Gani Troshupës për faljen e gjakut të vëllait- Qamilit 

nga Qamil Kajtazi i Tërnit, në krye të fshatit, afër një 

helikopteri të prishur, kishte zënë pusi policia serbe. Ajo 

na ndali dhe filloi të na legjitimonte që të gjithëve. 

Derisa policia kontrollonte letërnjoftimet tona, unë,  për 

të thyer atë  heshtje të zymtë, i drejtohem profesor 

Antonit  me këto fjalë:“ 

-„A po frikësoheni, zotëri profesor“? 

-„ Përse të friksohem? Ne s`kemi bërë kurrfarë krimi! 

Kemi pajtuar gjaqe. Këta mund të na rrahin e të na 
burgosin, e qebesa, edhe të na vrasin, por Lëvizja e 

Pajtimit të Gjaqeve do të vazhdojë deri në faljen  e 

gjakut të fundit“. I thot këto fjalë profesor Antoni pa i 

bërë syri vërr se atë natë mund të na ndodhte ndonjë e 

keqe….“ (*Pajtimi i Gjaqeve  1990-1991, fq. 257-25) 

 

Disa kujtime nga Dr.Don Lush Gjergji: 

„…Baca Anton ishte dukshëm i lodhur, por dhe i 

disponuar. Më tha kështu: „Don Lush, prekma pak 

shpinën. A kam ende shpinë?“ Unë iu përgjigja: „ Si jo, 

në shpinën tënde është mbarë  Kosova, edhe më tepër, 
populli shqiptar!“  Ai si në hoka më tha:“ Nuk e di a 

kam më shpinë, aq jam këputur …  A ka ndonjë vend ku 

mund të  mbështetemi pak para se të dalim para popullit 

në kremtimin e pajtimeve të gjaqeve?“. Porosia e tij nga 

takimi im i fundit para se të kalonte në amshim ishte 

kjo : «Nëse vdes pa e parë dhe përjetuar lirinë dhe 

pavarësinë, së  paku një gisht i imi do të jetë jashtë 

vorrit, mbi të. Atë ditë që do të agojë liria, eja, e shtjere 

edhe gishtin tim në varr, që të pushoj në qetësi në tokën 

time të shtrenjtë, të shenjtë dhe të lirë“. 

* 
Xhemajl Sahiti kujtime: 

 „…Kujtoj rastin në Kuvendin madhështor te Verrat e 

Llukës ku këndshëm jehoi zëri i prijësit të pajtimeve të 

gjaqeve Anton çetta, i cili duke komunikuar lajmin, tha: 

Deri me tash u falen 600 gjaqe. Në emër të rinisë e të 

popullit shqiptar e të Anton Çettës për këtë madhështi, 

më lejo të të puth njëherë, tha  një fëmijë njomak, që 

sapo kishte shkelur në obligimet e jetës. Në Smolicë të 

Gjakovës, në emër të rinisë së Kosovës dhe popullit 

shqiptar dhe të Anton Çettës, e fali gjakun e babait një 

vajzë njomake, që sapo kishte filluar ta kuptojë barrën e 

jetës. Në mesin e dhjetëra falësve, ku secili ishte më i 
prekshëm dhe më i emocionuar se tjetri, afrohet një 

vajzë dhe masës së tubuar gati milionshe, i shqipton 

fjalët: „… në emër të Ibrahim Rugovës fali gjakun e të 

vetmit vëlla…“ (*Pajtimi i Gjaqeve  1990-1991, fq. 

283). 
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Dr. Mehmet Rukiqi, ditën e kalimit të profesor Aton 

Çettës në amshim e përkshkruan mes tjerash: sikur „u 

rrëzua një lis i madh“, nën hijen e të cilit, në këto vite të 

përgjakshme, janë flladitur shumë zemra. Janë mbajtur 

shumë kuvende, për pajtimin, bashkimin dhe larine 

kombëtare, për ta bërë Shqipërinë ashtu siç ëndrronin 

të gjithë ata burra trima e të rrallë, që jetuan, punuan 

dhe ranë në altarin e lirisë…“ 

 
Dr. Myrvete Dreshaj në punimin e saj ,,Gojtaria e Anton 

Çettës‟‟, shkruan: „E kush dinte më mirë se Profesor 

Anton Çetta që faljen e gjakut ta kërkonte në emër të 

dëshmorëve, të gjakut të tyre, në emër të popullit, të 

flamurit, të rinisë, në emër të unitetit kombëtar. E kush 

tjetër dinte më mirë se Profesor Anton Çetta që të 

gjykonte dhe të prekte në shpirtin e falësve me moto që e 

krijuam ato ditë të fillimit të Aksionit të Pajtimit se: Kur 

na vrasin të tjerët, ne të mos i hapim varre vetvetes, që 

32 të vrarët nga terrori shtetëror serb t ì ringjallim 

duke i falur 32 gjaqe, duke i lënë të pahapura varre të 

reja dhe se Plagët që na i shkaktojnë të tjerët të mos na 
duken  më të lehta se plagët që i shkaktojmë vetvetes 

…“ 

 

 

 

 

Nga kujtimet e veprimtarit Avdi Kelmendi: Fjalën e 

merr Profesor Antoni:  „ Burra, ju nxënës dhe studentë, 

tash kur po vinim këtu, jo larg gjeta një laps kimik. Të 

kisha kaluar para 30 a 20 vjetësh do të gjeja gëzhoja 

fishekësh, por ja që sot e gjeta këtë laps kimik. Pra, 

burra, sot ky laps vret, e jo plumbi. Propozoj që ky laps 

të vëhet në muzeun e shkollës suaj e të ruhet për kujtim, 

se u gjet në fushën e pajtimit‟‟.  Sot ai laps kimik ruhet 

në muzeun e shkollës në Godanc.  
 

Ndërsa për Mulla Idriz Kakruki-Kosova ka këto 

kujtime: ,,Njëherë zoti foli arabisht e dy mijë vjet foli 

shqip. Jemi në tokën tonë. Luftojmë për atdheun tonë të 

lirë edhe zoti është i yni, me popullin dhe me gjithë 

rininë. Përpara do të marrshojmë drejtë lirisë dhe 

pavarësisë kombëtare‟‟! (*Pajtimi i Gjaqeve 1990-1991, 

fq. 296). Sipas të gjitha rrethanave dhe kushteve 

ekzistuese, kur lindi ideja për Pajtimin e Gjaqeve, 

nisma, zhvillimi dhe rrjedha e ngjarjeve, nëse analizohet 

në mënyrë të gjithanëshme dhe realisht, del se kanë 

qenë rrethana dhe kushte të jashtëzakonshme, kur është 
paraqitur rreziku për dëmtimin apo edhe zhdukjen 

kolektive nga pushtuesi,  kështu që afrimi dhe pajtimi në 

këto rrethana ekzistuese në kohë dhe hapësirë ka qenë 

më i shpejtë dhe me rrethana lehtësues për pajtimtarët, 

për Pajtimin e Gjaqeve në terren, familjet dhe familjarët 

në hasmëri, përkundër shumë vështërsive tjera të shumta 

të shkaktuara nga pushtuesi serb. 
 

Të dhëna dokumentare nga Lëvizja Gjithëpopullore e Pajtimit të Gjaqeve (1990-1991) 

 

Lënda dokumentare e pajtimit të gjaqeve, plagëve dhe ngatërresave 

*Burimi i të dhënave: 1 Pajtimi i Gjaqeve 1990-1991, Prof. Anton Çetta –Dr. Zymer Neziri, Fq. 11- 226  

 

Nr. 

 

Vendi Bashkia-Komuna 

 

Nr.i gjaqeve të falura 

 

Plagë-varrë 

 

Ngatërresa 

 

Gjithësejt 

1. Bujanoc 11 5 / 16 

2. Deçan 47 13 15 75 

3. Dragash 12 9 31 52 

4. Ferizaj 39 18 15 72 

5. Fushë Kosovë 7 5 4 16 

6. Gallap 7 4 3 14 

7. Gllogofc 47 14 9 70 

8. Gjakovë 50 / / 50 

9. Gjilan 59 34 40 133 

10. Istog 32 14 23 69 

11. Kaçanik 19 10 / 29 

12. Kamenicë 36 18 39 93 

13. Kërçovë 13 8 6 27 

14. Klinë 41 1 / 42 

15. Lipjan 39 23 64 126 

16. Malishevë 46 11 55 112 

17. Medvegjë 3 1 2 6 

18. Mitrovicë 40 15 14 69 

19. Obiliq 9 4 / 13 

20. Pejë 49 27 11 87 

21. Plavë 2 / 3 5 

22. Podujevë 114 52 60 226 

23. Preshevë 5 1 3 9 

24. Prishtinë 40 5 4 49 

25. Prizren 79 113 275 467 

26. Rahovec 36 11 44 91 

27. Rozhajë 1 1 4 6 

28. Rugovë 26 7 17 50 

29. Skënderaj 59 16 8 83 

30. Strugë 14 2 / 16 

31. Suharekë 32 13 77 122 

32. Shkup 3 2 / 5 

33. Shtime 13 9 23 45 

34. Tetovë 24 / / 24 

35. Ulqin 1 / / 1 

36. Viti 51 10 2 63 

37. Vushtrri 63 6 4 73 
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Kulturë 

 

Shkruan: Prof. Dr. Bahtijar Kryeziu, Gjilan/Kosovë 
Prof. Dr. Bahtijar Kryeziu është mësimdhënës në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës. Këtë profesion e 

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

Fakultetin e Edukimit (Qendra në Gjilan) dhe atë të anëtarit të Senatit të UP-së për katër mandate, 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 

 

Këto dhe problemet e tjera të cilat 

kërkojnë zgjidhje, e të tilla ka, 

ashtu siç mund të kenë edhe disa 

gjuhë të vendeve e të popujve 
edhe më të përparuar se ne, sikur 

domosdo po e shpien shqipen në 

“shtratin e Prokrustit”, ku 

çdokush mund t‟i zgjasë ose 

shkurtojë asaj krahë e këmbë 

sipas dëshirës së tij (!). Në 

kontekst të kësaj mund të 

përmendim edhe disa zëra që 

dëgjohen sot (që për fat nuk janë 

shumë) se në gjuhë duhet të ketë 

një liberalizëm, liri të përdorimit 
të ligjërimit të lidhur, deri në atë 

masë saqë kushdo mund të flasë e 

të shkruajë dosido, që Dell 

Hymes  (Dell Hajms) e quan këtë 

“kompetencë komunikatave” që 

nënkupton “aftësinë për të 

komunikuar me kode të 

ndryshme, edhe pse ... në këtë 

mënyrë krijohet një mishmash 

gjuhësor, por nëse një mishmash i 

tillë pranohet nga bashkësia 
folëse, atëherë pse të mos bëhet 

një gjë e tillë”15 – citon një 

gjuhëtar yni. Është konstatim i 

cili neve nuk na duket edhe aq i 

drejtë. Ne mendojmë se standardi, 

norma, parimi, janë mjetet më të 

mira për të mënjanuar 

mishmashet dhe anarkitë në jetë 

dhe në punën tonë, pra edhe në 

fushën e gjuhësisë, si për 

respektimin e kodit gjuhësor në 

gjithë sistemin dhe nënsistemin e 
saj, ashtu edhe kur është fjala për 

përdorimin e termave, nocioneve 

dhe fjalëve të huaja. Mos të 

harrojmë se gjuhët letrare, apo 

                                             
15

 Dr. Shkumbin Munishi, Gjuha 

standarde nuk është varianti i vetëm i 

shqipes (intervistë), “Koha Ditore”, 16 

gusht  2007, faqe 14.  

standarde, siç quhen rëndom sot, zhvillohen, kultivohen bash në saje të 

normativitetit legjislativ dhe gjuhësor. Në hullinë e këtij parimi e me qëllim të 

një kodifikimi e funksionalizimi të shqipes standarde, ne mendojmë se ishte 

edhe organizimi i një tubimi shkencor, më seriozi pas Kongresit të 
Drejtshkrimit, ai i mbajtjes së Konferencës së Durrësit, për përdorimin dhe 

jetësimin e standardit të shqipes, i cili për një palë është një punë e shëmtuar dhe e 

dështuar, për palën e dytë e arritura më e madhe në arsimin dhe kulturën shqiptare, 

standard ky i cili nuk duhet të preket, kurse sipas rrethit të tretë të intelektualëve, 

standardi i „72-shit, është një e arritur gjithëkombëtare, por që kërkon plotësime e 

rishikime, krahas ecjes dhe zhvillimit edhe të vetë kombit shqiptar – siç del edhe 

nga Përfundimet e Konferencës së Durrësit16,  rreth mbajtjes të së cilës pati 

debate të shumta, jo vetëm mediatike, në prag të mbajtjes dhe gjatë mbajtjes së 

saj, duke u bërë shumë zhurmë, në stilin tashmë të njohur: është dashur të mbahet 

e ku morën pjesë 40 gjuhëtarë, letrarë, përkthyes...*  dhe s‟është dashur të 

mbahet, reagim i paraqitur ato ditë në medie, si për habi, po nga aq 
personalitete të shquara të jetës kulturore e shkencore shqiptare**, duke 

shprehur aty shqetësimet e tyre në seriozitetin shkencor dhe sinqeritetin 

njerëzor të kësaj konference. 
 

“Në këtë betejë të rrënimit të indit të vetëm koheziv kombëtar, të gjuhës standarde 
shqipe, më të zëshëm janë sidomos ata që nuk kanë kompetenca shkencore 

gjuhësore, as kapacitete politike vendimmarrëse. Kjo kategori e njerëzve, 

tradicionalisht kanë vuajtur nga sëmundja e egzoglosisë. Për ta gjuha shqipe nuk 

ka qenë asnjëherë e mjaftueshme për t‟i shprehur mendimet apo mesazhet e tyre” – 

thotë një gjuhëtar yni. Andaj, të tillët (jo të shumtë)  kërkojnë “shprishjen” e 

gjuhës letrare, duke u mbështetur në, “argumentet” e tyre, për ne 

kundërshkencore dhe kundërfilologjike: se Kongresi i Drejtshkrimit i vitit 1972 

ishte një vendim politik, në të cilin shkenca gjuhësore dhe kriteret e saj të 

përcaktimit të gjuhës letrare kombëtare i nënshtroheshin vullnetit “sipëror” të 

Partisë e të drejtuesit të saj; se “Standardizimin në Kongresin e Drejtshkrimit 

nuk e udhëhoqën gjuhëtarë me vepra, si Eqrem Çabej e Selman Riza, por 
komisarë të gjuhës, të udhëhequr nga idetë marksiste dhe “mësimet” e 

diktatorit (Mehmet Elezi); se kjo ishte një iniciativë e një dore pleqsh komunistë, 

të cilët kanë pësuar një teptisje iracionale atavizmash enverian, dhe në vend se të 

ballafaqohen me fuqinë e argumentit kundër tërë atyre që e kontestojnë Standardin 

e vitit 1972, kërkojnë të kapen për „alltia‟ pushtetari; se gjuhëtarët shqiptarë, në 

mesin e të cilëve kishte shkencëtarë të rrafshit europian si Çabej apo Domi, kishin 

gojën të “qepur” nga mundësia e përfundimit në qeli apo në varr, ndërkaq 

gjuhëtarët kosovarë nuk patën kurajën të kundërshtonin vendimin e Tiranës zyrtare 

e jo shkencore, për të mos ia imponuar me forcë shqiptarëve e kulturës së tyre të 

folurit e më pak se një të tretës së tyre; se  burri më “i madh" i atij Kongresi i cili 

edhe ishte ideatori kryesor për njësimin e gjuhës shqipe ka qenë Androkli 

                                                
16

 Qendra e Studimeve Albanologjike (Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë), Shqipja në etapën e 

sotme (politikat e  përmirësimit dhe të pasurimit të standardit), Durrës, 15-17 dhejtor 2010.  

. 
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Kostallari që nga vetë emri 

kuptohet lehtë se sa shqiptar ishte; 

se po u mor vetëm një dialekt për 

bazë të gjuhës letrare, atëherë 

folësit e atij dialekti e marrin 

epitetin dhe ndjenjën e njëfarë 

superioriteti si “bartës të normës” 

dhe pastaj gjithmonë kanë përparësi 

në luftën për pushtet, për pozita, për 
punë, për prestigj shoqëror dhe se 

këtë mendim të Haugenit, ata që 

kanë vendosur, nuk e kanë pasur 

parasysh në vitin 1972; se gjuha 

letrare është krahasuar me një pilaf 

të piperosur ku pilafi është 

toskërishtja dhe piperi është 

gegërishtja (Prof. Arshi Pipa)17; se 

edhe 40 e sa vjet pas vendosjes së 

standardit dhe propagandimit të 

gjithanshëm të tij, një pjesë e mirë e 

shqiptarëve të Shqipërisë dhe 
thuaja të gjithë ata të Kosovës 

vazhdojnë të flasin ndryshe, 

prandaj ky standard, sipas tyre, 

edhe duhet  shembur siç është 

shembur edhe vetë diktatura!  etj., 

etj. 

“Propaganduesve të ndarjes së 

gjuhës shqipe sot nuk u mjafton 

ndarja e popullit shqiptar në 

shtete të ndryshme politike, nuk 

ju mjafton ndarja me kufij 
politikë, veç se vazhdojnë në 

mënyrën më anakronike t‟i 

propagandojnë kufijtë e vjetër 

krahinorë, etnografikë, fisnorë 

dhe fetarë të popullit shqiptar e të 

pasurisë materiale e shpirtërore të 

tij... Propaganduesit e 

përkufizimeve të reja krahinore të 

shqipes vazhdojnë t‟i shquajnë 

kufijtë etnografikë, në kohën kur 

Evropa vazhdon të rrënojë mure 
shumë të larta, për të cilat ka 

investuar djersën e disa popujve, 

të disa dekadave dhe madje të 

disa shteteve18. 

Një rreth tjetër intelektualësh, të 

njëmendësie me reaguesit e vitit 

2010, të cilët kishin shfaqur 

shqetësimin e tyre (ndoshta edhe 

të arsyeshëm në atë kohë) për 

mbajtjen e një konference: 

                                             
17

Prof. Fehmi Agani pas mbajtjes së 

Konsultës së Prishtinës, më 9 mars 1970, i 

kishte shkruar prof. Pipes, në shenjë 

respekti në gegërishte, për t‟i shpjeguar 

se: “Për gjuhën kemi pasë nji Konsultë të 

madhe gjuhësore në vitin 1968”. 
18

 Prof.asc.Begzad Baliu, Diskutimet për 

standardin dhe perceptimi i tyre, 

“Bashkimi kombëtar”, 4.11. 2013.  

   

akademikë, profesorë universitetesh, gjuhëtarë në zë, shkrimtarë, përkthyes 

etj., sikur ende ngurrojnë dhe kanë frikën që të hapet “kutia e Pandarës”. Në 

një letër dërguar Kryeministrit Rama, ata veç tjerash theksojnë: “... Për rreth 

dy dhjetëvjeçarë pas Kongresit gjuha shqipe jo vetëm nuk njohu shpërdorime e 

kriza zhvillimi, por dëshmoi të gjitha aftësitë e saj të mrekullueshme për të 

pasqyruar me fuqinë e fjalës çdo krijim të shëndoshë të mendjes dhe të shpirtit 

njerëzor... E kundërta ka ndodhur e po ndodh në periudhën vijuese...”
19

, për të 

vlerësuar më tutje, drejt e mirë, mendojmë ne, se “Shqipja e njësuar, që 

meriton të cilësohet si përfaqësuesja e vetme e mbarë gjuhës shqipe falë 
shkallës së lartë të kodifikimit në të gjitha nënsistemet e saj, falë zhvillimit të 

cilësive shprehëse kuptimore e estetike pakrahasimisht të larta, falë pasurisë 

dhe shtrirjes mbarëkombëtare, përballet në këta 23 vjet me përdorimin e saj në 

të gjitha fushat - nga arsimi te dokumentet zyrtare, te kultura librore, te mjetet 

e shtypit – e që është lënë plotësisht jashtë çdo kontrolli, në kundërshtim të 

hapur me praktikën e vendeve të qytetëruara... Dhe për çështjen e madhe të 

mbrojtjes dhe lëvrimit të shqipes letrare në përputhje me vendimet historike të 

Kongresit të Drejtshkrimit ia vlen të bëhet çdo përpjekje dhe të mobilizohet e 

gjithë shoqëria. Këtu nuk ka vend për liberalizma naivë, as për 

eksperimentime teorish të ndërtuara në rërë”20. 

Rrethi tjetër i intelektualëve, të cilët vlerësojnë të arriturat e standardit të 

shqipes për këto vite të zbatimi të tij, duke u mbështetur në parimin se “gjuha 
është një organizëm i gjallë, aq sa gjuhëtarët natyralistë të shekullit XX e 

krahasuan atë me qeniet e tjera që gjallojnë në botë”21, mendojnë:  se baza 

dialektore e standardit nuk duhet të ndryshohet; se askush nuk mund të 

argumentojë se gegërishtja është eprore ndaj toskërishtes ose e kundërta; se me 

të mirat e të metat, për këto vjet e me këtë standard është jetësuar një kulturë e 

tërë; se rikthimi te çështja e dy dialekteve do të ishte kthim mbrapa, që do të 

frymëzonte pastaj  zërat që duan të shpikin një standard të ri për një “komb 

kosovar” (Mehmet Elezi); se sot zhvillimi i hapësirës shqiptare në Ballkan 

karakterizohet nga dendësimi i lidhjeve e i marrëdhënieve të gjithanshme, pra nga 

konvergjenca, ashtu siç është edhe prirja e zhvillimit të gjuhës konvergjente – 

synim drejt së përbashkëtës duke lënë mënjanë tiparet e ngushta krahinore; se 
përpunimi dhe kodifikimi i shqipes letrare ka nisur shumë më herët se të mbinë 

komunizmi dhe nuk është punë e një a disa personave, por rezultat i punës së kryer 

nga disa breza intelektualësh, duke nisur me rilindësit tanë të shquar, si 

Kristoforidhi, Naimi, Samiu e duke vazhduar me Konicën, Nolin e të tjerë; se në 

Kongresin e 1972-shit, ku kishte përfaqësues jo vetëm nga Republika e Shqipërisë, 

por dhe nga viset shqiptare të ish- federatës jugosllave si dhe nga arbëreshët e 

Italisë, u vendos që të gjithë shqiptarët ta përdorin një gjuhë letrare të vetme dhe 

pikërisht atë që kemi sot në përdorim; se në parapërgatitjen e Kongresit kanë marrë 

pjesë edhe institucionet shkencore jashtë Shqipërisë, p.sh. "Konsulta e Prishtinës" 

e vitit 1968, pra katër vjet para marrjes së vendimit definitiv për standardizimit e 

gjuhës; se edhe dialekti verior mund të kishte shërbyer si bazë për shqipen letrare 
të përbashkët, natyrisht duke iu nënshtruar një procesi standardizimi që me siguri 

do të kërkonte më shumë punë për shkak të dallimeve midis të folmeve të 

ndryshme të atij dialekti, sidomos në rrafshin fonetik, krahasuar me dialektin 

jugor; se në këto rrethana mendimi i shprehur nga disa intelektualë për t'u kthyer 

prapa tek gjendja e dikurshme e dy varianteve letrare të gjuhës shqipe është i 

papërligjur dhe për më tepër do të ngjallte frymën e përçarjes në një kohë kur 

kombi shqiptar ka nevojë më shumë se kurrë për bashkim dhe se kërkesa për 

ribërjen e standardit nuk është gjë tjetër veçse mëtim për çstandardizim, e  

çstandardizimi është rruga më e shkurtër për veçim kombëtar;  se fundja, kjo gjuhë 

letrare e përbashkët nuk duhet marrë si diçka e bërë një herë e përgjithmonë. 

Diskutimet për standardin bëhen pareshtur edhe në vende të tjera, për gjuhë të 

mëdha e me traditë të gjatë standardizimi, si anglishtja, gjermanishtja etj., por që 
nuk kërkohen baza të reja dialektore.  

(vijon)

                                                
19

 20 profesorë, letër Ramës: Ndalo shkatërrimin e shqipes nga "akademikët", postuar te “Bota sot”, 1. 5. 2014. 
20

 Po aty. 
21

 Shih: Prof. dr. Ali Jasharit, Shqipja në “shtratin e Prokrustit” dhe përdorimi i shqipes standard 

në tekstet shkollore, botuar te Shqipja në etapën e sotme (politikat e përmirësimit dhe të pasurimit 

të standardit, QSA, IGJL, Tiranë, 2011, faqe 561. 
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Shkruan: Prof.dr.sc. Akil Mark Koci, Prishtinë/Kosovë & Londër/Angli 

 

 

 

 

 

 

Madhështia e artit është vetëm e vërteta 
                                      (pjesa e dytë) 

 

 

Kardinali Mikel Koliqi, një 

figurë elitare krijuese që paraqet 

një zë të vlerave estetike, krijues 

me përmasa kombëtare e fetare, 
pavarësisht prej shumësisë së 

veprave dhe shmangies së 

nocionit kompozitor, njëri prej 

figurave të shumta tragjike të 

klerit katolik që pësuan në kohën 

e diktatorit, tiranit dhe njeriut më 

të urryer, prijësit të komunistëve 

shqiptar, Enver Hoxha që kreu të 

gjitha ato mizori e krime ndaj 

popullit të vet vetëm që të 

zbatojë një teror të paparë në 
emër të “popullit” dhe ideve të 

çoroditura komuniste e këto i 

përjetoi edhe ai në lëkurën e vet. 

Ai ishte Kardinali i parë 

shqiptarë, prijës fetar, krijues dhe 

intelektual i gjithëanshëm me një 

dituri të madhe e kjo natyrisht 

nënkupton edhe njohjet e lëmenjve të shumta e sidomos njohjen e filozofisë, 

jo vetëm fetare, por edhe filozofisë së përgjithshme që kishte një qëndrim të 

drejtë të kodit moral të saj dhe ideve që vinte nga metafizika përplot ide për 

artin në përgjithësi, e në veçanti për atë muzikor, i cili edhe i a kushtoi një 

pjesë të jetës. 
 

Kështu me veprat e veta përcjell mesazhin se madhështia e artit është vetëm 

e vërteta. Ky logos nuk është vetëm figurë stilistike por një e vërtetë e 

qëndrueshme historike si vlerë e mirëfilltë artistike .  

 

Ky klerik dhe kompozitor shqiptar u lind në Shkodër më 29 shtator të vitit 

1902 dhe vdiq më 28 janar të vitit 1997. Rrjedh nga një familje e njohur 

shkodrane e cila në gjirin e saj pati intelektual dhe atdhetarë të paepur për 

çështjen kombëtare dhe fetare, për të cilin pak ose aspak nuk e kemi njohur 

krijimtarinë e tij ne kompozitorët dhe krijuesit shqiptarë në Kosovë. Kjo pra 

është edhe një arsye që me pak rreshta ta ndriçojmë ketë figure poliedrike, 
figurë të shquar të kulturës sonë mbarë kombëtare dhe fetare, figurë që krijoj 

një varg veprash jo të shumta, por që paraqesin në sfondin historik të 

krijimtarisë muzikore artin që filloi të zhvillohet në shekullin e kaluar. 

 

Pra,sa është me rëndësi vlera estetike muzikore e veprave të tija ose si thonë 

estetët në shkencën e tyre se “kriteri i vlerës së një vepre nuk qëndron në 

cilësitë subjektive të artistit, por në cilësinë objektive të vetë sendit të 

krijuar”. Ne mjerisht nuk mund të bëjmë fjalë për asnjë element duke u 

bazuar në rregullat, kodet, resurset muzikologjike ngase na mungon materia 

kryesore, partiturat. Por, vlera historike e tyre është e pa mohuar, kurse 

tërësia e tyre imponohet si rritje të universit krijues, kulturor, fetar, por edhe 

fonologjik, morfologjikik dhe të spektrave të tjera vitale e që e stigmatizon 

vetë autorin si krijues me një 

diapazon të gjerë të njohjes së 

problematikës krijuese. 

Po vazhdojmë me ato shënime 
biografike të nevojshme për ta 

studiuar profilin e tij artistik dhe 

krijues pa të cilin nuk mund ta 

njohim tërësinë e veprimtarisë së 

tij si dhe evoluimin dhe 

përjetimin e tij si dhe të 

pikëpamjeve të tija për artin si 

forcë si nxitëse në tërësi.  

 

Shkollën fillore e fillon në 

vendlindje, në Shkodër. Edhe pse 
e okupuar ajo ishte qendër e 

kulturës shqiptare dhe fetare 

katolike. Më pastaj vazhdon dhe 

mbaron me 1911 në vigjiljen e 

shpalljes së Pavarësisë së 

Shqipërisë me 1911 kolegjin 

Arici të Etërve Jezuitë në Brescia 

të italisë, ku edhe vazhdoi 

shkollën e mesme në kolegjin 

Vitorzi në Monza, Bergamo dhe 

në Bari që i përfundon në vitin 

1925, për të vazhduar 
Politeknikumin në Milano të cilën 

e ndërpret dhe studion teologjinë 

në Seminarin Corso di Venezia në 

Milano prej vitit 1928-30.  

 

Në vitin 1931 shugurohet për prift 

në vendlindje, në Shkodër, ku 

punon deri me ardhjen e 

“çliruesve”, të cilët për 50 vite të 

sundimit të tyre shtruan dhunë 

dhe padrejtësi me pasoja 
katastrofike për popullin shqiptar, 

duke filluar “çlirimin” e tyre me 

burgosje e vrasje që merr përmasa 

të një një izolimi total nga bota e 

qytetëruar. Pra edhe ky perlat 

përjetoi jo vetëm burgimet por 

edhe shantazhe nga të më pa para.  

 

I edukuar në një shtet ku muzika 

kishte vendin qendror, në Itali, 

vite të tëra rifilloi përsëri ta 

ngjalli jetën muzikore i cili nuk 
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preokupohet vetëm me thjesht në rindërtimin artistik të muzikës si mrekulli, 

porai ka arritur të krijoj jo vetëm individualitetin artistik dhe krijues, por 

edhe tu a imponoj muzikën si art edhe bashkëqytetarëve me të cilët jetoi në 

Shkodër në kohën e paqes dhe “çlirimit”. Kjo si dukët u ka penguar 

pushtetarëve duke ia veshur lloj epitete në gjyq si mbrojtës i krishterimit 

(....shiko në librin ec Pjeter Pepes...). Pas lirimit përfundimtar rifillon për 

herë të dytë organizimin e jetës muzikore, kurse në nëntor të vitit 1994 

emërohet kardinal.  

 
Nuk ka bërë studime të rregullta muzikore, por ka mësuar në shkolla të 

ndjeshme dhe të njohura. Thonë se për personat e talentuar as që i u duhet 

ndonjë shkollë e madhe,. Shembujt më të mirë janë kompozitorët si Bahu, 

Mozarti,  Beethoveni dhe një varg krijues të njohur që kanë qenë pa 

shkollime të larta edekuate, por me krijimtarinë e tyre u bënë personalitetet 

të shquara krijuese botërore. 

 

Aktiviteti i tij i madh që nga koha e rinisë e deri vonë kurorëzohet me shumë 

aktivitete qofshin ato krijuese apo organizuese. Në vitin 1932 formoi korin e 

Katedrales Schola Cantorum, duke ekzekutuar jo vetëm në kishë, por edhe 

jashtë saj, me rastin e manifestimeve dhe riteve kishtare me koncertet nga 

më të ndryshmet ,veprat jo vetëm të kompozitorëve te shekulli të hershëm që 
nga shekulli i XIV por deri te kompozitorët e ditëve tona shqiptarë dhe të 

huaj dhe me këtë shënon një vazhdimësi të muzikës sakrale. Në ketë kohë i 

kushtohet edhe kompozimit që sëndertojë një dëshirë të kamotshme. Edhe 

pse kompozimet e tija të para datojnë që nga vitet e hershme, pra që nga viti 

1936.  

 

Gjithmonë në veprat e tija i është përmbajtur botëkuptimit estetik se 

“kombëtarja duhet të jetë pjesë edhe e universales”. Kështu kemi një vepër të 

muzikës skenike të cilën e kompozoi në bazë të libretit të dom Ndre Zades e 

quajtur “Rozafa”-,melodramë në tri akte, ku shprehte përmes kësaj vepre 

ndjenjën kombëtare, sepse ka qenë i vetëdijshëm se krijimtaria artistike 
duhet të ndikojë në vetëdije të masavet të gjëra e mu sipas asaj “Arti i vërtetë 

është mbi të gjitha art kombëtar, është vetëdije kombëtare”. Dhe mu ajo 

Rozafa, për të cilën ata që kanë njohuri të pakta nga historia e legjendave e 

dinë përmbajtjen e saj e cila ndikon në imazhin, në vrojtimin, në veçantitë, 

në pulsimin e veçorive origjinale të etnive dhe kështu autori ka menduar që 

përmes një legjende shumë të njohur të prezantuar si melodramë në tri akte e 

sajuar me muzikë vendase-shkodrane do të kthehet në një ndjenjë të 

fuqishme për identitetin e tyre kombëtar edhe ashtu në atë kohë të luhatur.  

 

Pra, ky tharm që e bën Koliqin krijues i refleksioneve të pa ndërprera na dha 

jo shumësi veprash, por vepra të pakta e dinjitoze që nuk i pengon që muzika 
me një gjuhë tradicionale ta përvetësoj publikun. 

 

E kaluara e kamotshme kohore siç është edhe ngjarja e legjendës Rozafa 

aspak nuk i ka penguar që të krijojë një vepër realiste,v epër me të gjitha ato 

shkëlqime dhe të meta të jetës dhe me të drejtë mund të konsiderohet si 

vepra e parë e muzikës skenike shqiptare në kësi përmasa falë prirjeve dhe 

aftësive krijuese.  

 

Pra si theksuam në mungesë të materialit muzikor do të cekim vetëm veprat 

e krijuara gjatë një periudhe të gjatë jetësore: Muzikë sakrale-e shenjtë , 

korale Virio;Galilei;,Confirmat hoc Deus; ,Cor Jesu; ,Sacerdotes Domini;, 

Ecce sacerdos;, dhe të tjera nga muzika skenike kemi “Rozafa,,melodrama 
në tre akte , libreti dom NdreZadeja,1936; “Rrethimi i Shkodrës”, 

melodramë në tre akte, libreti dom Ndre Zadeja, 1937; “Ruba e kuqe”, 

melodramë në tre akte, libreti dom Ndre Zadeja,1937; dhe si përfundim..... 

pas një vizite në Shkodër “Ke premtuar Prenk se pas operës Mrika do ta 

kompozon edhe operën tjetër për Gjergj Kastriotin-Skëndërbeu. Prenka i u 

përgjigj “Po, more shoku Enver, por puna e operës nuk është si bukët që i fut 

në furrë”.  

 

Pra, i dinjitetshëm, guximtar, 

krijues me përkushtim të madh 

artistik i pa përkulur, gjithnjë 

duke ecur në jetë vertikalisht, 

krijues me përmasa universale, i 

devotshëm, emblemë jo vetëm 

muzikore por edhe njerëzore dhe 

e identitetit nacional. Si i tillë me 
të gjitha këto veti ai është pjesë e 

panteonit të pavdekshëm. Ne 

duhet që ta promovojmë dhe ta 

vlerësojmë atë në kuadër të opusit 

krijues të tij si vepër madhore, 

vepër me dimensione të qarta, si 

vlerë e kulturës sonë muzikore 

kombëtare.  

 

Mu për këtë arsye kjo vepër është 

dashur të realizohet me rastin e 

100 vjetorit të lindjes së Nenës 
Terezë, krahas Requiemit të 

Mozartit në koncertin solemn që 

është mbajtur në Prishtinë në 

Katedralen “Nënë Terezë” në 

Prishtinë, më 4 shtator 2010, si 

vepër e një autori tonë, kushtuar 

shenjët orës shqiptare sepse ky 

autor me këtë vepër si dhe me 

vepra të tjera e ka merituar. 

 

(fund) 
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Shkruan: Pjeter Logoreci, Vjenë/Austri 
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 ndricojnë talenti dhe sytë e mendjes… 
                     (pjesa e dytë) 

 

Bisedë me këngëtarin, kompozitorin, poetin dhe publicistin Gjokë Vata 

 

Djali i vogël fukara, rrobat e të cilit mbuloheshin vetëm nga harnat e qepura 

nga nëna sa për të mos i lanë vend erës të fshikullonte trupin e tij të njomë, 

zotëronte karakter të fortë malësori dhe besim të madh te Zoti. Ai nuk donte 

të qëndronte para derës së kishës apo në ndonjë cep rruge për të lypur bukën 

e tij të përditëshme. “......një herë”, tregon Gjoka në librin e tij biografik, 

“....për me u përshëndet me Mehill Delinë, të vërbërin tjetër të lagjes tonë, 
shkova te kandi i qëndrimit të tij të zakonshëm ku u lyp lëmoshë kalimtarve. 

Motoja therëse si një vetëplagosje: “ FALNI QORRIT PA SY” ....mu duk si 

zani ma i vrazhdë i mjerimit ...mendova: “Sa e tmershme asht persëritja e 

panumërt e kësaj fjalie, cdo përsëritje e së cilëse ban ma pak therëse 

dhimbjen e shqiptimit të saj, deri sa bahet aq e zakonëshme sa e shqipton në 

mëndyrë të pavetëdijëshme, sikur të ishe nji robot.... ”..  

 

Lufta për jetën e për bukën e gojës bëri që të shpërthenin talentet e tij, 

dhuratë e Zotit. Qysh në moshën 8 vjecare ai filloi të hedh në vargje 

emocionet e revoltën që i buronin nga shpirti i tij i trazuar..... e po ashtu filloi 

të ishte i përhershëm e të aktivizohej sa mundej në ambientet e aktivitetet e 

kulturës që organizonte qyteti. Falë dashamirësisë së mjeshtrit Preng Jakova, 
Gjoka fillon të mesojë në mënyrë autodidakte notat muzikore dhe pianon, 

duke u munduar të provojë sa më shumë ndër ato pak instrumenta që kishte 

shteti. Fati e solli që në sajë të ngjyrës të zërit unikal e tonalitetit të tij të 

vecantë, dëshirës së tij për artin dhe falë ndërhyrjes së Preng Jakovës tek 

autoritetet, t‟i jepet mundësia për të vazhduar Liceun Artistik të Tiranës për 

piano. 

 

Me ndihmën e mësuesve dhe të nxënësve dashamirë, Gjoka  filloi të 

ambientohet me muzikën, instrumentet e jetën e kryeqytetit. Në vitin 1952 ai 

shkruan këngën e tij të parë: “Dashuri Baritore” (tekst e muzikë), e cila u 

vlerësua shumë nga Komiteti i Arteve dhe Abdulla Grimci. Bukuria e zërit të 
tij, vullneti dhe këmbëngulja për të ecur përpara befasuan të madhen Marie 

Kraja, e cila kërkoj nga drejtori i shkollës që Gjoka të filloj njekohësisht me 

pianon edhe leksionet për kanto. Kërkesës së saj drejtuar drejtorisë të Liceut 

drejtori ju pergjigj me këto fjalë: 

“....Zonja Kraja, me gjithë respektin e madh që kam për ty, kriteri i vendosur 

për të nxjerrur në skenë njerëzit me të metë fizike më detyron ta refuzoj 

kërkesën. Kjo direktive, vërtetë nuk është e shkruar, por megjithatë është 

vendosur normë e shoqërisë tonë. Ne kemi porosi nga lart ta nxjerrim 

Gjokën vetëm një herë në fund të këtij viti shkollor për të pasqyruar 

përkrahjen e shtetit. Daljen në skenë të njërzve me të meta fizike shteti jonë e 

konsideron ngacmim emocional, i papreferueshëm nga politika jonë”. (Gj.V. 
Ditari i kujtimeve te mija, faqe 177). 

 

Në kryeqytet Gjoka njihet me personalitete të botës akademike, me të cilët 

diskuton për letërsinë, muzikën, autorët e huaj, etj. Ka kontaktet me Jorgo 

Bllacin, Mihallaq Luarasin, Robert Schwarcin, Hysen Pelinkun dhe me 

përkthyesin Vedat Kokona nga i cili merr idenë t‟i hyjë botës së 

përkthimeve. Edhe në shumë ambiente muzikore e shoqërore të Tiranës, 

Gjoka me këngët e tij që ishin hitet e muzikës italiane, spanjole apo angleze, 

u bë shumë i njohur, gjë që e dëmtoj shumë “reputacionin politik” të tij. Pas 

paralajmërimeve të autoriteteve të shkollës, atij ju hoq bursa për të vazhduar 

studimet në Çeki, ndërsa filloj të 

përgjohej nga sigurimi i shtetit “për 

qëndrim të keq politik”. Ndërkohë, 

me revolucionin hungarez, situata 

politike në Evropën lindore pësoi 

një goditje të madhe dhe ngjalli 
shpresa për cdo shpirt të lirë të 

shtypur nga diktatura.  

 

Duke përfituar nga verbëria e tij, 

sigurimi i shtetit përgjonte Gjokën 

edhe gjatë udhëtimeve të tij në 

Shkodër ku ai në takimet me shokët 

i fliste atyre për muzikën 

bashkëkohore, poezinë, lirinë e 

fjalës e të artit, ku ai shprehte 

simpatinë e tij për revolucionin 

hungarez apo për poetin  
“reaksionar” Gjergj Fishta. Kjo 

solli që në vitin e tretë ai të 

përjashtohej nga Liceu dhe të 

arrestohej e të keqtrajtohej në 

hetuesi nga sigurimi i shtetit për të 

pranuar tre akuza të sajuara: 

Agjitacion e propagandë, 

.....tentativë arratisje me grup, 

......përpjekje për të përmbysur 

pushtetin popullor. Megjithatë, ai 

lirohet nga hetuesia për mungesë 
provash si dhe me motivin,...se 

“pushteti i popullit” nuk dënon me 

burg njerëz me aftësi të kufizuara si 

Gjokë Vata. Por, këtu fillon për 

Gjokën kalvari i mundimeve, i 

papunësisë dhe i izolimit të plotë 

nga shoqëria. Në Shkodër ai 

diskriminohet nga zyrtarët lokalë të 

partisë dhe shtetit në  format më të 

egra. Nuk e lejojnë të punojë, të 

këndojë, të ketë kontakte me shokë 
dhe miq të cilët sigurimi i 

kërcënonte. Ai nuk lejohet të hyjë 

në ambientet e kulturës (klubin e 

rinisë, teatrin “Migjeni”, shtëpinë e 

kulturës, etj). Persona të 

rëndësishëm partiakë por edhe 

spiunë të rregjimit e fyejnë apo e 

kërcënojnë edhe publikisht. 

 

(vijon) 
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Këndi për libër, prozë dhe poezi

 

Shkruan: Prof. Dr. Nusret Pllana, Prishtinë/Kosovë  
 

 

 

 

 

 

Bashkimi kombëtar e bën rishkrimin e historisë 
(Njohja e së kaluarës është shkolla e së ardhmes) 

 
Përmbledhje 
Në këtë qytet të lashtë, sa vetë historia dhe jeta e shqiptarëve, para 570 vjetesh, 
kryetrimi ynë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, mblodhi princërit shqiptarë në 

Kuvendin e madh të Lezhës së asaj kohe, më 2 mars të vitit 1444. Që nga ajo 
kohë, sa duket, historia është tallur me të gjallët e këtij populli, në të gjitha 

periudhat kohore pas vdekjes së Skënderbeut. Por një mësim i madh i kësaj 
historie asnjëherë nuk është harruar, duke ju kujtuar dhe rikujtuar shqiptarëve, se 

pa ato vendimet themelore që kishte marrë Kuvendi i Lezhës, as nuk mund të 
mbrohej populli, as nuk mund të bëhej bashkimi kombëtar, as nuk do të mund të 

krijohet një treg i përbashkët shqiptar. 
 

Prandaj që të rishkruhet historia e shqiptarëve, e popullit shqiptar dhe e kombit 
shqiptar, si dy përkufizime historikisht të ndara, doemos është e nevojshme të 

sqarohen të gjitha ecejaket e jetës historike të këtij populli, në mënyrë që të 
dëshmohet se edhe sot e gjithë ditën ka nevojë për një bashkim, ashtu siç ishte 

konceptuar në Kuvendin e Lezhës, tashti me përmasën e kombit e jo të 
Principatave, për një ushtri shqiptare, që ta përballojë dhe ta largojë armikun nga 

tokat e tij, ende të pushtuara, tashti si gjeografi kombëtare, e jo si gjeografi e 
Principatave mesjetare, si dhe të sigurojë mjete, pra të ketë një arkë të përbashkët 

për të përballuar shpenzimet e mëdha të luftës, tashti si një luftë për bashkimin 
kombëtar, e jo si luftë e Principatave shqiptare, që luftonin kundër Perandorisë 

Osmane. Pra, përmasa kohore, historisë sonë ia ka imponuar edhe përkufizimet, 
të cilat deshën apo nuk deshën shqiptarët, një ditë do të realizohen. 

 

Hyrje 
Kësisoj, prandaj, ndoshta askujt nga ne të gjallët e sotëm, por as baballarëve 
tanë, pra shqiptarët kudo që janë, kurrë nuk ka mundur t‟u shkojë ndërmend se 

tri vendimet kryesore të Kuvendit të Lezhës, edhe sot janë aktuale, sepse nuk 

janë realizuar gjatë historisë. 
 

Në historinë tonë të lashtë, ashtu siç e kanë thënë edhe studiues të huaj edhe 
studiues shqiptarë, thuajse asnjëherë nuk kanë pushuar luftërat, qofshin nëpër 

krahina të veçanta shqiptare, qofshin në tërë hapësirën e gjeografisë shqiptare. 
Mirëpo, asnjëherë nuk është bërë një vështrim kritik, dua të them edhe një lexim 

kritik i historisë sonë, në mënyrë që të shihen edhe mundësitë, edhe rrethanat 
kohore, edhe mangësitë, por edhe dështimet tona.  

Ndonjëherë, aty–këtu, kur ndonjë i huaj, kryesisht dashakeqës për historinë e 
popullit tonë, thotë edhe ndonjë të vërtetë për dobësitë tona, na vjen inat, gjë që 

do të thotë se ende nuk jemi ne gjendje të përballemi me realitetin e fakteve 
historike. Mirëpo, po ashtu dihet fakti se ndoshta një pjesë e madhe e atyre 

fakteve ende nuk janë zbuluar dhe ende nuk janë publikuar, në mënyrë që të 
krijojmë një mendim objektiv për rrjedhën e shekujve të historisë në jetën e 

popullit shqiptar, por edhe në jetën e formimit të kombit shqiptar. 
 

Historia e luftërave dhe e ekzistencës së popullit shqiptar 
Kur Sami Frashëri, bashkë me rilindës të tjerë, po hartonte programin e madh 

kombëtar, “Shqipëria çka qenë, ç‟është dhe çdo të bëhet”, i cili ende, as pas 
Luftës së lavdishme të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, nuk është realizuar 

plotësisht, kishte parasysh po ato kërkesa themelore që kishte vendosur Kuvendi 
i Lezhës dhe që i kishte zbatuar Gjergj Kastrioti Skënderbeu.  

Një nga rilindësit e tjerë, ndër më të 

veçuarit, ishte edhe ideologu i 
bashkimit shqiptar, Vaso Pashë 

Shkodrani, i cili duke njohur mirë 
gjendjen e shqiptarëve të shekullit 

nëntëmbëdhjetë, shkruante: 
 

„Çonju, shqyptar, prej gjumit çonju, 
Të gjith si vllazën n'nji besë 

shtërngonju, E mos shikjoni kish‟ e 
xhamija, Feja e shqyptarit asht 

shqyptaria!‟ 
 

Pra, katër shekuj më vonë nga 
vendime të mëdha të Kuvendit të 

Lezhës, Rilindja jonë kombëtare po 
kërkonte realizimin e vendimeve të 

mëdha të Kuvendit të Lezhës, e që 
ishte krijimi i bashkimit të popullit 

në luftë kundër pushtuesit, në 
mënyrë që të çlirohej hapësira e 

pushtuar e gjeografisë shqiptare. 
 

Rilindësit tanë, sa thonë shënimet 
historike, publicistike dhe 

historiko-letrare, e dinin mirë 
historinë e popullit të tyre, siç i 

dinin mirë të gjitha luftërat që ishin 

zhvilluar kundër të huajve. Mirëpo, 
po ashtu i dinin mirë edhe përçarjet 

e të gjithë krerëve të këtyre 
përpjekjeve, ose i dinin, siç thuhet 

me gjuhën e gazetave të sotme, 
edhe skenat edhe prapaskenat e 

luftërave të tyre. Prandaj, e dinin 
mirë se po nuk u realizua kërkesa 

themelore e Kuvendin të Lezhës, 
nuk do të kishte fitore të përmasës 

kombëtare, siç nuk kishte pasur 
gjatë gjithë kësaj periudhe 

historike. 
 

Pra, çështja kryesore që ishte 
biseduar në Kuvend, ishte bashkimi 

i vendit në luftë kundër pushtuesit. 
Nga ajo kohë e këndej, nuk e di kur 

ka ndodhur një bashkim i tillë në 
tokat e gjeografisë shqiptare, 

përveç në kohën e Lidhjes 
Shqiptare të Prizrenit. Këtë 

bashkim të popullit nuk arritën ta 
bëjnë as Pashallëqet e Mëdha të 
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Janinës dhe të Bushatlinjëve  të Shkodrës, edhe për faktin se nuk arritën ta 

bashkojnë popullin në luftë kundër pushtuesit. Këtë nuk e thotë dhe nuk mund ta 
thotë as historia jonë. Pastaj, varësisht nga zhvillimi i ngjarjeve, sidomos në 

luftërat ballkanike, sidomos në Luftën e Parë Botërore, edhe më tutje, edhe pas 
Luftës së Dytë Botërore, populli shqiptar jo vetëm u përgjysmua, edhe si komb i 

organizuar, por ju përgjysmua gjeografia e atdheut të tij.  
 

Nëse Principatat e Mesjetës shqiptare, ato që i kishte bashkuar Kuvendi i Lezhës, 
i cili ishte mbajtur vetëm disa muaj pas kthimit të Skënderbeut në Krujën e tij, 

kishin arritur të krijonin bashkimin e popullit, kishin arritur të krijonin një ushtri 
që i kishte përballuar për 25 vjet  sulmet gjenocidiale të Perandorisë më të madhe 

të kohës, nëse kishte arritur të krijonte një arkë të përbashkët, a mund ta thonë 
periudhat e mëvonshme historike se nuk kanë pasur ku të mësojnë që të bëhen 

bashkë dhe të luftojnë për lirinë e vendit.  
 

Prandaj, edhe historia jonë, edhe ne si lexues të saj më shumë merremi duke 

folur për vuajtjet, humbjet, përgjakjet, copëtimet e gjeografisë kombëtare, 
pushtimet shekullore, e asimilimet aq tragjike, sa ndonjëherë harrohet se njerëzit 

e atij vendi që është i pushtuar e kanë obligim jetësor dhe qytetarë që të bëhen 
bashkë e të luftojnë kundër robërisë. 

 

Historia e shqiptarëve dhe historia e ushtrisë shqiptare 

Dikush thotë se Ushtria Shqiptare është krijuar me vendimin e Kuvendit të 
Vlorës, më 1912, kur është shpallur Pavarësia e Shqipërisë. Kështu thotë edhe 

historia e Ushtrisë Shqiptare. Historikisht dihet se pavarësia ishte shpallur për 
tërë gjeografinë kombëtare shqiptare. Por që nga ajo kohë, më shumë se gjysma 

e tokave shqiptare nuk kanë pasur ushtri të veten. Kush e pruri datën e 
themelimit të ushtrisë shqiptare në fillim të shekullit nëntëmbëdhjetë, kur ajo 

ishte bërë në fillim të shekullit pesëmbëdhjetë. Ideologu i Programit tonë 
Kombëtar, që nuk është realizuar ende në jetën historike të shqiptarëve, Sami 

Frashëri, në veprën e tij madhore, “Shqipëria çka qenë, ç‟është dhe çdo të bëhet‟, 
jep numra të saktë jo vetëm për formimin, por edhe për mënyrën e organizimit të 

ushtrisë shqiptare, duke përcaktuar numrin e ushtarëve në varësi me hapësirën e 
gjeografisë kombëtare. Çështja tjetër ishte krijimi i një ushtrie shqiptare me të 

gjitha repartet e saj, ashtu siç ishin të organizuara ushtritë më të përparuara të 
shekullit nëntëmbëdhjetë. Sa di unë, deri sot askush nuk është marrë me këtë 

çështje në Programin e Rilindjes sonë Kombëtare, të cilin e kishte hartuar Sami 
Frashëri dhe, i cili, ende nuk është realizuar në jetën e shqiptarëve.  Historia 

jonë, nuk e thotë saktë se ushtria e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, a ishte ushtri e 
gjithë popullit, apo kishte vetëm pjesëmarrjen e krahinave në të, diçka e 

ngjashme me pjesëmarrjen e Principatave shqiptare në kohën e Skënderbeut.  
 

Historia e Kuvendit të Lezhës dhe tregu i përbashkët shqiptar 
Në vazhdim do të prekë një çështje, që po bëhet për çdo ditë e më shumë aktuale. 

Prandaj, dua të ndalem te vendimi i tretë i rëndësishëm  i Kuvendit të Lezhës. 

Kjo çështje e tretë, ishte vendimi për krijimin e një arke të përbashkët për të 
përballuar shpenzimet e luftës. Dhe kjo luftë, siç e thotë edhe historia jonë, edhe 

ajo botërore, ka zgjatur 25 vjet. Këtu nuk dua qëllimisht të merrem me faktin se 
a ka pasur Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës një arkë të përbashkët, as me 

faktin se sa kanë dhënë shqiptarët, kudo që janë, për luftën e tyre çlirimtare. 
Ndoshta, sepse distanca historike ende është e vogël për madhështinë e këtyre 

ngjarjeve.   
 

Në historinë e popullit tonë, sidomos pas Luftës së Dytë Botërore, filluan ato që 
quhen përcaktime ideologjike, ato që quhen faktorë ndikues krahinash, ato që 

quhen mos përzierje në punët e brendshme të vendeve fqinje, edhe pse gjeografia 
kombëtare ishte e copëtuar, po nga këta fqinjë dhe me vendime të Evropës së 

kohës, edhe pse gjysma e popullit shqiptar ishte i robëruar, edhe pse ky popull 
mund të jepte e të merrte me këdo tjetër, edhe me kinezët, por vetëm me pjesën 

tjetër të popullit shqiptar, që kishte krijuar një shtet të vetin, shtetin që edhe sot 
historia i thotë Shqipëri londineze, pra me këtë popull të këtij shteti, edhe pse 

edhe ai ishte shqiptar, nuk mund të jepte dhe të merrte pjesa e mbetur nën 
okupim e popullit shqiptar, pra nuk u lejohej një treg i përbashkët. Për çudi të 

zotit, edhe në fillim të shekullit njëzet e një, po kjo Evropë harton një Rezolutë 
për Kosovën, ku që në fjalinë e parë i ndalohet të bashkohet me vendet fqinje. 

Doemos se është e kuptueshme. Bëhet fjalë se Kosova e ka të ndaluar të 

bashkohet me pjesën tjetër të 

gjeografisë së saj kombëtare, me 
Shqipërinë. Për fat të popujve të 

robëruar, luftërat çlirimtare përherë 
i kanë nëpërkëmbur dhe i kanë bërë 

të pavlefshme rezolutat e ndryshme 
në të gjitha kohërat kur janë hartuar 

ato. 

 

Përfundim 
Shqiptarëve nuk u duhet rishkrimi i 

historisë, kur dihet se ajo shkruhet 
në pesë a më shumë pjesë, të 

pushtuar nga pesë a më shumë 
popuj të ndryshëm, edhe me 

miratimin xhentëlmen të Evropës, 

që sot i plasi zemra të bëhet 
demokratike dhe e bashkuar. 

 
Po, pra, shqiptarëve aktualisht nuk 

u duhet rishkrimi i historisë në këto 
kushte dhe në këto rrethana 

historike që jemi si popull dhe si 
komb. Nuk u duhet, sepse nuk 

besoj se ka diku një komb modern 
në Evropën e sotme që ende është i 

ndarë, gjeografia kombëtare e të 
cilit ende është e copëtuar dhe e 

pushtuar.  
 

Më tutje, nuk u duhet, sepse edhe 
ajo puna më e vogël, siç është 

marrëdhëniet e përbashkëta 
tregtare, fjala vjen, edhe 15 vjet pas 

Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të 
Kosovës, nuk po realizohet në asnjë 

mënyrë. Shqiptarët andej e këndej 
kufirti të Shqipërisë londineze, 

bëjnë më shumë tregti me armikun 
e tyre historik, se sa në mes dy 

vendeve të tyre, fatkeqësisht ende 
të ndara me kufij politikë.  

Shqiptarët, pra, jo vetëm nuk kanë 
një treg të përbashkët, por e 

dënojnë njëri-tjetrin me lloj-lloj 

taksash doganore, në doganat që na 
i kanë caktuar të huajt, qofshin ata 

edhe miqtë tanë të përhershëm, apo 
të përkohshëm. 

 
Prishtinë-Lezhë, 

Më 7. 11. 2014  
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Rudolf Kraus, geboren 1961 in Wiener Neustadt  

(Niederösterreich). Aufgewachsen im 

niederösterreichischen Bad Fischau-Brunn. Er schreibt 
Lyrik und Prosa und hat bis heute mehrere Bücher 

veröffentlicht. Rudolf Kraus lebt als Autor und 

Bibliothekar in Wien und Bad Fischau-Brunn. Sein 

zweisprachiger Gedichtband „gesankenspiel/lojë 

mendimesh“ erschien 2014 im Laholli Verlag in 

Albanien. 

 

 

und dann (I)  

 

qual der erinnerung  

im inneren  
verinnerlicht  

die schatten des ich  

 

   

wahrheit nr. (X)  

 

die euphorie des moments  

macht den glauben hart  

ich möchte nichts mehr spüren  

die engel im genick  

sind so furchtbar schwer 
 

 

wahrheit nr. (XX)  

 

hier werden sie  

wohl kaum  

die wahrheit finden  

einzig und ausschließlich  

subjektive  

unmittelbare  

tatsächlichkeit 
 

 

lost  

 

ich möchte mich  

wieder verlieren können  

in unsägliche schwärmereien  

in haarsträubende abenteuer  

in nichts denkende lust  

 
 

 

Rudolf Kraus u lind më 1961 në Wiener Neustadt të Austrisë 
së Ulët. U rrit në Bad Fischau-Brunn. Shkruan poezi dhe 

prozë e gjer më sot ka botuar një sërë librash. Rudolf Kraus 

jeton si autor dhe bibliotekar në Vjenë dhe në Bad Fischau-

Brunn. Vëllimi poetik dygjuhësh: „gesankenspiel / lojë 

mendimesh“ u botua në vitin 2014 në Shqipëri nga „Shtëpia 

Botuese Laholli“. 

 

 

 

 

dhe pastaj (I)  
 

tortura e kujtimit  

brenda vetes  

plotëson  

hijet e unit 

 

 

e vërteta nr. (X)  

 

euforia e momentit  

e mpin besimin  

nuk dua të ndiej më asgjë  
engjëjt në zverk  

janë tmerrësisht të rëndë 

 

 

e vërteta nr. (XX)  

 

këtu  

s'keni për ta gjetur dot  

të vërtetën  

por vetëm e vetëm  

subjektivin  
të drejtpërdrejtin 

fakt 

 

 

i humbur  

 

rishtazi kam dëshirë 

të humb 

në adhurime të pathëna  

në aventura rrëqethëse  

në afshin që s'mendon asgjë  
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oh  

nur nicht verlieren 

 

 

*** 

lausche der stille  

kein mensch kann wirklich schweigen  

außer er ist tot 

 
 

*** 

statt anzurufen 

schreibe ich dir einen brief  

reden macht mich stumm 

 

 

eifersucht 

 

töte mich 

 

damit du endlich 
mehr platz hast 

in dir 

 

 

einbahn 

 

auch 

süßes leben 

schmeckt 

am ende 

doch immer 
bitter 

 

 

unfrei  

 

du schreitest  

einer marionette  

analog  

deiner vergewaltigung  

entgegen  

 
© RUDOLF KRAUS 

oh  

veçse jo të humbas 

 

 

*** 

vëri veshin qetësisë  

askush nuk mundet të heshtë si duhet  

veç në qoftë i vdekur 

 
 

*** 

në vend të telefonoj 

unë të shkruaj letër  

të folurit më bën memec 

 

 

xhelozi 

 

vramë 

 

që më në fund 
të kesh më shumë vend 

në ty 

 

 

njëkalimshëm 

 

edhe jeta  

më e ëmbël 

ka  

në fund  

veç shije  
të hidhur 

 

 

i varur  

 

vazhdimisht  

si një marionetë 

shkohet 

drejt përdhunimit  

të vetes 

 
Shqipëroi nga gjermanishtja  

© FERDINAND LAHOLLI 
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Shkruan: Besim Xhelili, Vjenë/Austri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Këmbët e dhembjes 
Erresirë e thellë, e ndytë     

Kam buluar fushën e shenjtë    

fuqia e syrit të njomë     

ka humbur në pakuptimësi!   

  

Loti i pastër rreth hundës rrjedh    

bie në liqenin e pafund,     
aty nën këmbët e dhembjes    

aty ku përballen,-      

frika dhe siguria,      

kujtesa e harresa,      

përbuzja e simpatia,     

mëkati dhe e vërteta,     

lodhja e qetësia,      

ferri dhe lumturia...!     

 

Aty ku ngadalë dreqi dhelpërak    

shkurton këmbët...  
 

 

Gjaku i infektuar 
Në brendinë e territ të shurdhër 

Klithjet misterioze mbizotërojnë, 

Qeshje mllefi, këngë bastarde 

Ditë pa ndonjë shije të veçantë. 

 

Perëndoi dhe një diell i kuq 

Hëna shfaqi syrin e saj mashtrues, 

Fantazia ime i hoqi prangat 

Gjaku i infektuar nisi të pastrohet. 
 

 

Kur 

Kur librat në rafte i mbulon pluhuri 

Njerëzimit i mbyllen dyert para ardhmërisë. 

 

Kur mjekut i ndryshken veglat e punës 

Njerëzimit i vërsulen sëmundjet e epidemitë. 

 

Kur malit i shterret uji dhe qielli nuk qan 

Njerëzimit nuk i‟a shuan asgjë etjen. 
 

Kur prindërve u ftohen zemrat 

Fëmijëve u zhduket gëzimi nga fytyra, 

buzët e tyre digjen pa qeshje… 

 

 

 

 

 

 

Füße des Schmerzes 
Tiefe, unreine Finsternis  

Hat sich über das Heilige Feld gelegt. 

Die Kraft des frischen Auges 

Hat sich im Absurden verloren. 

 

Eine reine Träne perlt entlang der Nase,  

Tropft auf den endlosen See,  
Dort unter den Füssen des Schmerzes,  

Dort wo sich begegnen: 

Angst und Zuversicht 

Erinnern und Vergessen 

Verachtung und Mitgefühl 

Sünde und Wahrheit 

Verzagen und Ruhe 

Hölle und Glück ...! 

 

Dort – wo der listige Teufel 

Die Füße verstümmelt... 
 

 
Infiziertes Blut 
Im Inneren der gehörlosen Dunkelheit 

Herrschen mysteriöse Schreie, 

Bitterliches Lachen, Lieder der Bastarde 

Tage ohne besonderen Sinn. 
 

Noch eine rote Sonne ging unter 

Der Mond zeigte sein betrügerisches Auge, 

Meine Fantasie befreite sich aus den Fesseln 

Das infizierte Blut begann sich zu reinigen. 

 

 

Wenn… 
Wenn der Staub die Bücher in den Regalen bedeckt 

Der Menschheit schließen sich die Türen der Zukunft. 

 
Wenn dem Arzt die Werkzeuge verrosten 

Die Menschheit wird von Krankheiten und Epidemien 

angegriffen. 

 

Wenn dem Berg das Wasser austrocknet 

Und der Himmel nicht weint 

Nichts löscht den Durst der Menschheit. 

 

Wenn die Herzen der Eltern kalt werden  

Den Kindern verschwindet die Freude aus den 

Gesichtern 

Ihre Lippen brennen ohne Lächeln… 
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Shkruan: Osman Caka, Manchester/Angli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiteti 

Fillova të urrej botën. 

Qiellin dheun dhe tokën. 

Shoh lotët, jam pa fjalë, 

Kam dhembje e shumë mallë. 

 

I mallkuar qoftë kurbeti! 

Që na ndau ne mes vete. 

E pret motra të vetmin vëlla. 

Ka shumë mote pa e pa. 
 

Thërret motra nga mërgimi. 

Lotë e vaj në vend ushqimi. 

Kthehu vëlla të lutem unë! 

Nëna tretet çdo ditë e më shumë. 

 

Eja, kthehu, të lutem shumë! 

Jam me nënën plakë që të pret. 

Lotët tona u bënë lum. 

Ka mbetur e shkretë kjo voter. 

Qëkur mungon një lugë në sofër. 

Endem mes dhimbjes dhe mallit per ty. 

Pa ty vëlla shtëpia s'më duket shtëpi. 

 

Sikur të kishim fatin dhe fuqinë, 

të bëjmë së bashku një mrekulli, 
mos të ndaheshim mes vete kurrë, 

Të ndalonte prej lotësh kjo gurrë. 

 

Mjaft të ndarë me shumë mundime! 

U dogjëm të gjallë në këto përjetime. 

Mbetur në gërmadhat e padrejtësisë, 

Ringjallim jetën e thelbin e lumturisë. 

Mungesa jote po na vret. 

 
 

 

Shkruan: Bajame Hoxha-Çeliku, Bruksel/Beligjikë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poetit Përparim Hysi 
Me penë në dorë poeti rebel 

Dashuri skalit, Ditë edhe natë 

I dëlirë është, Si një qiell pa re 

Mençuri  ka, e penë të artë. 

 

Na dhuron vargje plot jetë 

Buzëqeshjen na çel mbi buzë 

Pranverë, mbjellë nëpër jetë 

Poeti me shpirtin në muzë. 

 

Na është në kohë, i madhi poet 
S'harron kurrë dashurinë 

Me zemër, i largon retë 

Në buzë, mban trëndafil... 
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Sport 
 

 

 

 
 

 
www.aberia.at 

 

Klubi i shahut Arbëria nis me sukses vitin e dytë në garat në ligën e parë të Vjenës  
 

Me 4 tetor  

2014 filloi 

sezoni i radhës 

i ligës së parë 

të shahut të 

Vjenës. Që nga 

viti i kaluar në 

këto gara merr 

pjesë, për herë 
të parë në historikun e saj, edhe një klub shahu i 

shqiptarëve që jetojnë në Austri, Klubi quhet Arbëria 

dhe si kampion i ligës B në sezonin paraprak, është 

duke arritr suksese të shënuara edhe në këtë rang. Deri 

më tani klubi ka zhvilluar katër ndeshje duke i fituar që 

të gjitha dhe momentalisht zë vendin e dytë në tabelën 

e klasifikimit të ligës së parë të federatës së shahut të 

Vjenës. Klubi zakonisht garon me këtë përbërje të 

shahistëve: Kadri Berbati, Agron Çika, Fatos Krasniqi, 

Nexhat Veliu, Sokol Çekani, Astrit Zenuni dhe Hamdi 

Hysenaj. Kohë pas kohe, për klubin Arbëiria, 

aktivizohet edhe miku i shqiptarëve, austriaku Mag. 

Herald Penker.  

 
Në emër të këshillit redaktues dhe lexuesve të revistës 

„„Dielli Demokristian‟‟ përgëzojmë shahistët shqiptarë 

në Austri për përfaqësimin dinjetoz që po i bëjnë 

sportit dhe mërgatës sonë! 

 

 

Boksieri pejan që jeton në Vjenë, Shpëtim Shala fiton dhe një meç tjetër në boksin 

profesionist 

 
1 nëntor 2014: Në një atmosferë impozante sportive, në 

një nga sallat më të frekuentuara të boksit në Vjenë, 

boksieri kosovar Shpetim Shala u ndesh me shumë 

sukses kundër hungarezit Norbert Szekeres në një meç 

në tetë raunde të cilin e fitoi me pikë. Shala deri më tani 

kishte nje rekord brilant prej 18 fitoreve (8 KO) dhe një 

barazimi. Ndërsa Szekeres kishte gjithsejt 54 meçe 

profesioniste me bilanc prej 16 fitoreve (9 KO), 35 

humbjeve dhe 3 barazimeve.  

 

U shënua pesëvjetori i Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri 
 

23 nëntor 2014: Në Gänserndorf të Austrisë së Ulët 

(Niederösterreich), afër Vjenës, u shënua pesëvjetori i 

pestë i Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri. Para të 

pranishmëve u prezantua, në pika të shkurta, puna 

pesëvjeçare e të gjitha ekipeve punuese, që nga 

themelimi e deri më sot, pa lënë anash as peticionon për 

pranimin e Federatës së Futbollit të Kosovës në FIFA 

dhe UEFA, dhe meritat e kësaj Lige, ku Ministria e 

Diasporës së Republikës së Kosovës në vitin 2012, 

përzgjodhi pikërisht Ligën Shqiptare të Futbollit në 

Austri për ta shpërblyen me çmimin „„për kontribut të 

veçantë në sport‟‟, i cili çmim u nda në Prekazin 

legjerndar. Kryetari i Ligës, Qani Sulejmani, falënderoi 
të gjitha ekipet e futbollit,  të gjitha ekipet punuese dhe 

të gjithë përkrahësit, që në forma të ndryshme ndihmuan 

mbajtjen e garave në kuadër të Ligës Shqiptare të 

Futbollit në Austri, ligë kjo që është e veçantë në 

diasporën shqiptare. Pos tjerash ai shtoi edhe rëndësinë 

e kësaj Lige, qoftë në vlerat e bashkimit të 

bashkatdhetarëve në aktivitete të përbashkëta, por edhe 

në bashkimin e rinisë shqiptare në mërgatë. 

Manifestimin e nderuan me prezencen e tyre edhe 

Ibrahim Makolli, Ministër i Diasporës së Kosovës, 

përfaqësues të Ambasadës së Republikës së Kosovës 
dhe aktivistë të tjerë të shumtë.  

http://www.aberia.at/
http://futbollishqiptar.eu/u-shenua-pesevjetori-i-liges-shqiptare-te-futbollit-ne-austri

