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Gjuha jonë sa e mirë! 
Sa e ëmblë, sa e gjerë! 

Sa e lehtë, sa e lirë! 
Sa e bukur, sa e vlerë!

Naim Frashëri

Urime 7 marsin - ditën e mësuesit dhe shkollës shqipe

Urime 8 marsin -
ditën ndërkombëtare të gruas

7 mars 1887
Korçë, Shqipëri
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Aktualitete

Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe publicist në Vjenë 
(mag_mehmeti@hotmail.com)

“Dija’’ e Vjenës – 
110 vjet në altarin e progresit kombëtar

Shqiptarët kudo që u gjenden jashtë territoreve etnike 
në Evropë, Amerikë e Azi, në � llim shekullin e njëzet 
kishin përqendruar veprimtarinë në jetësimin e ideale-
ve të rilindësve në bërjen e alfabetit dhe shtetit shqiptar. 
Sundimi i gjatë turk e kishte dëmtuar çdo gjë shqiptare, 
në radhë të parë gjuhën, trashëgiminë kulturore, fetare, 
zakonet. Edhe në trevat shqiptare � lloi të ndihet rritja 
në kërkim të identitetit kombëtar për çka duhej liria 
dhe shteti i lirë. Idetë e tyre të shprehura natyrshëm e 
me forcë magjike të trashëguar bashkë me lashtësinë 
e Maleve Shqiptare u shkruan, rishkruan gjithandej 
shtypit të kohës krahas brumosjes së tyre në zemrat 
dhe mendjet shqiptare.

Kështu ndodhi edhe në Vjenë ku studionin intelektualë 
tani të njohur në histori bërjen kombëtare. Në � etush-
ka dhe gazeta kohe u botuan vargjet e Naim Frashërit, 
dhe vepra e jeta e tij në � llimin e Shekullit të Pavarësisë 
nga “Kolonia Shqiptare e Austrisë”. Studentë e intelek-
tualë, të mbledhur rreth “grupit iniciues”, krahas boti-
meve ndërtuan struktura organizative me programe të  
fuqishme me interes kombëtar.

Vetë shprehja e emrit të shoqërisë “Liria” është syno-
nim i qëllimit, diç krejt e kuptueshme e natyrore e cila 
pas pak vitesh do ndërron emër në shoqërinë “Dija”. 

Ditëlindja e “Dijës” është 
pikërisht 27 dhjetori i vi-
tit 1904, kur tani mbush 
plot njëqind e dhjetë vjet. 
Emrat e  Dr. Gjergj Pek-
mezit,  kryetar, Hilë Mosit, 
Kristo A Dako, Kolë Kod-
heli, Dervish Hima, Ndue 
Paluca (Batusha), Kolë 
Rrota, Simon Kadarja, Gas-
për Beltoja, Gaspër Mikeli, 
Kolë Margjini, Lec Çurçia dhe po aq të tjerë do 
jenë emra të respektuar në letërsinë, kulturën dhe 
historinë kombëtare. Shoqëria e intelektualëve 
shqiptarë i kishte vënë vetit qëllime patriotike.

Kontributi në arsimimin dhe ngritjen kulturor 
nisi në hartimin dhe botimin e librave, duke 
� lluar nga abetarja në vitin 1903 dhe e dërguar 
në atdhe, ndihma në formën dhe krijimin e 
alfabetit të përbashkët në shqip, gramatika e 
gjuhës shqipe dedikuar gjermanofolësve dhe atij 
shqiptar, ndër të parat në Evropë nga intelektuali 
patriot  Dr. Gjergj Pekmezi. Sekretar i Shoqërisë 
ishte Hilë Mosi, i cili botonte nën pseudonimin 
Sokoli, ashtu siç bënin edhe shumë veprimtarë 
të tjerë për shkak të përndjekjeve nga autoritet 
push-tuese turke të kohës në territoret shqiptare.

Edhe vet “Dija” për një kohë do jetë shoqëri 
gjysmë ilegale deri në krijimin e rrethanave të 
favorshme shoqërore e juridike kur do veproj 
legalisht. Hil Mosi i shkruan Asdrenit në 
Bukuresht se regjistrimi i “Dija”-es ishte bërë e 
mundur me 29 mars 1907. Statuti i shoqërisë i 
botuar në � etushkë dallohet për nga  rregullsia 
e  shkrimit dhe renditjes së neneve në shtrirjen 
e tyre sipas ligjeve dhe strukturës përcaktuese 
funksionale e praktike.
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Statusi i shoqërisë “Dija”

“Shoqëria “Dija” e ka selinë e saj në Vjenë me degën e saj 
në Raguzë” shkruan neni i parë i statutit. Pika dy: ”Qëllimi 
i Shoqatës është ngritja e arsimimit të shqiptarëve duke e 
kultivuar gjuhën e letërsinë shqipe”. Nga këtu shihet lidhja 
e intelektualëve të Vjenës me intelektualë në Raguzë 
(Dubrovnik) në krye me z. Nikollë Ivanaj, një veprimtar 
i çështjes kombëtare i lindur në Triepsh të Grudës, i 
shkolluar një kohë në Vjenë dhe mbrojtës i platformës së 
Rilindjes kombëtare në formim të shtetit shqiptar.

Për kohë të shkurtër nëndegët e Shoqatës “Dija” do for-
mohen edhe në Prizren, Shkodër, Tiranë krahas atyre 
në disa qytete brenda Austrisë ku vepronin aktivistë të 
njohur për çështjen shqiptare, si në Grac, Kllagenfurt, 
Strebendorf. Çdo vit shtohen degët e “Dija”- es ku dy vjet 
më pas mbas  një letërkëmbimi intensiv mes Vjenës dhe 
Bukureshtit, Asdreni i dërgon Vjenës procesverbalin e 
plotë mbi formimin e degës së “Dija”es në Bukuresht më 
16 dhjetor 1906 në përbërje prej njëzet anëtarëve. Data 
historike 27 dhjetor 1904 shënohet mes tjerash edhe me 
formimin e degës në Shkup, 27 dhjetor 1906. 

Do ishte jetëshkurtër veprimtaria pa intelektualë të rinj e 
të shkolluar po të mos sjellshin studentë të rinj nga trevat 
shqiptare për studime në universitetet austriake Vjenë, 
Graz, Insbruk. Ky aktivitet u mbështet fuqishëm nga 
miqtë e shumtë austriakë dhe të personaliteteve të njo-
hura shqiptare si Faik Konica, Hil Mosi, Aleks Drenova, 
Visar Dodoni, Nikollë Ivanaj, Petro Nini Luarasi e të tjerë.

Nën përkujdesjen e “Dija”- së u botuan tekste 
në shqip për trevat shqiptare aq të nevojshme. 
Ndër të parat “Abetarja” me autor Ndue Palucen, 
kalendari “Shqiptari”, “Këndime për shkollat 
e para shqipe”, “Gramatika…për përdorim 
t’femijve”, “Libri i dytë i knoitorës shqype për 
shkollë në Shqypni”, etj.

Pa dyshim botimi i kalendarit është me vlera 
të veçanta, krahas gjuhëve tjera që botonin 
kalendarë, në gjuhën shqipe ketë rol e marrin 
shoqëritë shqiptare në So� e, Vjenë dhe Stam-
boll. Në Vjenë Kalendari botohet në vitin 
1906 me alfabetin e shoqërisë “Bashkimi” ku 
përfshihen ndodhitë kryesore të vitit 1905. E 
veçantë shënohet masakrimi nga grekët i Papa 
Kristo-Negovanit.

Sipas korrespondencës mes dy kolosëve të kohës 
Hil Mosi në Vjenë dhe Aleks Drenova-Asdreni 
në Bukuresht, del se me përpjekjet e kryetarit, 
Dr. Gjergj Pekmezi në vitin 1906 janë shtypur 
dymijë ekzemplarë të kalendarit. Shqetësimi 
rreth formësimit të një alfabeti të përbashkët 
ishte i madh në mesin e intelektualëve patriotë 
në Austri. Po veçojmë artikullin “Alfabetet apo 
sëmundja e quajtur alfabetitis“. Artikulli � llon: 
“Si kundër që s’kemi një gjuhë të përgjithshme, 
ashtu edhe që alfabet të njohur prej të gjithëve 
as e kemi, as nuk e patëm as për shumë kohë si 
duket nuk do të mund ta kemi”. Më tutje në Ka-
lendar në faqen 19-të lexojmë:”Të mos gënjehe-
mi me shpresa e lajka, se duhet punë, dhe prapë 
punë. Me të punuar zgjohet kombësia, me punë 
do të hapim sytë, do të lulëzojmë vendin, e do 
të çelim rrugët e parajsës e lumturisë. Ngrihuni 
pra o vëllezër nga ky gjumë i rëndë…”

Në kalendar gjejmë 
rubrikën e të dhënave 
meteorologjike,të da-
tave kur janë festat 
fetare katolike, mys-
limane, ortodokse, 
bektashiane, rubrikën 
gjeogra� ke rreth tokës, 
ekuatorit, sipërfaqeve 
të kontinenteve, lartë-
sitë e maleve, thellë-
sitë e deteve, lumenj, 
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liqene. Për herë të parë shoqëria 
nxjerr hartën e parë të viseve të Al-
peve Shqiptare, në fakt historikun e 
hartave të trevave shqiptare. Po ashtu 
i kushtohet rëndësi popullsisë së 
vendeve, qyteteve, ekonomisë e buj-
qësisë.

Në pjesën e kulturës botohen tre-
gime, përralla e vjersha nga rinia 
shqiptare, këngë, etj. Kalendari tani 
ishte bërë një thesar shkrimesh 
nga më të ndryshmet ku botonin 
krijuesit nga radhët e studentëve e 
intelektualëve shqiptarë në Austri. 
Në Pjesën e Kombëtares botohen 
prozë e poezi nga Hil Mosi. Janë për 
tu përmendur ato në Kalendarin e 
vitit 1907 i shkruar sipas alfabetit të 
shoqërisë “Agimi” . Pastaj botime të 
Naim Frashërit, Asdrenit, Ghergh 
Gega (pseudonim), Mido Akasari, 
(pseudonim), Orli (Simon Kadare), 
Pa dyshim sukses i shoqërisë 
“Dija” ishte botimi i “Gramatikës”-
,,Albanische Gramatik”, e cila do ketë 
një përdorim të gjerë në mësimin 
e shqipes në trevat shqiptare dhe 
jashtë tyre. Kjo vepër historike e Dr. 
Gjergj Pekmezit edhe sot ruhet në 
Bibliotekën Kombëtare të Austrisë e 
botuara para alfabetit të Kongresit të 
Manastirit.

Nga shkrimet e kohës shihen efektet 
e fuqishme të “Dija” es në qendrat 
e tjera të kohës ku kishte shoqëri të 
fuqishme shqiptare si në Bukuresht, 
Stamboll, Raguzë, Boston, Kairo. 
Duke e parë veprimin legal të “Dija”-
es dhe përkrahjen e saj nga autoritetet 
vendore kishte edhe propozime që 
shoqëritë shqiptare të shkriheshin në 
një të përbashkët me emrin “Dija”.

Kështu kryetari i shoqërisë “Djalëria 
Shqiptare” do propozonte në një 
mbledhje me krypleqëninë e “Dija”-
së se do bëhet një degë e saj me 
qëllim uni� kimi të veprimtarisë 

kombëtare. Ose, letra e “Dija”-së dërguar shoqërisë patriotike 
shqiptare “Bashkimit” të Bukureshtit me propozimin për bashkimin 
e tyre. Edhe pse kjo nuk ndodhi ishte një ide e bashkimit të 
qëndrimeve dhe veprimeve me interes kombëtar në atë periudhë. 
Vlera e veprimtarisë në letërsi e politikë është e pazëvendësu-eshëm. 
Botohen: “Shkronjëtoren shqip për gjermanët”-“Alb. Gramatik” nga 
Dr. Gjergj Pekmezi, Kalendarët e viteve 1906/7/8/  , të 1910-ës e 
shtyp në Manastir, “Këndime për shkollat e para të Shqypnisë”,  Këto 
tekste pas Kongresit të Manastirit botohen me alfabetin e miratuar 
nga Kongresi si p.sh.”Këndime për të rritshmit”, “Gramatika, e folmja 
e shqipes”, ,,Lehrend Lesebuch des Albanisches” nga Lambertzi dhe 
Dr. Pekmezi, etj.

Shoqëria “Dija” më 12 janar të vitit 1916 e � llon botimin e gazetës 
“Vëllazënija” e dyjavëshe � lli-misht e pastaj javore. Kryeredaktor 
ishte Leo Freundlich, i njohur me veprën e tij “Albaniens Golgotha” 
ku zbulon gjenocidin e ushtrisë serbe mbi popullin shqiptar të Koso-
vës, etj. 

Për gjatë tri vjetëve u botuan 110 numra të “Vëllaznija”-së me shumë 
materiale nga lu� a, arsimi e kultura, analiza e shkrime mbi hapjen e 
shkollave shqipe. Kjo gazetë dallo-het me shkrimin e saj të shoqëruar 
me fotogra�  që nuk i hasim në gazetat tjera të kohës.

Pa dyshim veprimtaria e Shoqërisë  “Dija” të Vjenës është një gurë i 
çmuar në themelet e shtetit dhe kombit shqiptar. Veprimtarët patriot 
që përbënë këtë shoqëri, janë sot emra që shkëlqejnë në historinë e 
kulturën kombëtare. Andaj, nderimi dhe respekti në gjenerata është 
detyrim moral. Edhe, i dy shteteve shqiptare.
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AktualiteteAktualitete

Shkruan: Ramiz Selimi, Linz/Vjenë 
(ramiz66@aon.at)

Austria dëshiron të shfrytëzojë
në maksimum potencialin e emigrantëve

Shoqata:”Forumi i Qytetarëve të Wels-it” organizoi një diskutim në temën “Emigracioni dhe Ekonomia”. Duke e parë që 
30 përqind e qytetarëve në Austri kanë prejardhje të huaj, ekonomia e vendit është orientuar kohëve të fundit për të marrë 
maksimumin e potencialit ekonomik dhe intelektual nga kjo shtresë e qytetarëve.

Linz, 5 shkurt 2015: Ekspertët ekonomik e shohin tepër të rëndë-
sishëm integrimin e tyre në sektorin e ekonomisë dhe sugjerojnë 
kompanitë austriake të ofrojnë ndihmën e tyre, si dhe emigrantët të 
marrin guximin në themelimin e kompanive të reja, shteti dhe oda 
ekonomike do të ju dalin në ndihmë.
 
Kompanite me sfond emigracioni
Shumë emigrantë në qytetin e Wels-i dhe Austri të Epërme janë 
duke drejtuar me sukses shumë biznese, ose janë të angazhuar në 
ndërmarrjet e shumta të vendit dhe në këtë mënyrë janë një pjesë e 
rëndësishme e ekonomisë dhe shoqërisë austriake.
 
Me Iniciativën Bashkimit Evropian për të pasur bashkëpunim të 
për-bashkët të kulturave të ndryshme në Wels, u krijua shoqata 
“EU Bürger Forum Wels” për të ndërlidhë këto kultura të ndryshme 
dhe më qëllimin e krijimit të urave lidhëse ekonomike. Në kryesinë 
e shoqatës është e angazhuar shqiptarja znj. Ina Rexhepi. Kryetar 
nderi është edhe deputeti Parlamentit Evropian Dr. Paul Rübig.
 
Çfarë bëjnë emigrantët për ekonominë dhe shoqërinë austriake? 
Në këtë diskutim u tha se vetëm në Wels jetojnë mbi 13 000 qytetarë 
me shtetësi të huaj, të cilët vijnë nga 100 kombe të ndryshme. Kur 
këtij numri i shtohen edhe qytetarët e natyralizuar, atëherë mund 
të konstatohet se mbi 30 % e qytetarëve kanë sfond migracioni. 
Ekonomia e vendit është duke u varur gjithnjë e më shumë nga kjo 
shtresë e shoqërisë. Prandaj, shoqata në këtë mbrëmje diskutimi 
� ojë në podium njerëz të fuqishëm nga ekonomia dhe disa kompani 
të suksesshme me rrënjë nga emigracioni.
 
Kryetari i Odes Ekonomike nga qyteti i Wels-it, Josef Resch i cili 
është edhe pronar i kompanisë së njohur në Austri “Resch”, tha se 
ekonomia austriake ka kompani të shumta të suksesshme të cilat 
udhëhiqen nga emigrantët. Funksionimi i ekonomisë sonë nuk 
mund të imagjinohet pa forcën punëtore të emigrantëve. Por, kjo 
shtresë ka më shumë potencial. Ata mund të ofrojnë me shumë, 
idetë e tyre ekonomike do të mbështeten. Në podium ishin të � uar 
gjashtë sipërmarrës nga qyteti i Wels-it, disa prej tyre ishin fëmijë 
të mërgimtarëve, pra gjenerata e dytë, kishte edhe sipërmarrës që 
kishin emigruar vetë.
 
Tre prej kompanive të suksesshme të prezantuara në mbrëmje ishin 
kompani të udhëhequra nga shqiptarët. Kompania e reklamave 
“REX” me Ina Rexhepin, pastaj kompania e Shyqeri Bytyqit “BB 

Elektrotechnik”, si dhe kompania e Emin 
Elshanit “TandemTeich”. Interesant ishte edhe 
kompania e emigrantit turk Ersin Yasillitas 
“Trenworks”me 280 të punësuar. Dy kompanitë 
tjera i përkisnin emigrantëve kroat.
 
Të gjitha këto kompani treguan për përvojat 
e tyre me punë të pavarur, për mënyrat dhe 
vështirësitë që ka një kontraktues i pavarur. 
Qëllimi i këtij podiumi ishte që emigrantët të 
mund të mësojnë nga njëri-tjetri.
 
Kompanitë treguan edhe për problemet që 
hasin me paragjykimet e vendorëve, krahas 
thithjes se potencialit ekonomik nga emi-
grantët, u kërkua që të punohet në heqjen e 
barrierave të paragjykimeve. U kërkua qe shteti 
austriak të investojë më shumë ne gjeneratën e 
dytë të mërgimtarëve, duke i angazhuar ata në 
marrjen e përgjegjësive. Shyqeri Bytyqi tha se 
një kohë te gjatë pata dhimbje për atdheun, por 
tani sa herë që vizitojë Kosovën, pas një jave po 
kam dhimbje edhe për Wels-in, kjo tregon se 
emigrantët e integruar mirë kanë dy vendlindje.  
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Aktualitete

Shkruan: Osman Ademi, mësues në Vjenë (osmani42@hotmail.com)

Osman Ademi  u lind me 1.02.1965 në fshatin Smirë, Komuna e Vitisë/Kosovë. Në vitin 1987 ka mbaruar 
studimet në fakultetin � lozo� k-dega e historisë në Universitetin e Prishtinës. Me 1991 vendoset në Vjenë ku 
jeton edhe tani. Që nga viti 1999 punon me nxënësit shqiptarë në shkollat publike austriake. Është mja�  aktiv 
me nxënës edhe në aktivitete të ndryshme kulturore.

Mësimi në gjuhën shqipe duhet të jetë obligim!

Një ndër problemet kryesore që i 
preokupon, ose duhet t’i preokupojë 
bashkëatdhetarët tanë është edhe ruajtja 
e identitetit kulturoror e kombëtar të 
fëmijëve të tyre, sidomos tek brezi i dytë 
dhe i tretë, të cilët janë lindur dhe rritur 
këtu në Austri. Elementi kryesor për të 
ruajtur këtë identitet padyshim se është 
gjuha. Kur themi gjuha mendojmë  jo 
vetem gjuhën e mangët që � asim në 
familje, por gjuhën letrare, të folur dhe 
të shkruar.
 
Fëmijët që nga lindja � llojnë të mësojnë 
dhe � asin gjuhën e prindërve, por që 
nga mosha 6 vjeçare obligohen që të 
regjistrohen në shkollë për të mësuar 
shkronjat, të shkruarit, të lexuarit dhe 
gradualisht thellimin e njohurive në 
një process të vazhduar. E kemi thënë 
shpesh, se jemi me fat që jetojmë në 
një vend demokratik dhe me traditë 
kulturore siç është Austria. Në shkollat 
publike austriake, përveç mësimit të 
rregullt në gjuhën gjermane, rëndësi i 
kushtohet edhe mësimit të gjuhës amtare 
të vendit të origjinës, pra për fëmijët që 
gjuhën gjermane nuk e kanë gjuhë të 
nënës.

Në landin e Vjenës këtë mundësi e shfry-
tëzojnë 22 komunitete duke përfshirë 
dhe komunitein shqiptar. Por, shtrohet 
pyetja: - Sa e shfrytëzojnë shqiptarët këtë 
mundësi q ua ofron shteti austriak për 
fëmijët e tyre? Pak, shumë. Shumë pak! 
Nëse � asim me përqindje, diku 10%.

Pse? Arsyet janë të shumta, nga ato 
objektive, psh. prindërit punojnë, 
nxënësi është larg nga shkolla dhe nuk 
mund të vij vetëm, deri te injorim i plotë 
se “thmis tem sen s’pi duhet shipja”!!! 
Madje në vitin shkollor 2014/2015 për 
shkak të mosinteresimit të prindërve, 
mësim në ciklin e lartë shkollor 
(Hauptschule, Wiener Mittelschule dhe 
Neue-Mittelschule) në Vjenë nuk ka fare 
edhe pse ka shkolla që kanë mbi dyzet 
(40) nxënës shqiptarë, siç është rasti ne 

NMS Leibnizgasse në qarkun e 10-të të 
Vjenës.

Në gjimnaze (AHS) gjuha shqipe është si 
lëndë e zgjedhur, por edhe aty mësimin 
vijojnë një numër simbolik i nxënësve. 
Këtë vit shkollor kemi zvoglim të numrit 
të nxënësve edhe për shkak të shkuarjes 
në pension të kolegut të nderuar. z. 
Gashi, i cili nuk është zëvendësuar me 
një mësues/e tjeter edhe përkundër 
përpjekjeve tona në zyrën e inspektorit 
që ai vend të mos mbetet bosh. Përgjigjja 
ishte e thjeshtë: - Nuk mund t’i detyrojmë 
njerëzit ta mësojnë gjuhën e tyre!!

Çka mund të bëjmë së bashku për të 
ndryshar për të mirë këtë gjendje?

Si komunitet, si prind dhe si mësues 
e kemi vështirë ta përmirësojmë për-
qindjen e vijueshmërisë së nxënësve në 
mësimin e gjuhës shqipe për faktin se 
mësimi plotësues në gjuhën amtare është 
dhënë si ofertë dhe mundësi nga organet 
kompetente të arsimit, por JO obligativ 
(të pëlqen shkon, s’të pëlqen nuk shkon! 
E neve shqiptarëve si duket nuk po na 
pëlqen gjuha jonë, gjuha e Naimit: „Sa e 
mirë, sa e ëmbël…!!!).“

Ministritë e Arsimit të Republikës së 
Shqipërisë dhe të Republikës së Koso-
vës si dhe Ministria e Diasporës e 
Republikës së Kosovës bëjnë furnizimin 
me tekste shkollore falas, por as ato nuk 
kanë mekanizma që do t’i obligonte 
prindërit shqiptarë t’i dërgojnë fëmijët e 
tyre në mësim në gjuhën shqipe. Ne si 
mësues, në çdo takim me përfaqësuesit e 
tyre kemi kërkuar që mësimit plotësues 
në gjuhën shqipe t’i jepet hapësirë më e 
madhe në mjetet e informimit, sidomos 
në televizionet publike TVSH dhe 
RTK. Por arsyetimi i tyre është se nuk 
kanë mundësi të ndërhynë në politikat 
redaktuese të këtyre mediumeve (!). 

Nga faktet që nënvizova më lartë mund 
të konstatohet se e tërë përgjegjësia i 

takon prindit. Ai vendos se a do të mësoj 
fëmija i tij edhe në gjuhën shqipe, apo jo. 
Do të doja që ky shkrim të jetë një lloj 
thirrje publike për të gjithë ata prindër 
që ndoshta edhe nuk kanë qenë të 
infor-muar se ka mësim edhe në gjuhën 
amtare, t’i regjistrojnë fëmijët e tyre në 
vitin e ardhshëm shkollor. Për të formuar 
një grup duhet 12 nxënës! Regjistrimi 
� llon që nga marsi deri në qershor!

Informatat për të regjistruar femijën tuaj 
në mësimin e gjuhës amtare (Mutter-
sprachenunterricht) mund t‘i merrni 
tek drejtoria e shkolles ku frekuenton 
fëmija i juaj. Të kërkoni formularin për 
regjistrim në gjuhën amtare. Ai është 
i hartuar në dy gjuhë dhe atë mund 
ta shkarkoni edhe vet nga webfaqja e 
Ministrisë së Arsimit të Austrisë në këtë 
link:
http://www.schule-mehrsprachig.
at/fileadmin/schule_mehrsprachig/
r e d a k t i o n / m u t t e r s p r a c h l i c h e r _
unterricht/Anmeldeformular-ohne/
albanisch_ohne.pdf

Adresat e institucioneve përgjegjëse: 
Sprachförderzentrum Wien, Ziegler-
gasse 49, Ho� rakt Raum 320, 3. Stock 
1070 Wien (Tel.0664/88 437 277) dhe 
Bezirksschulinspektor 1150 Wien, 
Gas-gasse 8-10, (Tel.: 891 34/15157 od. 
15158).

Mësuesit shqiptarë në Vjenë mund të 
kontaktohen në këta numra telefoni: 
O699 110 98 991 ose  06765448293.

Pra, të nderuar prindër, mos ua mohoni 
fëmijëve tuaj këtë të drejtë elementare, 
të garantuar edhe me konventa ndër-
kombtare të fëmijëve-të drejtën për të 
shkruar dhe lexuar në gjuhën e nënës! 
Mësimi në gjuhën shqipe për ne dhe 
fëmijët tanë duhet të jetë obligim.
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PortreteShkruan: Pjetër Logoreci, Vjenë/Austri 
(logorecip@hotmail.com)

Engjëlli i Kosovës së lirë
në Palais Liechtenstein në Vjenë

Klasi dhe vlerat e artit të skulptorit Destan Gashi në kulturën austriake të skulpturës 

Është hera e dytë që paraqitem 
përpara lexuesit shqiptar me per-
sonazhin Destan Gashi, artistin, 
gdhendësin e gurit i cili jeton 
dhe punon në Vjenë të Austrisë. 
Shkrimi i parë ishte një informacion 
i mirë� lltë për jetën dhe � llimet 
e karrieres së tij, ndërsa në këtë 
shkrim, dëshiroj t’i paraqes  lexuesit 
kulmimet e karrierës së tij të arritur 
deri më sot, të cilat do t’i kishte zili 
çdo artist perëndimor e që bëjnë 
krenar çdo shqiptar kudo që jeton.

Një ndër perlat e bukurive e madhë-
shtive të Vjenës është edhe pallati 
Liechtenschtein ose në gjuhën e 
vendit PALAIS LIECHTENSTEIN, 
i cili për nga pozicioni i ndertesës, 
gjindet në qëndër të qytetit, në 
bashkinë e parë, në një rresht me 
kryeministrinë, pranë presidencës, 
ministrisë së jashtme asaj të 
arsimit apo asaj të brendshme dhe 
pranë rezidencës perandorake.  
Pallati në Bankgasse, është pronë 
e familjes aristokrate të princave 
të Liechtenstein-it e ndërtuar 
sipas stilit Baroque dhe ka � lluar 
të ndërtohet rreth viteve 1691 me 
kërkesën e Kontit Kaunitz, i cili për 
arsye ekonomike ja kaloi objektin 
mjeshtrit të ndërtimit Enrico 
Zucallit, skicat e të cilit u zbatua 
nga drejtuesi i punimeve Dominico 
Martinelli. Pallatin e bleu të pa-
përfunduar Princi Johann Adam
I von Liechtenstein në vitin  1694 
i cili vendosi ta kishte si residencë 
qëndrore. Punimet përfunduar në 
vitin 1705 nga ndërtuesit Gabrieli 
dhe Martinelli. Ky i fundit projektoi 
një portal madhështor, i cili ishte i 
pari objekt i stilit Baroque në Vjenë. 
Pallati ka në mbrendësi shume 
apartamente banimi, dhoma të 
mëdha, zyra, ambiente pushimit, 

dhoma për të banuar personeli i shërbimit apo sallone takimesh në mes aristokratëve. 
Një pjesë e madhe e pallatit është llogaritur për të ekspozuar koleksionet me 
kryevepra artistike të ndryshme që zotëronte familja, të cilat u hapën për miqtë dhe 
vizitorët e familjes që në � llim të 1705-ës. 

Rreth vitit 1807, familja që zotëronte edhe një galeri arti në Vjenë, shpërnguli atje 
koleksionet e artit duke e lënë pallatin e Bankgasse-s të pabanuar. Në vitin 1836 me 
ardhjen në qeveri të një pjestari të familjes Princit Alois II von Liechtenstein, pallatit 
ju bë një rinovim dhe një arredim i mbrendëshëm nga arkitekti anglez Peter Hubert 
Desvignes (1836 – 1847), i cili ndryshoj shumë pjesë të stilit Baroque nga dekorimet 
e brendshme. Shumë punime të brendshme si tavane, muret, parketi i dhomave janë 
punime dore nga mjeshtra shumë të njohur si Carl Leistler apo Michael � onet. 
Pallati u  bë shumë i famshëm për elegancën e zbukuri-meve të bëra me Kautschuk 
(atëkohe shume i shtrenjtë), Mëndafsh, Fildish, pasqyra kristali, në të gjithë kompo-
nentet e tij. Mbas 10 vitesh punimesh restau-rimi, pallati u hap me 16 shkurt 1848 
duke u inauguruar me një ballo shumë të famëshme për shoqërinë vjenese. Për 
kuriozitet për lexuesin, vlera � nanciare e këtyre punimeve ishte afro 120 milion euro 
(në atë kohë 4 milion gulden). Që nga kjo rihapje, pallati u bë një ndër objektet më 
të bukura dhe të preferuara nga shoqëria e lartë në kryeqytet.

Një restaurim rifreskimi e pastrimi të objekteve (më i madhi që është njohur në 
Vjenë) u bë së fundi nga viti 2008 deri  2013-ten. Pallati kishte nevojë për një aksion 
të tillë pasi gjatë lu� ës së dytë botërore ai pat dëmtime të mëdha (një avion lu� e ishte 
rrëzuar në pjesët e shkallëve nga ana Löwelstrasse) dhe atë kohë reparimet ishin 
bërë sipërfaqësore. Por ajo që ja  vlen të përmendet ishte restaurimi i elementeve 
artistike, si tapicerisë, � gurave të ndryshme e skulpturave të vendosura në tavane, 
kolona apo cepa muresh, të dyshemese, tavaneve dhe të llampadareve, që u riparuan 
me materiale autentike dhe nga mjeshtrat më në zë të Austrisë. 

Shqiptari Destan Gashi dhe skulptura e tij në Bouquetsaal të Palais Liechtenstein
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Ashtu si objektet e tjera edhe llampadarët e shumtë, krye-
vepra arti e elegance, të varur në të gjithë ambientet e 
Pallatit Liechtenstein, ishin shumë të dëmtuar nga lu� a 
e dytë botërore. Disa prej tyre mund të  riparoheshin, por 
disa të tjerë duheshin punuar si të rinj, nga � llimi. Për 
këtë, punën me llampadarët e mori përsipër � rma vjeneze 
Lobmeyr e cila njihet në të gjithë Austrinë (e më gjërë) për 
traditën shumë vjeqare në punimin e Llampadarëve, në 
të gjitha format e madhësitë. Duke shfrytëzuar fotot apo 
skicimet vjetra të objekteve, � rma arriti të përshtasë po 
ato llampadarë që vareshin dikur në tavanet e pallatit të 
famshëm. Pjesë e shumë detajeve përbërëse të ndriçuesve 
ishin edhe dy � gura engjujsh në madhësinë e një fëmije 
të porsalindur, të cilët për fat egzistonin të fotografuar. 
Arkitekti kurator i familjes së Princit të Liechtenstein-it, pasi 
u njoh me punën e skulptorit shqiptar Destan Gashi, ngarkoi 
atë që të krijojë për llampadarët e pallatit princor � gurën 
e ëngjëllit. Personalisht pata fatin që të asistoja në shumë 
faza të punës në atelie, ku ëngjëlli rritej çdo ditë. Meqënëse 
bisedat mes meje dhe skulptorit Gashi silleshin shpesh mbi 
Kosoven dhe historitë e vështira të popullit tonë, � lluam ta 
thirrnim objektin-ëngjëll gjatë bisedave “Engjëllii Kosovës”. 
Pra e “pagëzuam” veprën që më pas do të ishte pjesa më e 
dukshme në ndriçues si “Engjëlli i Kosovës së lirë”. Skulptori 
Gashi, i cili ishte i ndergjegjëshëm për rëndësinë e kësaj 
vepre, për “kontratën e engjëllit”  që lidhej me vlerësimin e 
artit dhe personalitetit të tij, i kushtoj shumë kujdes dhe i fali 
veprës të gjitha energjitë e tij shpirtërore dhe emocionale, 
për ta realizuar në parametrat artistike e kohor të kërkuar 
nga shtëpia e artit në Vjenë. Në një takim pune në atelienë 
e Destan Gashit në Himberg, ku një grup nga ekspertët e 
Palais Liechtenstein me në krye arkitektin kurator, kishin 
ardhur për të kundruar “objektin e porositur”, kënaqësia dhe 
mahnitja e ekspertëve nga bukuria e punimit ishte e papër-
shkrueshme.

Autori Gashi, me fantazinë e talentin e tij, kishte krijuar 
pothuajse nga hiçi një punim artistik që i befasoi të gjithë. 
Ai kishte arritur që nga një foto pothuajse e pa lexueshme, të 
kompozojë “Engjëllin e Kosovës së lirë”, që i përmbushte të 
gjitha kërkesat dhe që e kënaqi pa masë arkitektin porositës.  
Një moment tjetër i veçantë dhe emocional, për të gjithë ne 

që ishim të pranishëm, ishte dita e vendosjes të engjëllit, të 
derdhur në bronz, në ndricuesit e sapo montuar. Grupi i 
madh i specialistëve, si nga � rma Lobmeyr ashtu edhe nga 
Pallati Princor Liechtenstein, i silleshin rrotull shumë të 
kënaqur ndricuesit që varej në oborrin e � rmës. U befasova 
pozitivisht dhe u ndjeva krenar si shqiptar por edhe si miku 
i artistit, kur pas lavdeve dhe përgëzimeve për bukurinë 
engjëllit e të ndriçuesit, dëgjova skulptorin Gashi që po i 
shprehte një dëshirë arkitektit kurator (punëdhënësit): ....Ju 
lutem, a mund ta ma plotësoni një dëshirë?.....

- Më thuaj – ju përgjegj arkitekti austriak i befasuar  e kurioz 
në pritje të kërkesës... A mund ta vendosni të gdhendur 
� alën KOSOVË  pranë nënshkrimit tim në miniaturë që 
do vendoset në këmbën e ëngjëllit? Arkitekti premtoi që do 
ta shikojë teknikisht në se do mund të plotësohet kërkesa e 
skulptorit patriot, i cili është një duet i pandarë me � amurin 
kombëtar e atdheun.

Me datën 13 nëntor 2014, dy llampadarët e veshur në ar dhe 
të ndërtuar sipas origjinalit, zunë vend në sallën me bukuri 
të rradhë, Bouquet të pallatit Liechtenstein në Bank-gasse. 
Në mes të luksit të sallonit, ku varen vepra të mjeshtrave 
të mëdhej botëror apo ka objekte zbukurimi nga më të 
njohurat në botë, varen edhe dy “ENGJUJT E KOSOVËS 
SË LIRË” dalë nga dora e skulptorit shqiptar Destan Gashi. 
Më pas, gjatë vizitës sime në pallat, pasi i pashë dhe i 
fotografova ëngjujt (dy llampadarët) shumë të njohur për 
mua, kërkova të informohem për veprat e artit që përmban 
koleksioni i rëndësishëm i pallatit të cilat bashkëshoqërojnë 
veprën e shqiptarit Gashi ndër ambientet më mondane dhe 
artistike të Vjenës. Më  informuan që në koleksionin privat 
(që gjendej në  pallat), familja princore zotëronte vepra të 
mjeshtravet Peter Paul Rubens, Rembrandt, Anthonis van 
Dyck, Lucas Cranach (i vjetri), Frans Hals, Ra� ael, Friedrich 
von Amerling, Ferdinand Georg Waldmüller si dhe objekte 
Badmindton Cabine, një mobilje nga më të çmueshmet 
në botë e krijuar në Firence në punishten Pietra Dura të 
familjes Medici. Edhe pse kisha dëgjuar disa herë � alët dhe 
vlerësimet me superlative, për “krijimin – Engjëll”, drejtuar 
skulptorit Destan Gashi nga ekspertet e artit të pallatit, 
sjellja dhe pritja që përjetova ditën e vizitës time aty, më bëri 
të jem krenar për mikun tim shqiptar  që ishte aq i vlerësuar 
dhe i mirëpritur ndër rangjet më të larta të koleksionistëve 
e të eksperteve të artit të Austrisë, pa harruar që dyert e 
këtij suksesi të papërshkruar ja hapi talenti, dashuria e 
përkushtimi për  artin, bukuria  e veprave të dala nga duart 
e tij....

Salla e ballove ne Pallatin Liechtenstein
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Portrete
Shkruan: Arben Gjinaj, Vjenë/Austri 

Ëndrrën për aktrimin 
e bën realitet në Vjenë

Në Austri kishte ardhur për të vazhduar studimet 
e ndërprera në ekonomi. Por ëndrra për artin 
nuk e linte të qetë. Kështu, Astrit Alihajdaraj 
bëhet aktor i dalluar i � lmit dhe teatrit austriak.

Aktori Astrit Alihajdaraj po bën hapa të rëndësishëm 
në karrierën e tij artistike në Austri. Djaloshi nga Istogu 
është bërë shumë i njohur për publikun austriak, duke 
qenë personazh kryesor i shumë � lmave dhe shfaqjeve 
teatrale. Ditë më parë, ai qëndroi në Amerikë ku me 
� lmin “Gone Back” mori pjesë në  “Javën e � lmit 
shqiptar” që u mbajt në Nju Jork, me ç’rast � lmi “Gone 
Back” � toi çmimin “Filmi më i mirë” dhe “Aktori më i 
mirë”.

Në bisedë për “albinfo.ch”, Astriti tregon për sukseset 
artistike dhe realizimin e ëndrrës së tij në Vjenë.
Vite më parë Astrit Alihajdaraj kishte konkurruar për 
t’u regjistruar në Fakultetin e aktrimit në Prishtinë, 
por nuk ishte pranuar. E kishte regjistruar ekonominë 
duke i shuar shpresat se mund të realizonte ëndrrën e 
tij. Situata në të cilën gjendej Kosova në vitet e 90-ta, si 
shumë të rinj tjerë, edhe Astritin e largoi nga Kosova 
për të vazhduar studimet në Austri. Këtë mundësi e pati 
falë vëllait të tij Xhevdetit, i cili ishte një nga studentët e 
parë shqiptarë në këtë shtet.

Në Vjenë, Astriti erdhi për të vazhduar studimet e 
ekonomisë. Por, shpirti artistik i tij nuk e linte rehat. 
Kështu, ai sillej vërdallë teatrove të Vjenës ose lexonte 
çdo ditë gazetat që shkruanin për aktrim.

Kur “ndez” me të parën! 

Papritur, një ditë sheh në gazetë një konkurs ku një 
agjenci � lmi kërkonte statistë për një � lm. Pa menduar 
shumë, djaloshi nga Istogu vrapoi të konkurrojë me 
shpresën se të paktën do ta shihte veten në një � lm. 
Aty � lloi e gjitha. E njëjta agjenci Astritit ia ofron rolin 
kryesor në � lmin “Nordrand” nga ku edhe � llojnë 
ëndrrat t’i bëhen realitet.
”Ishte viti 1999 kur mora pjesë në � lmin “Nordrand” 
të regjisores Barbara Albert. Ky � lm u bë shumë i 
suksesshëm, duke marrë pjesë në festivalin e Filmit 
në Venedik dhe duke u shpallur si � lmi më i mirë i 
Austrisë në atë vit. Me këtë � lm � lloi një epokë e re e 
� lmit në Austri pasi që � lmi ynë mori pjesë pas shumë 
dekadave përsëri në festivalin e Venedikut. Gazeta 
prestigjioze austriake “Der Standard” ka mbledhur 

� lma të vjetër dhe të rinj austriak duke i renditur këta � lma sipas 
pëlqyeshmërisë. Filmi “Nordrand” renditet në vendin e parë dhe 
kjo më ka bërë shumë krenar”, thotë për albinfo.ch Astriti i cili 
arriti t’i përfundojë edhe shkollimin për aktrim në Austri.

Ky � lm për aktorin shqiptar ishte vetëm � llim i roleve të shumta 
që pasojnë më vonë qo� ë në teatër apo në kinematogra� në 
austriake. “Nuk më ka interesuar të bëj listë të gjatë të roleve të 
mia. Përveç � lmave të ndryshëm në të cilët kam marrë pjesë siç 
janë: “Nordrand”, “Tatort”, “Balkan Tra�  c”, “Schnell Ermittelt”, 
“Medcrimes”, Gone Back”, e të tjerë, rëndësi të veçantë kanë edhe 
angazhimet e mia në shfaqje të ndryshme teatrale.

Në “Gone Back”, me Blerim Destanin 

Këtu duhet të theksoj pjesëmarrjen time vite me radhë në 
“Festspiele Reichenau” nga ku kam bashkëpunuar me aktorët 
më të mirë gjermanishtfolës. Nuk mundem pa i përmendur 
edhe rolet e mia në � lmat shqiptarë, veçanërisht në � lmin e 
Agim Sopit, “Agnus Dei” në të cilin pata fatin të luaj po ashtu 
me aktorët më të mirë shqiptarë”, tregon aktori Alihajdaraj për 
përvojat e tij artistike.

Ndërkaq, ai e zbulon për “albinfo.ch” se në Kosovë ka hapur edhe 
produ-ksionin � lmik “Illyria Film” me të cilin kanë xhiruar � lmin 
“Gone Back” me regji të Ernest Mehollit. Pos shumë aktorëve të 
huaj, në këtë � lm luan edhe aktori tjetër shqiptar, Blerim Destani. 
Me � lmin “Gone Back” aktori shqiptar mori pjesë në  “Javën e 
� lmit shqiptar” që u mbajt në Nju Jork, me ç’rast � lmi “Gone 
Back” � toi çmimin “Filmi më i mirë” dhe “Aktori më i mirë”.

“Në Amerikë u mbajt “Albanian Film Week” apo “Java e � lmit 
shqiptar” që u organizua për të tretën herë në Nju Jork. Ndihem 
shumë i lumtur që � lmi ynë “Gone Back” hapi edicionin e këtij 
viti, dhe nga afro 50 � lma shqiptarë, � lmi “Gone Back” � toi 
dy çmime: “Filmi më i mirë” dhe “Aktori më i mirë”, u shpreh 
ai pas kthimit të tij nga Amerika. Aktori Alihajdaraj sapo ka 
përfunduar xhirimet e një � lmi për televizionin austriak ORF 
në bashkëpunim me televizionin gjerman ARD. Ndërkohë, ai po 
ashtu ka marrë edhe një ofertë që të luaj nga viti i ardhshëm në 
një shfaqje në Teatrin e Vjenës. 

(burimi: http://www.albinfo.ch/endrren-per-aktrimin-e-ben-
realitet-ne-vjene/)
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InfoKABA SHQIPTARE LUHET PËR HERË TË PARË 
NË KONCERTIN E VJENËS

Vjenë, 31 dhjetor 2014: Këtë vit koncerti i Vjenës 
ka përcjellë përmes tingujve magjik të muzikës 
emocione të rralla, sidomos për Shqipërinë, kjo 
pasi për herë të parë, nga zemra e Vjenës u luajt 
muzikë me motivet më të bukura shqiptare.

Ishte ‘Philharmonic Ensemble Vienna’, forma-
cioni i violinistit shqiptar nga Gjakova, 
Shkëlzen Doli i cili është një prej anëtarëve të 
� larmonisë së Vjenës që përcolli mozaikun 
e zgjedhur muzikor me motive shqiptare. 
Gjithçka nisi me një kaba të interpretuar 
prej muzikantit Doli në violinë. Për gati 4 
minuta muzikë shqiptare u ndoq në të gjithë 
botën, interpretuar ky ansambël me anëtarë 
të Filarmonisë së Vjenës. “Albanian soul” 
apo “shpirti shqiptar” jehoi në mbarë botën 
ku ndiqet ky koncert madhështor, e kjo falë 
muzikantit shqiptar nga Gjakova violinistit 
Shkëlzen Doli.

Këtë vit koncerti i Vjenës u drejtua nga 
dirigjenti Zubin Mehta, i cili bashkëpunon me 
këtë orkestër prej dekadash dhe është hera e 
pestë që Maestro Mehta drejton koncertin e 
Vitit të Ri të Filarmonisë. Në programin e këtij 
viti u interpretuan pjesë të kompozitorëve më 
me emër të botës. Koncerti i Vjenës për këtë 
vit u ndoq direkt në 90 shtete të botës prej 
mëse 50 milionë shikuesish.

Për më shumë se 170 vjet, tingujt e orkestrës 
së Vjenës dëshmojnë cilësi të rangut të lartë. 
Origjina e orkestrës së Vjenës lidhet me 
Operën e Oborit, muzikantët e së cilës si 
Mozarti apo Beethoveni abgazhoheshin herë 
pas here për koncertet e “Akademisë”. 

Me kalimin e kohës lindi nevoja për një 
orkestër të pavarur, të specializuar, përkrah 
asaj të Operës së Oborrit. Në vitin 1841 
kompozitori dhe dirigjenti Otto Nikolai 
themeloi ansamblin që më vonë do të � tonte 
famë botërore si Filarmonia e Vjenës. Deri 
sot anëtarët e Filarmonisë së Vjenës duhet të 
angazhohen për të luajtur edhe në orkestën e 
Operës Shtetërore të Vjenës. 

Në historinë e saj më shumë se 170-vjeçare Filarmonia e 
Vjenës ka dhënë rreth 7.000 koncerte dhe është vlerësuar 
e nderuar nga shumë kompozitorë. Richard Wagner e 
quante atë si “një nga më të shquarat në botë”, Anton 
Bruckner e ka quajtur “shoqata më e lartë e artit në muzikë”, 
Johannes Brahms e quante veten si “mik dhe admirues” të 
Filarmonisë. Filarmonia e Vjenës jep koncerte në kuadrin e 
“Javëve të Filarmonisë së Vjenës” që prej vitit 1989 në Nju-
Jork dhe 1993 në Japoni. Po ashtu orkestra e Filarmonisë 
së Vjenës jep edhe koncerte verore në kështjellën 
Schönbrunn, që ndiqen nga rreth 100.000 vizitorë. Në 
vitin 2005 Filarmonia e Vjenës u shpall ambasadore nderi 
e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në vitin 2014 
orkestra u nderua me dy çmime të rëndësishme: çmimin 
suedez Birgit Nilsson (me një milion dollarë çmimi më i 
lartë për muzikën klasike) dhe me çmimin Herbert von 
Karajan, i cili ka qenë për 50 vjet dirigjent i saj. 

Shkëlzen Doli
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InfoShkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe publicist në Vjenë   

Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” 
në Austri ka mbajtur Kuvendin e saj

Vjenë, 30 nëntor 2014: - Fundviti ishte shënues i festave historike 
shqiptare dhe datave tjera nga veprimtaria e mërgimtarëve në Austri. 
Dhe, për Lidhjen e Shkrimtarëve e Krijuesve Shqiptarë në Austri, ishte 
një moment shpalosjeje e fryteve të punës trevjeçare të saj. Që nga 
themelimi bashkëshijues të vlerave artistike Lidhja kishte ambasadorët 
e sta� n diplomatik shqiptarë në Austri. Që në themelimin e saj më 19 
janar 2011, Ambasadori i parë i Republikës së Kosovë në Austri, Dr. 
Sabri Kiqmari tha: “Historia e jonë është e lidhur me krijuesit tanë jashtë 
territoreve shqiptare. Këtu hynë krijimtaria e rilindësve tanë jashtë 
territoreve etnike. Roli i tyre në krijimin e shtetit e gjuhës shqipe ishte i 
jashtëzakonshëm. Edhe ju si mërgatë dhatë shumë për atdheun në veçanti 
këto njëzet vitet e fundit”. Edhe kësaj radhe Roland Bimo, ambasador i 
Republikës së Shqipërisë dhe Dedë Prenga atashe ushtarak shqiptar, e 
nderuan kuvendin me prezencën e � alët e tyre.

Në kuvend morën pjesë anëtarë krijues nga disa qytete të Austrisë dhe 
nga Hungaria. Roland Bimo në � alën e tij përshëndetëse tha: ”Është 
një aktivitet për t’u përshëndetur, është sakri� ca për ta mbajtur gjallë 
gjuhën e kulturën, pa të cilën vështirë se do bëhej � alë për një identitet 
shqiptar. Pjesë e atyre virtyteve që e dallojnë kombin shqiptar siç është 
bie � ala harmonia fetare, besa, respekti dhe gatishmëria për të ndihmuar 
tjetrin, etj. Krejt kjo nuk do ishte e plotë po nuk i shtuam kësaj prirjen 
letrare-artistike që e karakterizon njeriun tonë. Unë jam koshient 
se ju funksiononi në kushte mbijetese � nanciarisht, por kjo nuk ishte 
në të kaluarën dhe s’do jetë as sot pengesë në krijimtarinë tuaj. Ne do 
përpiqemi të ecim gjithnjë nga më e mira e mundshme. Naim Frashëri 
shkroi se, “Për Shqipërinë dielli lind andej nga perëndon”. ... I dëshiroj 
kuvendit dhe juve sukses.” 

Njëra nga mysa� ret e respektuara ishte znj. Hana Këlcyra, e bija e 
patriotit Ali Këlcyra e cila jeton shumë vjet në Vjenë. Në përshëndetje të 
kuvendit  ajo përkrahu bashkimin e krijuesve si hap suksesi në a� rmimin 

e krijimtarisë letrare e artistike në vendin 
ku jetojmë. Në kuvend morën pjesë 
edhe Dr. Sabri Osmani e intelektualë 
tjerë. Kuvendin e përshëndetën: Dedë 
Prenga, Abdullah Abdullahu në emër 
të Këshillit Koordinues të Shoqatave 
Shqiptare në Austri dhe Januz Saliuka 
në cilësinë e përfaqësuesit të Ligës 
Shqiptare të Futbollit në Austri. Raportin 
e punës e paraqiti Besim Xhelili, kryetar 
i LSHKSHA, kurse raportin � nanciar e 
paraqiti Anton Marku, sekretar i Lidhjes.

Raporti

Nga raporti dhe diskutimet u konstatua se, 
gjatë këtyre tri vjetëve janë organizuarme 
sukses aktivitete letrare. U promovuan 
vepra në disa shtete si Austri, Gjermani, 
Hungari, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, 
Suedi, etj. Lidhja e Shkrimtarëve dhe 
Krijuesve “Aleksandër Moisiu” në Austri 
ka  bashkëpunuar me mbi 22 shoqata 
e institucione kulture nga disa vende. 
Janë mbajtur njëzet e pesë orë letrare 
të suksesshme, shumë nga të cilat në 
bashkëpunim me krijues nga gjuhë tjera 
dhe në gjuhën gjermane. 

Me vlerë ishte bashkëpunimi me poetin 
dhe albanologun Dr. Kurt Gostenschnigg 
i cili krijon edhe në gjuhën shqipe. Ai 
është përkthyes i antologjisë “Illyricum” 
në gjer-manisht dhe i krijimeve të disa 
autorëve shqiptarë në Austri. I frytshëm 
ishte po ashtu bashkë-punimi me PEN-
Klubin Austriak të cilin e udhëheq 
shkrimtari i njohur Helmuth A. Niederle. 
Me PEN-Klubin u mbajtën disa orë letrare 
në lokalet e tij në dy gjuhë. Po ashtu 
u vunë kontaktet edhe me Shoqatën e 
Shkrimtarëve të Austrisë dhe shkrimtarin 
e njohur austriak z. Peter Paul Wiplinger.

Pjesëmarrësit në kuvendin e parë të Lidhjes së Shkrimtarëve dhe 
Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” në Austri

www.moisiu.eu
www.moisiu.at
info@moisiu.eu
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Pjesëmarrësit në kuvendin e parë të Lidhjes së Shkrimtarëve dhe 
Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” në Austri

Aktivitetet letrare të Lidhjes sonë u 
përkrahën nga ambasadat tona dhe 
ambasadorët. Ish ambasadori Dr. Vili 
Minarolli, e nxiti bashkëpunimin tonë 
me Klubin e  Shkrimtarëve Shqiptarë në 
Botë “Drita” me seli në Athinë si bashkë-
themelues dhe bashkëpunëtor i tij. Në 
antologjinë e botuar e ky klub me autorë 
krijues mërgimtarë “Pelegrin” në vitin 
shënues të një shekulli jetë të shtetit 
shqiptar, u prezantuan disa nga krijuesit 
e Lidhjes sonë. Përkrahja nga Dr. Sabri 
Kiqmari dhe sta�  i ambasadës së Kosovës 
ishte e  sinqertë në vazhdimësi.

Në Vjenë u bënë takime edhe me krijues 
e shkrimtarë nga trevat shqiptare siç ishte 
takimi me Adem Demaçin, Dr. Shyqyri 
Galica, Arif Demolli, Entela Kasin, 
kryetare e PEN-Qendrës në Shqipëri, etj. 
Njëra nga detyrat ishte njohja e krijuesve 
nga rajone e vende të ndryshme, ofrimin 
e bashkëpunimit dhe bashkëleximi në 
kryeqendra kulture. Një shembull i tillë 
ishte ora letrare në Budapest në shkurt të 
vitit, ku mori pjesë edhe poeti shqiptar nga 
Sllovakia z. Kamil Weiner. Lidhja... e jonë 
në Austri ishte njëra nder themeltarët e 
Lidhjes së Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë 
me seli në Koblenz të Gjermanisë. Anë-
tarët e Lidhjes u paraqiten me krijimet e 
tyre letrare e artistike në javën kulturore 
për mërgatën e organizuar nga Ministria 
e Diasporës në Kosovë.

Botimet

Që nga themelimi i Lidhjes nga anëtarët 
e saj u botuan vepra të shumta. Sukses 
i veçantë ishte botimi i “Illyricum’’ 
antologji në shqip, Vjenë 2012, “Illyricum” 
antologji në gjermanisht, Vjenë 2013. 
Kurse nga autorët tjerë u botuan: Anton 
Marku botoi dy përmbledhje me poezi, 
“Vizioni blu” dhe “Në duet me vetveten”, 
Besim Xhelili dy përmbledhje me poezi  
“Baladë e ngrirë’’ dhe “Mes luleve dhe 
lotit“, Hazir Mehmeti „Mësimi shqip në 
Austri 1987-2012’’, monogra�  dhe “Fibel-
A-B-C albanisch”. Ragip Dragusha  botoi 
dy vepra në poezi “Andrra e lumturueme” 
dhe  “Forca e fatit dhe dashurisë’’. 
Dan Kosumi “…dhe vjen një ditë…”, 
poezi. Teuta Kurhasku Rexhepi “Prush 
ndjenjash’’, poezi, Haxhi Morina “Feniks”, 

poezi, Mërgim Osmani botoi vëllime me poezi “Do t’i mbledh’’ dhe “Me 
sytë kah qielli”. Zef Ndrecaj botoi librin “Shtigjeve të mbërthyera’’, poezi 
dhe “Fshatrat buzë drinase”, tregime, ndërsa Vjollca Koni “Poseidon”, 
permbledhje me poezi.

Programi

Anëtarëve iu prezantua programi për vitin që vjen i cili parasheh 
pesëmbëdhjetë aktivitete letrar në Austri, Gjermani, Kosovë. Botimi i 
antologjisë së dytë në shqip dhe gjermanisht do jetë edhe një hap drejtë 
a� rmimit të krijimtarisë së autorëve shqiptarë në mesin shumë autorëve 
nga kombe të ndryshme që jetojnë e krijojnë në Austri.

Në diskutime morën pjesë shumica e të pranishmëve të cilët dhanë 
opinionet dhe vërejtjet e tyre lidhur me punën e deritanishme të 
kryesisë. Në shumë diskutime u cekën sukseset e shumta të arritura për 
çka kryesia mori vlerësime. Dhe, në fund pas plotësimeve të raportit të 
punës, � nanciar dhe planit për vitin e ardhshëm ato u miratuan nga të 
pranishmit. Kuvendi i ri zgjedhor do mbahet sipas statutit të Lidhjes, 
vitin e ardhshëm.
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25 janar 2015: Ipeshkvi i Vjenës � et shqip dhe mban meshë 
në Misionin Katolik Shqiptar në Austri 

Në meshën e festive të organizuar nga Misioni Katolik Shqiptar 
në Vjenë (MKSHA) mysa� r ishte Ipeshkvi i  Vjenës Hirësia e 
Tij, Franz Scharl, përgjegjës për misionet e krishtera në gjuhë të 
huaja në Austri. Në një atmoferë festive, në kishën e mbushur 
përplot me besimtarë të gjitha moshave dhe gjinive, në qarkun 
e 15-të të kryeqytetit të Austrisë meshën e hapi Don Nikson 
Shabani, udhëqës i MKSHA, i cili ndër të tjera, falënderoi 
shtetin dhe institucionet austriake për kontributin e dhënë në 
mënyrë që edhe shqiptarët e besimit të krishterë, tash e 20 vite, 

të kenë mundësi që të mbajnë meshën edhe në gjuhën e tyre amtare. Në paraqitjen e tij, Ipeshkvi i  Vjenës, Franz Scharl, 
pasi përshëndeti të pranishmit në gjuhën shqipe, theksoi se shqiptarët në Austri bëjnë pjesë në komunitetet që ja kanë 
arritur të integrohen mja�  mirë në jetën shoqërore, politike dhe ekonomike në këtë vend. Ai lëvdëroi punën e MKSHA 
duke shprehur përkushtimin e tij që edhe në të ardhmen të ofrojë asistencë dhe mbështetje të parezervë për ketë bashkësi. 

16 shkurt 2015: Orë letrare 
shqip-gjermanisht në Vjenë 

Për nder të 7-të vjetorit të Pavarësisë 
së Kosovës, në sallën e galerisë së 
arteve në qendër të qytetit të Vjenës, 
në praninë e shumë dashamirëve 
të artit, shqiptarë dhe ausrtiakë, 
Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve 
Shqiptarë në Austri ‘‘Aleksandër 
Moisiu’’ mbajti një orë të sukseshme 
letrare dhe atë në dy gjuhë, shqip 
dhe gjermanisht. Në të morën pjesë 
diplomatë shqiptarë, aktivistë të shoqatave të ndryshme, intelektualë, studentë dhe mysa� rë nga Hungaria, Gjermania, etj. 
Fillimisht këtë aktivitet festiv e përshëndetën Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Austri, Roland Bimo dhe Konsulli 
i Republikës së Kosovës në Austri, Imer Lladrovci. Më pas u prezantuan tre libra: romani në gjuhën gjermane ‘‘Minus’’ i 
autorit Ilir Ferra, romani ‘‘217’’ shkruar nga Driton Smakaj dhe libri ‘‘Kritika Letrare’’ përmbledhur nga Majlinda Nana-
Rama. Në këtë orë letrare lexuan dhe kryetari i PEN Klubit të Austrisë, Helmuth Niederle dhe shkrimtari dhe fotogra�  i 
njohur austriak Peter Paul Wiplinger. Në pjesën e dytë të programit poezitë e tyre i lexuan edhe: Ragip Dragusha, Vjollca 
Koni, Iliriana Lladrovici, Haxhi-Gjin Morina dhe Mërgim Osmani. Moderatore ishte Jehona Muja-Sukaj. Ishte ky edhe një 
manifestim dinjëtoz para publikut shqiptar dhe atij austriak i krjuesve tanë në Austri.

14-21 shkurt 2015: Koncerte për nder të 7 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës

Edhe këtë � llimvit shoqata të ndryshme shqiptare në Austri kishin përgaditur programe të larmishme festive për të shënuar 
17 shkurtin, ditën e Pavarësisë së Republikës së Kosovës. Në këtë aspekt duhet veçuar shoqatat ‘‘17 shkurti’’ nga Badeni 
dhe ‘‘12 qershori’’ nga Vjena, por dhe shoqata të tjera në Linz (‘‘Dardania’’), Graz (‘‘Atdheu’’), Salzburg, etj. Edhe këtë herë 
entuziastët e tyre kishin përgaditur programe të larmishme me recitime, këngë dhe valle me motive nga të gjitha trojet etnike 

shqiptare. Në shumicën prej këtyre aktiviteteve morën 
pjesë edhe përfaqësues të Ambasadave të Shqipërisë dhe të 
Kosovës, zyrtarë të institucioneve austriake si dhe aktivistë 
dhe intelektualë vendas të cilët u ndanë të impresionuar 
me organizimet në një nivel të lartë të diasporës shqiptare 
në Austri. Me këtë rast vlen të dallohet shoqata kulturo-
artistike ‘‘17 shkurti’’ nga qyteti i Badenit, afër Vjenës, e 
cila, e udhëhequr nga aktivisti i palodhshëm, Tahir Turkaj 
ka vite që ofron progame muzikore  me rastin e festave 
kombëtare. Këtë herë, mysa� rët i argëtuan edhe këngetarët 
e mirënjohur Nikollë Nikprelaj, Visare Muhaxheri, Nikollë 
Gjini, Ben Kosova, Hamdi Hyseni, etj. 

Info
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Opinione

Shkruan: Nikë Gashaj, Podgoricë/Mali i Zi (malesia@t-com.me)
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 tretë)

Patriotët e Rilindjes kombëtare punuan me përkushtim 
për zhvillimin e arsimit kombëtar. Mirëpo, në atë drejtim 
krahas pengesave të regjiimit osman, i cili ishte përpjekur 
gjithë një t’i mbante shqiptarët në errësirë e në padituri, 
si dhe faktorvë të jashtëm, ata hasën dhe në pengesa 
dhe për shkak të përçarjes së shqiptarëve nga pikëpamja 
fetare. Karakteri i përçarë i fesë në tri besime kryesore: 
islame, katolike e ortodokse, si dhe i tri shkollave fetare 
me ndikim � nanciar dhe programor nga të huajit vuri në 
rrezik veprimin e bashkuar të shqiptarëve në lu� ën e tyre 
për liri. Mu për këtë arsye patriotët e parë nisën të nxisnin 
shqiptarinë mbi të gjitha fetë. Gjatë lu� ës për pavarësi nga 
Turqia Pashko Vasa, një patriot dhe poet kombëtar nga 
Shkodra, shkruente:”Çoniu, o shqiptarë, prej gjumi çoniu, 
/të gjithë si vllazën në një besë shtrëngoniu, /edhe mos 
shikoni kisha e xhamia, /fe e shqyptarit asht Shqypria....”.  
Një nga udhëheqësit e shquar të Rilindjes kombëtare, 
Sami Frashëri, kishte shkruar më 1899: “Shqiptari është 
shqipëtar përpara se të jetë mysliman a i kreshtenë. Besa 
s’e ka  ndruarë fare edhe kurrë, se kombësia ashtë përpara 
besës...”.

Një vazhdim të së njëjtës ide, një vjershator popullor 
thoshte: “Besa juaj sot/ s’është as kishë as xhami / por 
Nëna Shqipëri ! / Kur të � tojmë lirinë / do të kujdesi për 
kishën e xhaminë. Nëse kisha ka një këmbanë / njëqind 
të varni anembanë. / Nëse kini në fshat vetëm një xhami / 
ndëtoni edhe njëzet e tri. / Por feja  jonë tani / është Nëna 
Shqipëri”. Edhe pas � tores së pavarësisë së Shqipërisë, 
patriotët shqiptarë kishin bindjen se e vetmja zgjidhje 
për dyzimin e përçarë midis islamizmit dhe krishterimit 
ishte zëvendësimi i tyre me shqiptarinë. Kështu, Andon 
Zako Çajupi në librin e tij Mëmdheu, përfshiu në të një 
poemë për Malin e Tomorit. Në majën e malit ndodhej një 
faltore, ku shqiptarët e lashtë shkonin të këshilloheshin me 
orakullin për të ardhmen e tyre. Poeti shkruente:”Baba 
Tomor, kishë e Shqipërisë, /mal kryelartë, fron i Perëdisë, 
/ tek ti kanë ardhur njerëzia që në lashtësi, /për të mësuar 
atë që urdhëronte Zoti”. Më tej shtonte:”... kombi juaj s’vete 
mbarë, / se fetë u kanë ndarë. / ... të krishterë e myslimanë, 
/ gjithë një perendi kanë; / jini një gjak mor të mjerë, / se 
një vend kini lerë, / jini gjithë shqiptarë”.

Në pajtim me këtë atmosferë mbizotëruese elita politike 
e shtetit shqiptarë të kohës vëndosi që shteti të ishte 
asnjanës, pa fe zyrtare, dhe që ushtrimin e lirë të besimit 
duhet ta gëzonin të gjitha fetë. Ata vunë si fe  shqiptarinë, 
duke i quejtur nëpunësit dhe mësuesit “apostuj” dhe 
“misionarë”. Në tëra aktivitete shoqërore publike, si dhe 

në fushën e arsimit dhe kulturës  shprehej një shqiptari e 
zjarrtë që kishte për qellim të eklipsonte dasitë fetare dhe 
të bashkonte popullin shqiptar. Shqiptarët kanë pasur një 
vonesë në zgjimin e ndërgjegjes kombëtare shqiptare e 
cila ishte kryesisht pasojë e përçarjes fetare: nën sundimin 
osman, dy të tretat e popullsisë shqiptare ishin kthyer në 
fenë islame, ndërkohë që një e treta që mbetej ishte edhe 
ajo e ndarë në të krishterë katolik në veri dhe ortodoksë të 
ritit grek, në jug. Të mbëshetur në këtë përçarje autoritetet 
osmane e mohonin ekzistencën e një kombi shqiptar. Ata 
e pëku� zonin kombin në bazë të fesë - parimi i miletit. 
(Studiuesi Serge Metais, Histori e Shqiptarëve- nga Ilirët deri 
te Pavarësia e Kosovës, f. 16, Tiranë, 2006.). 

Si pasojë e zgjimit të vonë të vetëdijes kombëtare te shqiptarët 
dhe të mungesës së përkrahësëve të tyre jashtë Perandorisë 
Osmane,  Bismarku tha në Kongresin e Berlinit më 1878 se 
Shqipëria nuk ishte veçse një shprehje gjeogra� ke dhe se nuk 
ekziston kurrëfarë  kombi shqiptar. Dhe jo vetëm Bismaku 
si kryesues i Kongresit por asnjë prej fuqive të mëdha nuk e 
njihin shqiptarët si komb, e kjo ka qenë fatale për zgjidhjen 
e drejtë të çështjes shqiptare. Sepse si parim i njohjes dhe i 
formimit të shteteve europiane dhe ballkanike ishte parimi 
kombëtar. Shqiptarët me vonesë të madhe bëjnë përpjeke 
që prej horizonteve politike osmane të dalin në horizonte 
evropiane. Në lidhje me këtë çështje profesor Rexhep 
Qosja, ndër të tjerat shprehet:”Në Kongresin e Berlinit 
përfaqësuesëve shqiptarë nuk u lëjohet në marrin pjesë në 
cilësi zyrtare në punimet e tij, sepse në Kongresin e Berlinit 
trojet shqiptare trajtohen”zotërime turke”, kurse shqiptarët 
nënshtetas të Turqisë”! Vetëm pse rreth dy të tretat e tij e 
kishin pranuar fenë myslimane, shpallej kështu popullë 
i paqenë !  Më tutje  Qosja shton:”Shqiptarët kanë pësuar 
dëmtim të rëndë, tragjik, prej politikës së Fuqive të Mëdha 
evropiane... për arësye se dy të tretat e tij i takonin fesë 
myslimane dhe pse ishin nën pushtimet e një perandorie 
që këtë fe e kishte përhapur me shpatë dhe zjarr. Në kohën 
kur për Evropën e  krishterë feja dhe kombësia ishin njësh, 
shqiptarët e gjetur në  gjirin e një perandorie, pothuaj, 
islamike, s’kishin se si të  shikoheshin veçse si dikush që 
nuk i takon Evropës as me fenë, as me etninë, prandaj as 
me fatin, si dikush që prej Evropës trajtohej i përjashtuari 
i Evropës!”(Rexhep Qosja, Studimi: Çështja Shqiptare-
Historia dhe politika, faq. 8 dhe 47, Instituti albanologjik, 
Prishtinë, 1994 ).

(fund)
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Opinione

Shkruan: Broz Simoni, Shkodër/Shqipëri (zorbinomis@hotmail.com)
Broz Simoni, u lind me 26.01.1948 në fshatin Berdicë të rrethit të Shkodrës. Ka mbaruar fakultetin � lolo-
gjik, dega gjuhë-letërsi shqipe në vitin 1977. Ka punuar si mësues i kësaj lënde. Ai ka marrë pjesë në hu-
lumtime gjuhësore në terren për mbledhjen e � alëve 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  ‘‘Monogra�  për Zek Jakinin e Beltojës’’, ‘‘Rekujem për 
Terenc Toçin’’, etj. 

Shqipëria Etnike dhe padronët komunistë ateistë
(pjesa e dytë)

Në këtë amalgamë krijimesh bën pjesë edhe libri “Akuzojmë fenë” 
i Hulusi Hakos, faqet e të cilit mund të jenë sh� etura nga ndonjë 
komisar politik në reparte ushtarake për t'u lexuar rekrutëve të rinj 
në të ashtuquajturën "orë e punës politike”, ose sekretar partie për 
t'u bërë edukimin “ateist” masave. Ky librë është botuar pas � alimit 
të Enver Hoxha me 6 shkurt 1967. Është një “prozë dokumentare” 
ku janë montuar materiale të gjuajtura në arkivin e Ministrisë së 
Brendshme ose të falsi� kuara nga vetë autori. Faqja tre e këtij libri 
hapet me një citat të K. Marksit: “Braktisja e fesë si një lumturi e 
rreme e popullit, ishte kërkesa e lumturisë së tij të vërtetë. ” “Këtë 
libër “akuzues të fesë” thotë autori se ia kushton rinisë të shkollës së 
mesme, “N. Frashëri", Durrës. Kuptohet, që këtë dhuratë pa vlerë, 
ia kushton asaj rinie të pashpresë që për pesëdhjetë vjet nuk mundi 
të shohë gjë përtej hundës së vet në Shqipërinë - burg, rrethuar me 
tela me gjemba. 

Libri është mbushur me citate tashmë të dalura jashtë kohe, të 
bracuara nëpër veprat e pluhurosura të marksizëm - leninizmit e 
thënie të ish - diktatorit. Nëpër faqet e tij, si të kishte dalë nga fundi 
i ferrit dantesk, shprehet një urrejtje biologjike e mllef mesjetaro 
- bizantin ndaj klerikëve katolikë, duke i quajtur “veladonzez”, të 
lidhur me gjithfarë armiqsh imagjinarë, të fabrikuar me urdhër nga 
lart dhe të “pasuruara” nga imagjinata e shpërlarë ateiste e autorit. Ky 
i fajëson klerikët për faje të pabëra, vetëm se ashtu i është mbushur 
mendja, si: për prapambetjen e gruas shqiptare, të cilën e la të 
mbuluar e të mbështjellë në branavekë për pesëqind vjet pushtim 
turk, të cilës diktatura i zhduku rrobën kombëtare dhe i veshi një 
palë pantallona gjoja se po e “emancipon”, mashtron për pri� ërinjë 
që gjoja u kërkojnë besimtarëve nga një kokë berre (dele) për ditën 
e pranverës, për pri� ërinj që mbajnë ditar vetiak për poshtrësirat që 
bëjnë si puna e pri� it të Kërcinajt në rrethin e Mirditës që shënon, 
gjithnjë sipas autorit: “10 korrik 1954; 10 babune drith; 31 dhjetor 
1954; shuma në arkë 27 985, mirëfort prej zotit... ”. Ndërsa me 30 
maj 1956, (me siguri “dejshëm” pri� i i atij fshati me emër qesharak 
B.S.) në ditar shënon: “Pagëzova 16 fëmijë, 17 gra në uratë, bekova 
260 shtëpi, kungova 172 vetë, por me u shpërblye u shpërbleva pak... 
”. Sipas autorit, të gjithë këtë volum pune pri� i e ka bërë brenda një 
dite. Kësaj i thonë: Shpif, shpif, se diçka mbetet: Të mos kishte qenë 
pri� , autori, bashkë me shokë, do ta kishte shpallur “Hero të punës 
socialiste”. “Akuzojmë fenë për rolin reaksionar... kundër lëvizjes 
punëtore, kundër demokracisë, paqes së vërtetë dhe socializmit”, 
- përfundon kapitullin e parë akuzuesi. Në të vërtetë Marksi në 
“Manifestin komunist” të vitit 1848 u bënte thirrje punëtorëve që të 
këpusin zinxhirët e robërisë së tyre, por Daniel Robs në “Historinë e 
Kishës” shkruan se qysh në vitin 1822 (d.m.th. 26 vjet para Marksit 
B.S.), pri� i Lemenais, në dy artikuj, (nënvizimi im), të botuar 
në “Kujtime të përtej varrit”, duke u nisur nga vizioni kristian i 

shoqërisë... qenë ndër të parët që � lluan trajtimin 
e çështjeve shoqërore. Në vitin 1931, me rastin e 
40 - vjetorit të shpalljes së “Rerum Novarum”, Papa 
Piu XI botoi enciklikën e vet me temë shoqërore 
të titulluar “Viti 40”. Aty trajtoheshin çështje 
shoqërore në relacion me situatat e reja të krijuara 
në botë..., por gjithmonë duke marrë si orientim 
ato që ishin thënë në Enciklikën e Leonit XIII. 
“Komunizmi, - thekson Papa Piu XI, - është për 
zhdukjen e plotë të pronës provate, zbaton në 
formën më të egër lu� ën e klasave dhe është armik i 
betuar i Zotit dhe i kishës”. Philipe Bucher, në vitin 
1829, nëntëmbëdhjetë vjet para Marksit, në emër 
të parimeve të krishtera, kritikoi rreptë rendin 
shoqëror të kohës, padrejtësitë, skandalet duke ia 
kaluar për rreptësi edhe shpirtit lu� arak të Marksit. 
“Feja dhe traditat e përhapura më pas, - shkruan 
autori, - nuk ishin në gjendje të zhduknin krejtësisht 
të parat”. Ai, pa dashje, pohon një të vërtetë të 
padiskutueshme. Tingëllon si paradoksale dhe 
ishte një nismë donkishoteskee regjimit komunist 
që festat fetare, si të Krishtlindjeve, Pashkëve, 
ditëve të shenjtorëve etj, t'i zëvendësonte me hiuje 
festash të improvizuara në tavolina heretikësh 
ku me marrëveshje “unanime”, nga frika e njëri 
- tjetrit, vendosej të festoheshin Dita e formimit 
të Partisë Komuniste, Revolucioni Socialist i 
tetorit, ditëlindja e E. Hoxhës, dita e formimit 
të kooperativës bujqësore, e shumë marrina të 
tjera. Një kapitull në vete në librin prej 179 faqesh 
“Akuzojmë fenë”, zë edhe ky “zbulim”. “Feja vegël 
e pushtuesve, e politikës së tyre reaksionare të 
armiqve të kombit tonë”. Që fenë e krishterë nuk 
e solli asnjë pushtues, kjo dihet. Ajo i ka rrënjët në 
Shqipëri që në � llimet e lulëzimit të saj në Evropë. 
Rreth vitit 61 pas Krishtit, Shën Pali Apostull, 
erdhi edhe në Iliri (Durrës) për të përhapur e 
propaganduar fenë e re të krishtërimit. Ai nuk ishte 
pushtues, por dëshmues i një feje të vërtetë. Ismail 
Kadare shkruan: “Për një habi të pashpjegueshme 
qartë, dy nga popujt më të moçëm e kokëshkretë të 
rajonit, shqiptarët në Veri dhe kretasit në Jug bënë 
kthimet e para në fenë islamike... Askush s'mund të 
shpjegojë gjer në fund enigmën”. Askund Kadareja 
nuk thotë se pushtuesit turq erdhën në Shqipëri. 
                                                               (vijon)
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OpinioneShkruan: Mirash Ndrejaj, kryetari i BD të PSHDK në Zvicër 
(mirash.n@bluewin.ch)

Përvjetori i shtatë i 
pavarësisë së Kosovës

Gazeta Zvicrane “Luzerner Zeitung” në 
një artikull kushtuar ikjes së kosovarëve 
nga Kosova, të botuar të premten, me 
13 shkurt 2015, mes tjerash shkruan: 
“të martën e ardhshme, me 17 shkurt, 
kosovarët festojnë shtatë vjetorin e 
pavarësisë. Por, a kanë çfarë festojnë 
ata? Ngritja dhe ardhja në pushtet e 
herojve të lu� ës çlirimtare, të cilën në 
vitin 1999, me ndihmën e NATO-s e 
� tuan atë, si qeveritarë kanë dështuar. 
Papunësia tejkalon shifrën 40 përqind. 
Më shumë se në e treta e popullsisë 
jeton në varfëri të skajshme. Këta njerëz 
duhet të mbijetojnë me një të ardhur 
ditore prej 1.20 euro. Kosova është 
një vend me një popullsi të re. 70 % e 
popullsisë rreth 1.8 milionëshe është 
nën moshën 25 vjeqare. Kjo kategori 
nuk sheh as më të voglën perspektivë 
në vend. Kosova udhëhiqet nga një 
ma�  klienteliste: ai që nuk është antarë 
i ndonjërës nga partitë e mëdha nuk 
mund të punësohet ngase udhëheqësia 
e vendit nuk mendon për të mirën 
e përgjithshme, për çka edhe janë të 
thirrur, por vetëm e vetëm për mirëqenie 
personale dhe klienteliste. Punëdhënësi 
kryesorë në Kosovë mbetet “shteti’’ me 
sektorët e kontrolluar prej tij. Sektori 
privat gjithashtu është i lirë vetëm në 
formën teorike ndërsa në praktikë edhe 
ai kontrollohet nga të fortit që në secilin 
sektor kanë të shtrirë rrjetin e tyre 
ma� oz që përvetëson sasi të caktuara të 
mirave materiale. Investorët e huaj nuk 
vijnë fare ngase asgjë nuk është e sigurt 
në vend dhe shkalla e korrupcionit 
është tmerrësisht e lartë. Në vend që të 
punohet dhe të avancohen qëndrimet, 
respektivisht vendimet politike në 
dobi të vendit, klasa politike shumicën 
absolute të kohës e shpenzon për të 
ruajtur pushtetin ose për të marrë 
pushtetin. Kështu që u desht të 
humbet një gjysmë viti derisa u krijuan 
institucionet shtetërore pas zgjedhjeve 
të fundit nacionale.  Institucionet 
e vendit, të udhëhequra nga klane 

ma� oze po bëjnë një rezistencë të 
paparë kundër reformave që kërkon 
Unioni Evropian. Ata këtë Union 
e përceptojnë vetëm si një burim 
� nanciar dhe jo si mbikqyrës të 
institucioneve që janë të thirrura për 
krijimin e një shteti, në themelet e të 
cilit duhet ndërtuar dhe respektuar 
ligjet evropiane. EU ka një pjesë të 
përgjegjësisë në zhvillimet më të reja 
që kanë të bëjnë me një migrim masiv 
që brenda një periudhe dymujore 
tejkalon numrin 50 mijë. Misioni 
Evropian-EULEX pati detyrën që 
nga një sistem të instaluar ma� oz të 
ndërtojë një shtet ligjor sipas modelit 
evropian, por nuk mundi të thej 
rezistencën e klaneve ma� oze kundër 
reformës dhe shtetit ligjor. Një numër 
i pjestarëve të EULEX-it janë infektuar 
me virusin e korrupcionit nga klanet e 
lartpërmendura’’. Kjo ishte përafërsisht 
ajo që kjo gazetë përshkruan te 
ngjarjet e fundit në zhvillimet politike 
dhe ekonomike të Kosovës.

Nuk mendoj se kemi çfarë të heqim 
nga ajo që u tha më lartë, por 
gjithësesi mbetet dhe shumë për t’u 
thënë. Nëse duam të themi diçka mbi 
migrimin masiv të kosovarëve në këta 
dy-tre muajt e fundit, atëherë është e 
natyrshme se kjo nuk mund të bëhet 
pa kërkuar arsyet e vërteta se çfarë po 
ndodhë.  Migrimi (ikja) masiv për mua 
është një plagë që dhemb, veçanërisht 
kur sho� m skena të ndryshme të 
paraqitura nga mjete të ndryshme të 
informimit dhe automatikisht të lind 
ideja e një gjykimi që të nxjerrë në pah 
një ndjenjë të përzier.

Ndjenja e përzier me dhembje e lot të 
kaplon atëherë kur sheh gra e fëmijë 
që mezi ecin nëpër rrugët e fshatrave 
të Serbisë, e serbë që bëjnë kinse 
po ju dhimbsen. Kur sheh autobusë 
të stërmbushur që po ja mësyjnë 
Serbisë që përmes saj të gjejnë tokën e 

premtuar, kur sheh fëmijë e nxënës që 
ikin pa qenë në gjendje të thonë atë 
që mendojnë.

Ndjenja e turpit (turpruese) të kaplon 
kur sheh burra që lanë vendet e punës 
dhe pa � je turpi hipin në autobusët e 
stërmbushur dhe drejt e në ku� rin e 
Serbisë. Kur sheh nëpër strehimoret 
e Gjermanisë të rinjë që mbulojnë 
fytyrën dhe kërcënojnë qeverinë. 
Qeveria kërcënohet dhe bie vetëm 
duke qëndruar në vend dhe duke 
e dashur vendin, jo duke ikur dhe 
gjunjëzuar para armikut që t’i gjej 
një rrugë mali vetëm për të qenë sa 
më larg Kosovës. Më bëri përshtypje 
një djalosh i ri nga Podujeva që 
ishte vendosur në një strehimore në 
Hungari, kur i bëri pytje gazetari i 
KTV-së ai, si njërin nga problemet 
kryesore solli atë se gjoja qenka 
shumë në hall ngase nuk dijnë çfarë 
mishi hanë!
 
Ne si mërgimtarë që jemi e kemi 
shumë të vështirë të � asim për këtë 
temë. Nëse themi se nuk duhet të ikni 
nga vendi, atëherë na thuhet se “ju 
lehtë e keni ngase nuk jeni në Kosovë’’. 
Por gjithsesi është e papranushme 
që zgjidhja të kërkohet me ikje dhe 
zbrazje të Kosovës. 

Ne jemi të vetëdijshëm se janë 1000 
e një arsye për të cilat njeriu mund ta 
lëshoj Kosovën. Por, po ashtu jemi të 
sigurtë se janë 1000 e një arsye që nuk 
guxojmë dhe nuk duhet të braktiset 
vendi për shtetësinë e të cilit u derdh 
shumë gjak e mund.

Fatkeqësisht edhe në këtë përvjetor 
nuk kemi shumë arsye për të 
festuar…!
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Opinione

Shkruan: Gjon Keka, Graz/Austri, 
politolog, kandidat për Ph.D. në shkenca politike në Emuni University dhe ADA 

Opinione
Identiteti ynë evropian dhe armiqtë e tij

Faktet janë më të mira se mohimet; dhe 
për fat të mirë unë gjej mja�  prej tyre për 
qëllimin tim të hulumtimit dhe studimit. 
Po e � lloj kështu për të treguar që në � llim 
se vetëm mbi fakte dhe të vërtetën duhet 
të mbështeten shkencëtarët dhe studiuesit 
sepse historia është e etur për fakte dhe 
për të vërtetën. Ajo ushqim të vetëm ka 
faktin, argumentin, dokumentin arkivor, 
të vërtetën, etj. Rjedhimisht edhe ne dhe 
të gjithë kanë nevojë edhe për më tepër 
qartësi, për dritë edhe më të madhe nga 
sa është, për njohje edhe më të thellë si të 
historisë së përgjithshëm të kombit tonë 
ashtu edhe historisë në tërësi, pra historisë 
botërore.

Sidoqo� ë, kombi ynë ka patur periudha 
të helmuara, të errëta, por edhe periudha 
të gëzuara krenarie dhe drite. Po kështu 
ai ka pasur edhe beteja të mëdha përgjatë 
historisë së tij. Madje mund të them me 
gjithë mendje se po ky komb ka patur një 
betejë të plotë dhe të përgjakshme për 
lirinë, identitetin e tij evropian, atdheun. 
Besimin, gjuhën dhe ligjin e shpirtit të 
tij të lashtë. Edhe sot kjo betejë ende po 
vazhdon, si për gjuhën e tij, identitetin 
e tij evropian dhe kulturën ashtu edhe 
për unitetin e plotë të brendshëm dhe 
të jashtëm të tij si dhe të rrugës drejt të 
ardhmes së sigurtë, respektivisht rrugës së 
rikthimit në familjen evropiane.

Është i njohur fakti se si mbreti Pirro 
ashtu edhe vizionari dhe strategu Gjergj 
Kastrioti Skënderbeu dhe së fundi patrioti 
dhe heroi Adem Jashari dhe shumë të tjerë 
ishin mbështetur në doktrinën e lirisë dhe 
të ruajtjes së qenjes së kombit të tyre. Tërë 
beteja e tyre e përgjakshme ishte për lirinë, 
pavarësinë, identitetin kombëtare evropian 
dhe të ardhmen e brezave.

Po ashtu edhe në anën tjetër kishte 
patriot dhe njerëz të urtë e vizionar si 

Pjetër Bogdani, Gjergj Fishta, Shtjefën Gjecovi, pastaj Ukshin Hoti, 
Ibrahim Rugova, Anton Çetta dhe shumë e shumë të tjerë që me dijen 
e tyre hynë në këtë betejë duke dhënë shumë nga pjesa e tyre në këtë 
rrugëtim historik të kombit tonë. Disa nga ta nuk arritën të dalin në 
tokën e premtuar të lirisë të cilën e njohën dhe zbuluan dhe për të cilën 
derdhën gjakun dhe djersën e tyre. Ata e panë vetëm nga largg. Nuk 
hyrën në ku� jt e kësaj toke të lirisë me këmbët e tyre. Me gjithë këtë toka 
e premtuara e lirisë që ata panë nuk është realiteti i hidhur i gjendjes 
së sotme në trojet tona, i degjenerimit dhe mohimeve, i njollosjes dhe 
vëllazërisë më turq dhe pushtues tjerë. Pra ata nuk derdhën gjakun dhe 
djersën për një tokë të tillë të mbuluar me zhgënjime dhe vëllazërim 
me pushtues, por për një tokë të pastër, për një tokë të vërtetë të lirisë, 
për një tokë të tyre dhe paraardhësve të tyre. Pra tokën e lashtë arbnore 
evropiane, tokën e brezave arbnor evropain.

Arritja e lirisë dhe pavarësisë së një vendi është e shoqëruar me drejtësi 
dhe vizion. Prandaj edhe këto personalitete të kombit tonë kishin 
drejtësinë dhe vizionin dhe arritën të lënë gjurmë në jetën e tyre dhe 
veprimtarinë e tyre patriotike,  jetësore, krijuese dhe të karakterve të 
ndryshme, por gjithnjë në shërbim të atdheut të tyre dhe të mirës së tij 
të përgjithshme.

Ata kishin idealin e njëjtë dhe dashurinë po ashtu për atdheun. Nisur 
nga kjo mund të them se dashuria dhe idealet nuk vdesinë kurrë dhe 
këtë e kemi mësuar nga ta dhe jeta e tyre shumë e frytshme.

Gjuha e paraardhësve

Gjuha shqipe apo thënë më mirë gjuha e lashtë e kontinentit evropian 
e cila mbizotroj në këtë kontinent ende edhe sot është dhe do jetë 
gjithmonë misteri apo enigma e zgjidhjes së shumë nyjeve në këtë 
kontinent, sepse po këtë gjuhë folën Homeri, Aristoteli, Aleksandri i 
Madh, Konstantini i Madh, Pirro e Gjergj Kastrioti Skënderbeu, etj. 
Apo siç nënvizohet tepër qartë në një libër studimi të vitit 1813 në 
lidhje me gjuhën shqipe, se "sa për gjuhën e tanishme të shqiptarëve, ne 
mund të supozojmë se ajo është, po ajo që folën më parë maqedonasit, 
ilirët dhe epirotët. Nga brigjet e Artës e deri në Shkodër ata � asin shqip.
Uniformitetit i dialektit në vend largon cdo dyshim për ndryshim të plotë 
të gjuhës së tyre larg njëri-tjetërit. Kur mbretëria e tyre ra, u hodhën edhe 
qytetet e këtyre vendeve nën pushtime të ndryshme, e megjithatë ata kanë 
ruajtur të njëjtën gjuhë gjerë në ditët e sotme. Në qytetet më të vjetra 
ekzistuese të tyre ju ende mund të dëgjoni duke folur shqip(...)"

Kjo gjuhë e lashtë e këtij kontinenti ishte e ndaluar dhe lu� ohej me 
çdo mënyrë që mos të dalin në dritë e vërteta e kësaj gjuhe, që mos të 
mësohej, të mos � tohej dituri dhe edukim. Këtë lu� ë e bënin pushtuesit 
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barbarë, si ai otoman e sllav apo serb. Osmanët barbarë 
e ndaluan gjuhë shqipe me dekret, ndërsa gjuhët tjera 
� iteshin pa asnjë pengesë. Dhe për ta vërtetuar këtë, 
një revistë e vitit 1857 shkruan kështu ,“� e Turks have 
never allowed them to have schools, so of course they 
cannot read or write.”
Prandaj pushtuesi osman pati një politikë demoniake të 
turqizmit të trojeve shqiptare dhe mbjelljes së idelogjisë 
së tyre, e cila më pas do t'i kushtojë shumë kombit si në 
identitetin ashtu edhe imazhin dhe kulturën e tij.

Po ashtu edhe pushtuesi serb e ndaloj gjuhën shqipe e 
sidomos pas pushtimit të Kosovës dhe pjesëve tjera të 
kombit shqiptar, ku ajo më pas zhvilloi një politikë të 
serbizimit të Kosovës, e cila zgjati gjer në çlirimin e saj 
nga miqtë ndërkombëtar dhe ata që sakri� kuan për lirinë 
e saj. Ndërsa gjuha shqipe dhe çdo veprimtari e pavarur 
politike dhe kulturore ishte e ndaluar me dekret njësoj 
si pushtuesit osman. Duhet nënvizuar se gjuha arbnore 
ishte më parë dhe është një nga gjuhët e të mësuarit. 
Ashtu siç dihet që gjuha latine ishte gjuhë e shkencës .

Armiqtë si të brendshëm ashtu edhe të jashtëm të gjuhës, 
� amurit por edhe të tër kombit shqiptar kanë për qëllim 
ta shkatërrojn atë, tundojnë dhe zhvlerësojnë për para 
botës dhe se shihet mja�  qartë sot se ky tundim është 
zgjeruar akoma më shumë dhe ka për objektivë të fusë 
në humnerë dhe rrënim kombin. Por edhe kjo stuhi e 
errët do të kalojë dhe kombi ynë do të shpëtojë, duke 
e ndërlidhur këtu edhe moton e kalorësit Georg I. von 
Freundsberg “shumë armiq? nder i madh për njerëz të 
guximshëm”. Të gjithë besoj e kemi të njohur paradigmën 
“përçaj e sundo’’ (“divide et impera’’). Barbarët dhe 
mbetjet e tyre po e përdorin këtë si kartën e fundit. Pas 
kësaj nuk kanë më asnjë kartë tjetër. Kështu që shqiptarët 
e ndërgjegjshëm duhet me qenë të kujdesshëm nga këto 
strategji demoniake të tyre, sepse jo rastësisht shkruante 
Karl S.Zacharia “doni që një lidhje të disa njerëzve që 
qëndrojn së bashku ta zgjidhni apo të pakësoni, atëherë 
zgjo interesimin tek njëri prej tyre që të tërhiqet nga 
lidhja.”

Qëllimi i armiqëve të brendshëm dhe të jashtëm është 
përçarja aty ku shqiptarët janë të lidhur fort njëri me 
tjetrin. Për të mos lejuar këttët shqiptarët duhet akoma 
më shumë të bashkohen, të forcohen dhe të kuptojnë 
se prej nga vijnë, kush janë dhe ku duan të shkojnë. 
Që të mishërojnë dhe të kenë të veten vizionin e Gjergj 
Kastriotit Skënderbeut: vizion i unitetit, vizion evropian 
dhe i të ardhmes së mirë dhe të sigurtë të kombit.

Flamuri i Kastriotit

Flamuri me shqiponjë dhe i kuq e zi është një simbol, 
është një � amur, një � amur që ne identi� kohemi dhe 
jetojmë si komb. Dhe se ky është një simbol i gjallë, nuk 
ka asgjë të vdekur në të edhe pse ka patur tendenca dhe 
ka akoma edhe sot të zhytjes dhe njollosjes së tij. Flamuri 
ynë do të jetë gjithmonë simbol i gjallë në zemrat, jetën 
dhe mendjen tonë si komb. Një simbol i jetës, i shpirtit, i 
energjisë së kombit arbnor evropian.

Është ky simbol me shqiponjën në mes për të cilin ne kemi 
nevojë gjithmonë. Rreth tij ne mblidhemi, betohemi, 
përulemi, qajmë dhe gëzohemi. Në të ne gjejmë atin 
dhe nënë tonë, ajo që ne duam që na ka ushqyer dhe 
na ushqen në gjoksin e saj. Unë qëndroj në � amurin e 
Kastriotit, � amurin e identitetit tonë evropian dhe të 
unitetit tonë të gjallë si komb. 

Shpresoj që një ditë koha e ringjalljes shpirtërore-
kombëtare e qytetare do të vij dhe se kombi dhe populli 
ynë nuk do të humb këtë rast që të marrë fatin e tij në 
duart e tij dhe t'i kthehet rrënjëve të lashta prej nga ka 
prejardhjen që nga � llimi, si një komb me identitet dhe 
kulturë evropiane.Dhe siç thoshte Leopold Graf Berchtold 
për kombi tonë: “Shqipëria e shqiptarëve (Albanien 
den Albanern)” dhe kjo është një vërtetë e madhe se 
po kjo Shqipëri duhet të kuptoj natyrën dhe karakterin 
e saj, kulturën dhe shpirtin e lashtë evropian dhe se i 
takon rrënjesisht civilizimit të përbashkët të famlijes 
perëndimore. Prandaj në këtë kontekst duhet vënë re 
se fati ynë është i vendosur në duart tona; asnjë fuqi e 
jashtme nuk mund të na pengojë dot për të përcaktuar 
atë dhe të ardhmen e brezave të kombit tonë. 

Po e përmbyll këtë shkrim me � alët e një autori evropian 
i cili në vitin 1862 shkruante për atdheun e arbnorëve 
"atdheu i tyre i bukur e i pasur është aq i dashur dhe i 
çmuar sa që ata nuk mund të jetojnë të lumtur si të huaj, 
dhe në lu� ërat e fundit ku ata lu� uan për të ri� tuar 
lirinë e tyre, ata dhanë prova të denja të trimërisë duke 
dëshmuar kështu edhe kohën më të bukur të të parëve të 
tyre, megjithatë, si dikur, ata e kanë dobësuar veten nga 
mosmarrëveshjet dhe grindjet njëri me tjetrin ".
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Shkruan: Fatbardha Demi, Tiranë (fatbardha_demi@yahoo.com)
Gazetare dhe studiuese e pavarur në fushën e historisë. Materiali që gjendet më poshtë është studim që tra-
jtohet 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, Fat-
bardha 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 shtatë)

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) 

Vasil Tole tregon traditën e shqiptarëve gjatë ritit të vajtimit të të vdekurit: 
“Populli thotë se kërcet dhoma kur ia marrin një të “qare me bote”, e ja bëjnë 
të gjitha – i i i1 . Në zana� ll, kjo „i“ e zgjatur, ishte thirrja që familjarët i 
bënin Zotit (Krijuesit) për ta pranuar shpirtin e të vdekurit, por tashmë 
kuptimi i saj është i panjohur për vajtueset.  Shumë studiues “Dritën” e 
kanë trajtuar si simbol të Diellit. Por siç del nga mitet, për njeriun primitiv, 
Dielli krahas Henës, Rrufesë, Zjarrit, vetëtimës, etj janë çfaqje të pamjeve të 
shumta të Dritës hyjnore që u përfaqesua me shqiponjën dhe rrezen/Di-an.  
Kostandini i Madh-shprehet Xh.Katapano-dhe të gjithë Perandorët e tjerë të 
Ilirisë, që sunduan pas tij, nën shenjën e Shqiponjës, janë të gjithë borealë, 
“Bijë të Dritës”. 2

Shqiponja ka përfaqësuar shënjtërimin dhe gjatë historisë, shumë � gura që 
kryen vepra të mëdha, u quajtën “shqiponja” duke nënkuptuar emërtimin 
“hyjnorë”. Këtë emërtim nuk e ka marrë vetëm Pirro Burri, por edhe � gura 
të tjera historike si mbreti/Perëndi Horus i Egjiptit apo Tougrul Beig (993 – 
1063 era jonë), themeluesi i shteti Selxhuk të Azisë, etj.3  

Edhe në shekujt modernë, tek � set aziatike shqiponja ishte simbol i 
Krijuesit. Tek � si Jakuti i Siberisë, Kreu që luante rolin e ndërmjetësit midis 
popullit dhe Zotit, emërtohesh “bir i shqipes” në kuptimin e njeriut hyjnor. 4 
Shqiptarët, duke trashëguar emrin e simbolit të Krijueses-Ipes (Shqiponjës) 
e kanë quajtur gjatë shekujve, veten, gjuhën dhe vëndin e tyre “hyjnorë”, 
e drejtë e ligjeruar (jo nga romantizmi apo nacionalizmi i shk19) por nga 
mitet mijëravjeçare të Historisë së njerëzimit. 
Por, siç ishte në lashtësi zakoni i përdorimit të disa emërtimeve, pellazgo-
ilirët u vet-quajtën edhe me emërtime të tjera: Alban (Alpan)-Arbër 
-Shqipetar, të gjitha të lidhura me periudhën zana� llore të miteve dhe 
përbëjnë emërtimin më të lashtë kombëtar. 

Hëna, bij e shqiponjës, Perëndesha që sundoi në Dodonë 
Në gjetjet arkeollogjike, simbol të Hënës kemi Perëndeshën Sellena, dhe në 
mite është bijë e Shqiponjës (Ipes). Dëshmi për natyrën e saj hyjnore (sepse 
shqiponja ishte përfaqësuese e Krijuesit), janë krahët  e shqiponjës (më 
gjerësisht shiko “Rruga e zbulimit të emrit të besimit Pellazg dhe i vashës 
krahë-shqiponje”). 

1 f35 Vasil S. Tole “Pse qajnë kuajt e Akilit?”, Mediaprint, 2011
2 f174 Xhuzepe Katapano (po aty)
3 Albert Hitoaliaj - Marrë nga sa-kra.ch MNVR | Shqiponja me dy kokë, sim-
boli ynë, më i lashti i botës www.mnvr.org  
4 https://it.wikipedia.org/wiki/Aquila

Në shekujt e mëvonshëm është harruar 
domethënia mitike dhe është emërtuar me 
një nga “punët” e saj (Hëna ndikonte në 
arritjen e suksesit në lu� ë) dhe statuja e 
Sellenës u emërtua “Perëndesha e Fitores”. 
Ky rol magjik i Hënës ishte i njohur edhe në 
mesjetë nga të gjitha popullsitë euro-aziatike. 
Marin Barleti, duke përshkruar rrethimin e 
Shkodrës, pohon se “Turqit, sipas urdhërit 
të sulltanit, ishin rradhitur për sulm ; vetëm 
ata  prisnin, sipas zakonit të vet, që të dilte 
Hëna e re.5

Edhe Shqiponja, është përdorur në forma-
cionet ushtarake, si simbol i forcës dhe 
� tores hyjnore. Pra Shqiponja me një kokë, 
për shumë mijëvjeçarë ka përfaqësuar 
Dritën-hënore, besimin e  Pellazgëve hyj-
norë (“sellenizmin”), shumë më përpara 
se të çfaqej shqiponja me dy kokë. Të 
gjitha Perënditë më të lashta janë hënore 
dhe kanë, në objektet arkeologjike, krahë 
shqiponje, duke përfshirë edhe Zeusin vetë, 
që dëshmonte 
përkatësinë e ty-
re ndaj besimit 
hënor. 
(vijon)

5 f86 Marin Barleti “Rrethimi i Shkodrës”, 
Shtëpia Botuese Naim Frashëri, Tiranë, 1982

Skulptura e Sellenës në Muzeun 
e Luvrit, gjëndur në Tempullin e 

Samothrakës.
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Histori

Shkruan: Mr. Sarë Gjergji, Kosovë (stublla_gj@hotmail.com)
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. 

Vizituesit apolstolikë-kolegji i vitit 1585 në Stubëll 
dhe libri në gjuhën shqipe

 (pjesa e katërt)

Në ishte ky kolegj i vogël (siç cilësohet në raportin 
e vizituesve apostolikë, sipas Vaninos), i tipit të një 
shkolle të mesme, gjimnazi (siç shprehet Urosheviqi), 
apo i sistemit universitar, shkollë e lartë (siç pohon 
Shuteriqi), nuk mund ta themi me saktësi. Por, cilido 
nivel të ketë qenë, na lejon të mendojmë edhe në 
ekzistencën dhe funksionimin e hallkava, niveleve të 
tjera (më të ulëta) të sistemit shkollor, arsimor. Kjo, po 
u nisëm nga organizimi i sotëm i sistemit të arsimit.1 

Tradita dhe toponimi: Ara e  Kishës
Banorët e Stubllës, më të moshuarit, as që e kanë vënë 
ndonjëherë në dyshim ekzistencën e kolegjit. Ata, 
me siguri të plotë, gjithnjë kanë folur për një kishë 
madhështore kushtuar Shën Lukës, në kuadër të së cilës 
ka funksionuar edhe kolegji, madje, duke saktësuar 
edhe vendin në varrezat e sotme të fshatit, meqë sipas 
tyre deri vonë kanë ekzistuar edhe muret mbi tokë.2  

Ndërkohë,  David P.M. Gjergji (i lindur më 05.02.1933), 
dëshmon se në vitin 1952-53 kanë shfrytëzuar, ndër 
të tjera, grumbull gurësh të këtij kolegji, si dhe gurë të 
kanalizimit  të tij për ndërtimin e mureve rrethuese të 
varrezave. Po ashtu, në vendin për të cilin është thënë se 
ka ekzistuar kolegji-kishë, me rastin e ndërtimit të një 
varreze familjare, janë gjetur gurë të latuar, që ruhen prej 
tri dekadash dhe besohet se janë të mureve të kolegjit. 

Një gërmim i vogël prej kureshtari nga ana ime përreth 
këtij varri familjar nxjerr në dukje gurë që  provojnë 
rrënojat e kolegjit si dhe fragmente tullash me ngjyrë të 
1 “Shkolla e parë shqipe në Kosovë është ajo e Stubllës e vitit 
1584, në Malësinë e Karadakut, e organizuar nga pri� ërinjtë 
shqiptarë”, shkruan Prof. dr. Murat Meha, në:  Kosova në 
shikim të parë, prospekt turistik, Ministria e Tregtisë dhe 
Industrisë – Departamenti i Turizmit, Prishtinë, 2004, 27. 
Shih edhe: Dr. Jusuf Osmani, Vendbanimet e  Kosovës -Vitia, 
Prishtinë, 2004, 30; Prof.dr. Avzi Mustafa, Gjuha shqipe në 
traditën e historisë së shkollave, në: � e Albanian, nr.7/6, 
Londër, 15.03.2010, 16.
2 Për muret e kolegjit-kishës dëshmojnë edhe  sot qytetarë të 
moshuar të Stubllës. “Mbaj mend shumë mirë muret  e një 
dhome, së paku një  metër të larta mbi tokë” , pohon   Zef 
Bekaj (1919-2013). Të njëjtën e pohon edhe Engjëll Ramaj 
(1934), madje pa asnjë dyshim. Se i mbante mend muret e 
kishës-kolegjit, Gjon Fatmir Gjergjit (1948) i kishte rrëfyer 
Jak Gjon Gjergj Koliqi (1888-1973).

kuqe të zbukuruara me gjurmë të gishtërinjve, të cilat, sipas 
arkeologëve Haxhi Mehmetaj e Dedë Palokaj, i takojnë 
antikitetit të vonë të shekujve IV – VI mbas Krishtit. 

Përballë vendit ku dikur gjendej kolegji, është lëndina që 
quhet Ara e Kishës, ndërkaq bri kolegjit janë varrezat e 
përballë tyre është zabeli i varrezave. Siç shihet, kemi një 
kompozim harmonik të arealit, hapësirës së kishës, kolegjit 
e të varrezave. Sipas traditës kristiane, kisha dhe varrezat 
janë në një areal të përbashkët, siç ndodh e dëshmohet 
edhe në rastin e Stubllës. Krejt afër është edhe burimi, i 
njohur në popull si Kroi i Botës, prej nga kolegji do jetë 
furnizuar me ujë.

Po besuam në burimet e cekura më lartë: për kërkesën 
e vizituesve apostolikë drejtuar Selisë së Shenjtë, si 
mbështetje për arsimin e shkollën shqipe dhe për 
shpërndarje librash ndër shqiptarë, arsyetimin pse duhet 
ngritur kolegji pikërisht në territorin e famullisë së Malit 
të Zi të Shkupit, gëzimin që shpreh Papa për hapjen e 
kolegjit dhe gatishmërinë për ta ndihmuar atë, por edhe 
traditën dhe gurët nga rrënojat e kolegjit, atëherë duhet 
të besojmë në ekzistencën dhe funksionimin e kolegjit 
në Stubëll që më 1584. Shkolla në Stubëll, me ndërprerje 
të kohëpaskohshme, vazhdoi punën edhe në shekujt  e 
mëvonshëm, siç dëshmojnë studiues të ndryshëm e 
dokumente të shumta të ruajtura në arkivat austriake (si:  
HHStA  A.R./F27/K.130,  Stubla 1, Wien   HHStA A.R.
Fund

Gurë (të latuar) të ruajtur nga muret e kolegjit
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Histori

Shkruan: Prof. dr. Jahja Drançolli, Prishtinë/Kosovë 
Prof. Jahja Drançolli lindi në Pejë më 10/10/1946. Studimet për Histori i mbaroi në Prishtinë më 1971.Gjatë 
viteve 1973-1984 ka vijuar studimet e magjsitraturës dhe doktoratës në lëmin e medievalistikës në Zarë dhe 
Dubrovnik. Ka magjistruar në Zarë dhe doktoruar në Prishtinë më 1981, respektivisht më 1984. 

arbËrit ndËrmjet 
lindjes dhe perËndimit

Tashmë është e njohur dhe në qarqe 
shkencore e për� llur teza se populli 
shqiptar është njëri ndër më të vjetrit në 
Ballkan. Ky etnos, ndër shekuj, bashkë 
me etnoset e tjera autoktone të Ballkanit, 
u gjend shumë shpesh përballë stuhive 
që vinin nga anë të ndryshme. Në këtë 
kontekst, ilirët e antikitetit e arbërit 
e mesjetës u gjendën edhe përballë 
qytetërimeve të Perëndimit dhe të 
Lindjes, të ndarë sipas vijës së Teodosit 
(Teodosi, perandor romak, i cili ndau 
në vitin 395 Perandorinë Romake në 
Perandori Perëndimore dhe Perandori 
Lindore. Në histori kjo ndarje zuri të 
quhet vija e Teodosit – J.D.). Që këtej, 
edhe pse ilirët u sunduan me shekuj 
nga Perandoria Romake, një pjesë e tyre 
i shpëtoi romanizimit. Ndërkaq, gjatë 
mejsetës, edhe pse i robëruar disa shekuj 
nën Bizantin, bullgarët e rasianët (serbët 
e sotëm), etnosi shqiptarë arriti që gjatë 
shekujve të kësaj errësire të konsolidohej 
dhe t’i kristalizonte elementet qenësore 
etnike. Kështu, në agun e mesjetës, trojet 
arbërore, duke u gjendur përballë valës 
së dyndjeve sllave, e cila u ndoq me një 
ekspansion të një kolonizimi me përmasa 
të mëdha, dukshëm u rrudhën. Lindja i 
solli Arbërisë edhe mongolët, të cilët u 
dukën vetëm për një kohë të shkurtër. 
Ndikimi i tyre erdhi në shprehje vetëm 
në sferën e marrëdhënieve politike, duke 
lënë më tepër gjurmë shkatërruese dhe 
rrënuese. Për ndikimin e tyre në jetën 
religjioze e kulturore nuk mund të � itet 
fare. Turqit, element i dytë që erdhi 
nga Lindja, në kohë kur feudalizmi 
arbërorë përjetonte shekuj të zhvillimit 
të hovshëm ekonomiko-shoqërorë, së 
pari kishte karakter pushtues, e më pastaj 
(pas shek. XV), në shekujt që vinin, 
arriti të bënte ndryshime në të gjitha 
sferat e jetës. Për këto ndryshime është 
shprehur në mënyrë sintetike albanologu 
M. Shu� ay: “Kur në shekullin XV nën 
pushtetin turk � lluan të prisheshin ç’prej 
themeli organizatat shoqërore [...], të 
rregullueme qëndrarisht, kur në 15-in 
qindvjet Turqit fshijnë dinastitë e vogla; 
kur qytetet shumë të vjetra vdiqën prej 

vdekjes � letike, atëherë ra ora e katundit të bariut, që kishte trashëgimin e kohës 
së paravjetër, i armatosur me hobe, me një shkop të trashë dhe më nje shigjetë të 
helmosur, shtymun prej instiktit për mbrojtjen e vendit: me ahmarrje, me besë e 
tue bam lidhje gjaku. Ai përlau katundet e buta ndër fusha, e me to përlau edhe 
organizimet juridike [...]. Kështu për të tretën herë, mbas zhupanëve sllavë të 
mëparshëm, mbulohet Shqipnia [...] me formime � sesh të fuqishme, që qëndrojnë 
edhe sot”. 

Kryqtarët dhe tregtarët
Ajo që prezentohet si formë ndikimi që vinte nga Perëndimi gjatë periudhës që kemi 
në shqyrtim, nuk mund të konsiderohet si tërësi në vete. Njerëzit e Perëndimit erdhën 
në trojet tona etnike gjatë katër kryqëzatave të para sidomos pas kryqëzatës së katërt 
(1202-1204), kur mbi gërmadhat e Perandorisë Bizantine, kryqtarët ngritën shtete 
apo principata latine të tipit feudal perëndimor. Një grup tjetër të njerëzve të ardhur 
nga Perëndimi në trojet shqiptare paraqisnin tregtarët. Pjesa dërmuese e tyre erdhi 
nga Raguza, Venediku, Gjenova, Ankona, Frience, Zara, Barcelona, Napoli, Amal� , 
Rimini, Bari, etj. Mirëpo, erdhën këtu tregtarë e zejtarë edhe nga Gjermania, Anglia, 
Franca, Holanda e ndonjë vend tjetër. Perëndimi i solli trojeve tona etnike edhe një 
numër të konsideruar, por mja�  vital dhe të zellshëm të gjermanëve (sasëve), të cilët, 
sidomos në minierat e Kosovës bënë emër të xehetarëve të mirënjohur. Sasët ngritën 
dhe aktivizuan në këto anë ekonomi xehetare që shipente në zhvillimin e mëtejmë 
ekonomik të tregjeve, si dhe në lidhjet e tyre me Mesdheun dhe pjesë të tjera të 
Europës.

Nga radhët e sipërme mund të provohet se, mes Lindjes dhe Perëndimit ekzistonin 
dallime qenësore rreth mundësive dhe forcave të ndikimit të tyre në hapsirën 
mesjetare shqiptare. Perandoria Bizantine, në një anë qe e afërt dhe fuqi e vjetër me 
rrënjë të thella, vijuese dhe mbrojtëse e traditës antike, me pretendime se me frymën e 
idealeve të veta politike t’i transformojë popujt, të cilët kolonizuan trojet e provincave 
të dikurshme romake. Në anën tjetër, pjestarët e Perëndimit dhe misionarët e tyre të 
ardhur nga viset e largëta (mes tjerash edhe për qëllime të përhapjes së qytetërimit 
të Perëndimit), të cilët kishin përbërje etnike-sociale heterogjene, pasiqë i takonin 
qarqeve të ndryshme të shoqërisë europiane, mundësitë dhe a� ësitë e tyre qenë të 
ku� zuar dhe të orientuara vetëm në disa qarqe dhe lëmenjë të caktuar të jetës. 

Pjestarët dhe misionarët e Perëndimit ishin të lidhur mes vete, vetëm në aspektin 
kishtarë-katolik. Ata i lidhte tradita religjioze, tipi identik i organizimit kishtarë, 
ritualet dhe përafërsisht gjuha identike, si dhe obligimi në besnikërinë ndaj papatit. 
Raportet e përmendura mund të konsiderohen si faktorë mja�  i fuqishëm, sidomos 
nëse merret parasysh edhe tradita e njejtë kulturore, si p. sh., literatura dhe artet latine 
me trajta identike stilesh. Një gjë e këtillë në sy të bashkohësve, edhe pse në gjuhë dhe 
tipare të tjera, i lidhte në një grup të përbashkët, që shpeshherë identi� kohej me emër 
latin, lu� ëtarë kundër traditave kishtare ortodokse-bizantine. 

Dualizmi kulturorë dhe politik
Ndarja e kishave që zuri � ll që nga periudha e krishterimit të hershëm, zyrtarisht u 
pranua në vitin 1054, si dhe Kryqëzata e Katërt (1202-1204), thelluan kundërthëniet 
dhe sollën ngatërresa të mëdha politike. Në këto kushte manifestohej dualizimi midis 
Lindjes dhe Perëndimit edhe në Shqipëri. Si rrjedhojë e këtyre antagonizmave caktohet 
edhe ku� ri kishtarë me kontura të qarta, por ende de� nitivisht të papërforcuara. 
Ku� jtë e argjipeshkëvisë së Ohrit, që u formuan menjëherë pas ngadhënjimit të 
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madh të Bizantit në vitin 1018, shtriheshin në veri prej Danubit 
dhe Savës, duke u lëshuar në jug përmes vijës Sirmiun-Ras-
Prizren-Durrës. Ku� jtë e sipërm ishin njëkohësisht edhe ku� jtë 
e Bizantit ortodoks në drejtim të Perëndimit dhe Veriut, të 
shpërndara nga forca e armës bizantine dhe e varur nga forca 
e kësaj arme. 

Ndarja e kishës në përgjithësi ndikoi edhe në jetën politike. Në 
kapërcyellin e shekullit XII, antagonizmat latino-grek në troje 
shqiptare ishin shumë evidente. Faktor kryesor ishte sidomos 
dëbimi i latinëve nga Konstandinopoja. Mirëpo, në atë kohë 
përgatiteshin planet edhe në Perëndim, për rimëkëmbjen e 
Perandorisë Latine të Konstandinopojës. Por, prapëseprap 
politika e gjithëmbarshme nuk varej vetëm nga motivet 
kishtaro-politike. Këtej, duke qenë e preokupuar me restaurim 
dhe lu� ëra në provinca dhe shtete latine në Greqi të Mesme 
e More, si dhe turqve, që kishin pushtuar gati tërë Azinë e 
Vogël, Perandoria Bizantine, në kushtet e krijuara assesi nuk 
kishte mundësi të zgjeronte ndikimin e qytetërimit të vet 
jashtë ku� jve të saj. Mirëpo, kontributi i Bizantit në formimin 
e kushteve kulturore nuk ishte i varur nga fuqia e atëherëshme 
perandorake. Por, ishte rezultat i lu� ës dhe i angazhimit nga 
shekujt e mëparshëm.

Rezultatet e lu� ës që u zhvillua në Bizant gjatë shekullit VII-XII 
janë të rëndësishme për problematikën që kemi në shqyrtim, 
meqë atë botë u vendos sistemi dhe lidhjet, me të cilët pak ose 
shumë ishin në varshmëri mes vete, shtetet dhe bashkësitë prej 
Istrie e deri në Detin e Zi. Ky territor i gjerë ishte pjesë e atij 
sistemi speci� k të shteteve, të cilat ndonjë studiues serioz i 
quante me emër Komonvelt Bizantin.

Formacionet shtetërore rajonale
Në këtë ambient krishterimi ishte edhe kthesë qëndrore për 
mënyrën e jetës dhe kulturës së popullit të transformuar. 
Studiuesit e Perandorisë Bizantine për metodat që i përdornin 
bizantinët rreth ngritjes kishtare të popullit të nënshtruar 
shihnin dy orjentime të kundërta: i pari krijonte mundësi për 
zhvillimin e kulturës autonome, duke respektuar gjuhën e 
popujve të transformuar, dhe i dyti, ndërkaq kishte tendencë 
për helenizimin dhe asimilimin kulturor. Që të dy procedimet 
ofronin rezultatet e dëshiruara, sidomos te popujt e ardhur 
dhe më pak te popullata autoktone, meqë � llet e krishterimit 
në trojet iliro-arbërore kishin zënë � ll shumë më herët se 
themelimi i Bizantit.

Rezultatet e përpjekjeve bizantine, që u theksuan më sipër u 
vunë në sprovë në fund të shekullit XII dhe në � llim të shekullit 
XIII, kur ishte thyer fuqia ushtarake e politike e Bizantit. 
Atëbotë, u dëshmua se së bashku me marrëdhëniet politike 
u ndërprenë edhe rrymimet kulturore, sidomos në troje të 
Shqipërisë së Mesme dhe Veriore, duke përfshirë këtu edhe 
pjesë të Kosovës. Aq më parë kur dihet se nga kapërcyelli i 
shekullit XII doli shteti i pavarur i Arbërit, që ishte rezultat 
i pasojave pozitive dhe atyre negative ndërkombëtare, me 
të cilat qe e lidhur ekzistenca e këtij formacioni shtetëror. 
Gjithashtu, pas një numër të marrëveshjeve të posaçme midis 
anzhuinëve dhe sundimtarëve shqiptarë të bëra gjatë viteve 
1269 dhe 1273 doli formacioni shtetëror “Regnum Albaniae” 
(“Mbretëria e Shqipërisë”) nën sovranitetin anzhuin. Është 

me interes të theksohet se në këtë rast forcat politike shqiptare 
morën pjesë pothuaj pa përjashtim në këtë politikë, ashtu siç 
patën vepruar edhe një pjesë e kryezotërinjëve të Moresë, kur 
përfunduan marrëveshje të tilla me sundimtarët frankë. Edhe 
në këtë rast, sikur në marrëveshjet e mëparshme me sunduesit 
e huaj të Lindjes e të Perëndimit, prelatëve, kontëve, baronëve, 
kështjellave dhe bashkësive të mëdha � snore, qyteteve, 
iu sigurua mbrojtje e privilegjeve të tyre dhe respektimi 
i institucioneve tradicionale vendase. Me � alë të tjera, në 
aspektin formalo-juridik, Mbretëria e Shqipërisë, e krijuar me 
1272 nga Karl Anzhu, ishte një vazhdim i një tradite ekzistuese 
shtetërore. 

Edhe pse me rrënimin e Perandorisë Bizantine, të Perandorisë 
së Stefan Dushanit, pushtetit territorial të anzhuinëve, 
dolën në dritë formacionet shtetërore rajonale, si p.sh., e 
Balshajve, Topiajve, Muzakajve, prapëseprapë presioni politik 
i vazhdueshëm i këtyre shteteve të Lindjes e të Perëndimit dhe 
ndikimi i kulturave që ato përfaqësonin, luajtën një rol negativ 
frenues që i pengoi formacionet politike-shtetërore shqiptare të 
dilnin në skenën e historisë si shtete të lira, të ecnin më shpejt të 
rrugën e krijimit të një pushteti politik unik për të gjitha trojet 
e banuara nga shqiptarët. 

Strukturë e qëndrueshme etno-kulturore
Territori i Shqipërisë dhe Kosovës së sotme duke përshirë këtu 
edhe bregdetin malazias, gjatë tërë mesjetës, ishte rregullues 
i vërtetë për depërtimin e elementeve të botës Lindore e 
Perëndimore. Këndej zhvilluan aktivitet shpirtërorë - kishtarë 
edhe papët e Romës. Këndej kishte kaluar Shën Pali. Mirëpo, 
këndej depërtuan bullgarët e rasianët (serbët e sotëm). Këndej 
drejtuan fuqinë pushtuesit normanë, hohenshtaufët, anzhuinët 
dhe italianët. Qytetet e përmendura gjatë mesjetës kishin 
rëndësi të shumë� shtë. Më i rëndësishmi ishte Durrësi me pamje 
të vjetër të ruajtur nga antikiteti, ku elementi latin mbante një 
peshimin e simbiozës iliro-arbërore-bizantine. Në këto kushte, 
nga kaosi etnik i krijuar në Ballkan, në histori hyri edhe populli 
i Arbërit, i cili në antikitet ishte një faktor i fortë i historisë. 
Pas pushtimit të Ballkanit nga romakët, në troje jugore ilire 
vëreheshin tri zona: Zona Jugore, me koloni helene e me qytete 
ilire të gjysmëhelenizuara; në Veri të Durrësit e të Lezhës shtrihej 
Zona Qëndrore ilire, e cila karakterizohej me numër të madh të 
kështjellave, me � se dhe dinasti. Këtu u krijuan edhe mbretëritë 
ilire: e Agronit, Teutës dhe e Gencit. Në veriperëndim dhe veri 
të kësaj zone, shtriheshin Zona Dalmatine dhe Dardane, me 
burim mbretërishë, � sesh e qendrash të njohura. Populli në 
� alë u zhduk për syrin e historishkruesve ndër pështjellimet 
ballkanike, por fshehurazi, gjithherë bashkëpunonte me 
zhvillimet gjuhësore e folklorike të kombeve ballkanike, për t’u 
shndërruar më në fund në Arbër, ofronte shenja të reja të fuqisë 
së vet krijuese. Edhe pse trojet iliro-arbërore u gjendën midis 
Lindjes dhe Perëndimit (sipas modelit të perandorit Teodos), 
si dhe u sunduan kohë pas kohe, asnjëherë nuk kanë mundur 
ta ndryshonin në thelb strukturën etnokulturore të kristalizuar 
ndër shekuj të kombësisë shqiptare. Nuk kanë mundur ta 
ndërpresin as rrugën e zhvillimit politik, as t’i asimilojnë dhe as 
t’i shkëpusin nga komuniteti kulturor europian.  
    

(vijon)
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Më poshtë do të paraqesim versionin e vrasjes së Luigj 
Palajt sipas dokumenteve malazeze të vitit 1913. Më 14 
mars 1913 Drejtoria Krahinore e Pejës i shkruan Ministrisë 
së Brendshme - Cetinë nga krahinari Jovanoviq telegram 
lidhur me rastin e vrasjes së pri� it katolik patër Luigjit. 
Gjykata Ushtarake e njo� on këtë drejtori si vijon: “Vrasja 
e pri� it katolik patër Luigjit u bë një orë larg Gjakovës në 
drejtim të fshatit katolik të quajtur Janosh. Ai u vra me 
katër plumba dhe prapa shpine, 25 metra larg rrugës, 
ngase provoi të ikte para syve të rojës. Sipas hetimeve, 
ekspertizës së kufomës në vend dhe raportit të mjekut, 
këshilli hetimor konkludoi se vrasja e përmendur e pri� it 
u bë nga ana e rojës, sipas paragra� t 28 pika e dytë e ligjit 
penal ushtarak. Pos kësaj ajo ministri informohet se pri� i 
në � alë u përcoll nga Gjakova së bashku me pesëdhjetë 
kriminelë dhe se ai së toku me dy nga ata, tentoi të ikte. 
Pri� i në telegram trajtohej si shtetas turk i kombësisë serbe 
dhe se ky po bënte agjitacion që populli të mos i dorëzonte 
armët dhe të ngrihet në kryengritje, duke u thënë se 
Austria nuk do të lejonte që kjo trevë të jetë malaziase.

Lidhur me këtë letër dhe me ngjarjet diplomatike që 
zhvilloheshin në rajon, Ministria e Brendshme në Cetinë 
i drejtohet Drejtorisë Krahinore – Pejë, përmes një tele-
grami shumë urgjent, ku ndër të tjera sugjerohej se, në 
qo� ë se në rrethin tuaj vjen argjipeshkvi i Prizrenit, Lazër 
Mjeda, e pritni si është më së miri dhe i jepni përcjelljen e 
sigurt të nderit. Ai vjen të informohet për vrasjen e klerikut 
katolik Luigj Palaj, prandaj i vini në ndihmë. Sugjerohej që 
po qe se së bashku me atë vjen konsulli austro-hungarez 
i Prizrenit, apo cilido nëpunës i Konsullatës austriake, t’i 
komunikohet me shumë njerëzi që të largohet sa më parë 
nga ajo krahinë, duke i dhënë përcjelljen e sigurt, deri te 
posta e parë serbe. Si zakonisht pasonte kërcënimi për 
moszbatimin e plotë të kësaj urdhërese.

Ndërkohë, Ministria e Brendshme Mbretërore, përmes një 
vendimi caktoi z. Spasoje Piletiq, sekretar i kësaj ministrie, 
të shkojë në Pejë - përkatësisht në Gjakovë – për të bërë 
përsëri hetimet administrative lidhur me vrasjen e fratit 
Luigj Palaj klerikut katolik, i cili u përcoll me roja nga 
Gjakova në Pejë.

Për këtë qëllim, të gjitha organet e pushtetit në Pejë dhe 
në Gjakovë do të jenë në dispozicion të z. Piletiq, sikurse 
edhe organi të cilit ai do t’i drejtohet me kërkesë për t’i 
vënë në dispozicion një nëpunës apo shoqërues. Duke e 
vërejtur qëndrimin këmbëngulës të Austro-Hungarisë që 

Shkruan: Prof. Dr. Lush Culaj-Instituti Albanologjik në Prishtinë/Kosovë
(lushculaj66@hotmail.com)

Vrasja e Luigj Palajt sipas dokumenteve 
malazeze te vitit 1913

(pjesa e tretë)

lidhur me çështjen e konvertimit dhe vrasjen e Luigj Palajt 
të shkohet me hetime gjer në fund dhe duke e vërejtur se 
Austro-Hungaria po e nuhaste problemin e vërtetë tok me 
shkaqet e këtij tmerri, Ministria e Jashtme e Malit të Zi në 
Cetinë i drejtohet Legatës Mbretërore Austro-Hungareze 
në Cetinë gjoja me informatën e delegatit malazias, i cili 
ishte i ngarkuar me hetimin e vrasjes së Luigj Palajt dhe 
të konvertimit në ortodoksizëm, Gavro Vukotiqit, i cili 
gjoja ka ankesa se delegatët austriakë nuk duan t’i hyjnë 
kurrsesi kurrfarë pune së bashku me malazeztë. Në letër 
më tutje theksohet: Ata (austriakët) konsiderojnë se 
hetimi rreth konvertimit 
është kryekëput punë 
e tyre, kurse delegatët 
malazez kanë për detyrë 
vetëm t’u bëjnë lehtësime 
dhe t’u sigurojnë vepri-
min. Rreth çështjes së 
vrasjes së atë Palajt ata 
qëndrojnë në pikëpamjen 
që ne ta hetojmë atë nën 
mbikëqyrjen e konsullit 
austriak. Konsulli aus-
triak, sipas kësaj shkrese, 
ishte deklaruar që punën e konvertimit ta hetonin ai, 
argjipeshkvi i Prizrenit [Lazër Mjeda] dhe vojvoda 
Vukotiq, kurse çështjen e vrasjes së pri� it Palaj ta hetonin 
dy të parët dhe Ludomir Bakiq. Më 4 prill 1913 vojvoda 
Gavro Vukotiq e informon përmes telegramit ministrin në 
Cetinë se atë ditë kishin pasur një vizitë nga argjipeshkvi 
Mjeda së bashku me dy konsujt. Ata kërkuan që çështja 
të hetohej në territorin e okupuar nga ushtria serbe dhe 
që komisioni t’i mbante mbledhjet po në këtë territor si 
zonë neutrale. Kjo gjë ishte refuzuar kategorikisht nga ana 
malaziase për shkaqe politike. � eksohej që argjipeshkvi 
mund të � iste lirisht - në praninë tonë - para katolikëve 
që kaluan në ortodoksizëm. Më pastaj, konsulli austriak 
u deklarua se kishte udhëzimet që për vrasjen e Palajt t’i 
bënin hetimet Bakiqi dhe ai. Përgjigjja malaziase ishte 
që të caktoheshin dy persona nga ana e tyre dhe dy nga 
pala austro-hungareze në komisionin për hetimin e 
përbashkët të dy çështjeve, si të asaj fetare ashtu edhe të 
vrasjes së Luigj Palajt. Në përgjigjen e kësaj letre, Ministria 
e Brendshme të nesërmen, më 5 prill 1913, sugjeronte që 
hetimet të zhvillohen vetëm në territorin malazias, do të 
thotë të okupuar nga trupat malazeze, ku jetonin banorët 
e përmendur që kishin kaluar në ortodoksizëm.                                                       

 (vijon)

Atë Luigj Palajt
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Shkruan: Prof. Dr. Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë/Kosovë 
(sabile_basha@hotmail.com)

Shqipëria, pikë referimi për forcat 
nacionaliste në Kosovë 1944-1945

(pjesa e parë)

Reagimi i shqiptarëve ndaj vendimeve të Kuvendit të 
Prizrenit ( 1945)                                                                                              
Pas ripushtimit dhe aneksimit të Kosovës më 1945, dhe pas 
ngritjes së murit më makabër të ndarjes ndërmjet Shqipërisë 
dhe shqiptarëve, çështja e Kosovës dhe e trevave tjera që ngelën 
nën ish-Jugosllavi edhe më tutje do të mbetej e pazgjidhur. Në 
Kuvendin e Prizrenit, mbajtur më 8-10 korrik 1945, Kosova 
edhe zyrtarisht do të aneksohej nga Serbia. Me aprovimin e 
Rezolutës nga Kuvendi Federativ më 23 korrik 1945 dhe nga 
ai serb më 1 shtator 1945 çështja e Kosovës do të konsiderohej 
çështje e mbyllur.1 Pavarësisht se gjatë LANÇ-it ishin marrë 
shumë vendime dhe ishin bërë shumë marrëveshje për 
vetëvendosjen sipas vullnetit të popullit, ato jo vetëm që nuk 
u respektuan2, por në mënyrën më të vrazhdë u shkelën, dhe 
u quajtën vendime armiqësore, kurse njerëzit, që i përpiluan 
ato, u quajtën armiq të popullit, të cilët si të tillë u ndoqën dhe 
u likuiduan. 

Në Rezolutën e Kuvendit të Prizrenit (Mbledhja e dytë e 
“Këshillit Nacionalçlirimtar” të Kosovës, Prizren, korrik 
1945), u shpall se Kosova  “ me dëshirë të popullsisë së saj i 
bashkohej Serbisë Federale në kuadër të Federatës Jugosllave”3 
. Një zgjidhje e tillë e çështjes “me dëshirë të vetë popullsisë 
së Kosovës” kundër logjikës së karakterit objektiv të strukturës 
kombëtare të Kosovës dhe të hapësirës së gjerë e, me vazhdimësi 
të shumicës etnike shqiptare në Ballkan, jo vetëm që nuk 
mbyllte historikisht problemin e Kosovës dhe atë shqiptar, 
por e rihapte këtë çështje  në mënyrë virtuale në kontekst të ri 
historik, në masë gjeopolitike në Ballkan4 . E tërë kjo që pasoi 
ndikoi që forcat nacionaliste në Kosovë të reagojnë ashpër për 
vendimet që solli kuvendi në mënyrë arbitrare.

Gjatë hulumtimeve që kam bërë për hartimin e kësaj teme 
vetvetiu mu imponua pyetja se kur  dhe kush mori vendim 
për aneksimin e Kosovës me zonat e tjera shqiptare të ish-
Jugosllavisë, dhe copëtimi i saj midis Serbisë, Malit të Zi dhe 
Maqedonisë.   
Kuvendi i Prizrenit  nuk ishte as i pari e as i fundit i cili solli 
vendime që Kosova të aneksohej nga Serbia e Jugosllavia. 
Aneksimi nga kjo njësi federale kishte � lluar qysh më herët, 
ndërsa nga Kuvendi i Prizrenit pushtetarët jugosllav kërkonin 
formalisht vetëm një “verdikt të popullit”.
1 Sami Repishti, Fryma e LSHP dhe evolucioni politik i Koso-
vës në LSHP, Romë 1978, f. 127
2 Dr. Sabile Keçmezi- Basha, Lëvizja ilegale patriotike shqipta-
re në Kosovë (1945-1947), Prishtinë 1998, f. 127
3 Rezoluta e Kuvendit të Prizrenit (Mbledhja e Dytë e “Këshi-
llit Nacionalçlirimtar” të Kosovës), Prizren, 8-10 korrik 1945
4 Akademik Gazmend Zajmi, Çështja e Kosovës një problem 
historik dhe aktual (Simpoziumi i mbajtur në Tiranë me 15-
16 prill 1996, Tiranë  1996, f. 243

Në të vërtet, me 9-12 nëntor 1944 në Beograd, në mbledhjen 
e Kuvendit Antifashist të Çlirimit Kombëtar të Serbisë, para 
se sa Tito të priste një grup shqiptarësh nga Kosova që vinin 
për tu interesuar për fatin e saj  jetik5  u bë � alë për Kosovën. 
� ënë më drejt, për Kosovën ishte bërë � alë edhe me 2 shtator 
të vitit 1944, kur Shtabi Kryesor i UNÇ dhe AP të Kosovës, me 
urdhrin e Shtabit Suprem të UNÇ dhe APJ u vu nën komandën 
e Shtabit Kryesor të UNÇ dhe AP të Serbisë. Prej kësaj kohe, 
Shtabi Kryesor i UNÇ të Kosovës u bë Shtab Operativ i UNÇ 
dhe AP të Kosovës6. 

Në shkurt të vitit 1945, në KQ të PKJ-së u organizua një 
mbledhje, ku veç debateve tjera u fol edhe për Kosovën dhe 
statusin e ardhshëm të saj. Nga e tërë kjo doli se zgjidhja 
më e mirë dhe më e drejtë ishte se “Kosova e Metohija  t’i 
bashkohen Shqipërisë, kurse Shqipëria  të hyjë në federatën 
jugosllave”, por, meqenëse  rrethanat ndërkombëtare nuk janë 
të favorshme  për një hap të tillë- për bashkimin  e Kosovës 
me Shqipërinë  dhe hyrjen e Shqipërisë në federatën jugosllave,  
Kosova dhe Metohija si autonomi  duhet t’i bashkohen Serbisë7 
. Kishte edhe aso propozime që Kosova t’i takojë vetëm Malit të 
Zi, ngase kishin një “histori të ngjashme” dhe një mentalitet të 
përafërt me shqiptarët.

Në dokumentet e Kuvendit Antifashist të Çlirimit Kombëtar 
të Serbisë, që u mbajt me 7-9 prill të vitit 1945 në Beograd, 
nga Kosova merrnin pjesë si mysa� rë Dushan Mugosha 
dhe Mehmet Hoxha, të cilët në seancë  diskutuan dhe sipas 
dokumentit thuhej se shprehën “dëshirën” në emër të popullit 
të Kosovës që “Kosova të jetë nën Serbinë federale”8 . Në 
diskutimin e Dushan Mugoshës në mes tjerash veçojmë këtë 
kur ai në emër të Këshillit Nacionalçlirimtar të Kosovës e të 
Rrafshit të Dukagjinit “përcjellë përshëndetjet  dhe dëshirat 
se popujt e Kosovës e të Rrafshit të Dukagjinit, t’i bashkohemi 
Serbisë federale vëllazërore”. Duke shprehur këtë “vullnet”  të 
Këshillit Krahinor  “Nacionalçlirimtar”, shpreh “dëshirën e 
popullit shqiptar”, të popullit serb e malazias9 . 
5 Shaban Braha, Gjenocidi serbomadh dhe Qëndresa shqipta-
re (1844-1990), Gjakovë, 1991, f. 472
6 Dr. Hakif Bajrami, Kosova prej Bujanit në Kaçanik, Prishtinë 
1997, f. 269

7 Branko Horvat, Kosovsko pitanje, Zagreb 1988, f. 62
8 Rezoluta e Kuvendit Antifashist të Çlirimit Kombëtar 
të Serbisë lidhur me vendimin e KAÇK të Sanxhakut dhe 
deklaratat e delegatëve të KKNÇ të Vojvodinës dhe të Kosovës 
e të Rrafshit të Dukagjinit, Gazeta “Borba”, 9 prill 1945

9 Diskutimi i Dushan Mugoshës në séancën e Kuvendit 
Antifashist të Çlirimit Kombëtar të Serbisë me 7-9 prill 1945
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Po në këtë frymë diskutoi edhe mysa� ri tjetër nga Kosova, 
Mehmet Hoxha, i cili me diskutimin e tij vërtetoi � alët e të 
mëparshmit  duke thënë se “Dëshira, të cilën e shprehu shoku 
Mugosha, që Kosova e Rrafshi i Dukagjinit  t’i bashkohen  
Serbisë Federale, nuk e frikëson popullin shqiptar të Kosovës 
e të Rrafshit të Dukagjinit”, por “e forcon dhe i jep siguri” se do 
të ketë po ato të drejta  që i kanë edhe popujt e tjerë të Kosovës 
e Rrafshit të Dukagjinit10 . Nga këto diskutime që u bënë në 
Beograd mund të konkludohet se Kosova iu bashkua Serbisë 
në mënyrë arbitrare, në bazë të diskutimeve që u bënë nga 
dy mysa� r, e dihej mirë në bazë të dokumenteve historike se 
Kosova dhe populli i saj asnjëherë nuk diskutoi, nuk u pyet dhe 
nuk votoi që ajo të ngeli në kuadrin e Serbisë federale.

Për të qenë “çdo gjë në rregull dhe e ligjshme”, Serbisë dhe 
Jugosllavisë iu nevojit edhe ana formale për të marrë “pëlqimin, 
e popullit në një Kuvend” sado formal që të jetë, meqë para 
opinionit të gjerë donte që ta justi� kojë tradhtinë e menduar 
me aq per� ditet. 

Andaj, për të dal “vendimet e ligjshme” u thirr Kuvendi i Dytë 
i Këshillit Krahinor “Nacionalçlirimtar” i Kosovës e Rrafshit të 
Dukagjinit. Mbledhja e Kuvendit u mbajt me 8-10 korrik 1945, 
dhe i tërë ky tubim kaloi me presione  nga më të ndryshmet 
ngase aty merrnin pjesë shumë atdhetarë e patriotë të shquar të 
cilët as me çmimin e jetës nuk pranonin që tokat shqiptare të 
ngelnin nën ish- Jugosllavi.

Ata që e kundërshtuan një hap të tillë, më vonë u përndjekën, 
u burgosën pa arsyetim, e disa edhe u likuiduan tinëzisht nga 
organet e OZN-ës. Të tillët ishin shumë, por po përmendim 
vetëm rastin e patriotit të shquar të Anamoravës, Ramiz 
Cërrnicën, i cili në kuvend doli haptas kundër qëndrimeve 
gllabëruese të Serbisë duke thënë se “Ne jemi shqiptarë, kemi 
një gjuhë e një gjak me shqiptarët e Shqipërisë... Ku keni 
parë ju në historinë e njerëzimit që fëmija t’ia kthej shpinën 
nënës e ta përqafojë njerkën? Kjo s’është as e logjikshme  e as 
e pranueshme për ne shqiptarët11 , por pas këtij diskutimi, në 
sallë pasoi një tollovi e paparë. Disa nga udhëheqësit kërkuan 
që t’i ndërpritet � ala, disa kërkuan që të nxirret jashtë dhe 
dolën shumë propozime të tjera. Por, kalvari i Ramiz Cërrnicës 
nuk përfundoi me kaq, ai më vonë u ndjek dhe u arrestua 
nga organet e OZN-es, ku u dënua me 20 vjet burg të rëndë. 
Edhe pas daljes nga burgu, atë nuk e lanë të qetë, njëherit edhe 
anëtarët e tjerë që morën pjesë në kuvend dhe nuk u pajtuan 
me vendimet që u morën në te, u përcollën nga udbashët dhe 
disa nga ta kaluan vite të tëra nëpër burgjet jugosllave.

Aneksimi i Kosovës nga Serbia do të shohim më vonë se, 
ishte vetëm një pjesë e padrejtësisë që u bëhej shqiptarëve në 
Jugosllavinë komuniste. Sepse çështja e Kosovës nuk ishte krejt 
çështja shqiptare. Padrejtësia që i bëhej popullit shqiptar në ish-
Jugosllavi e rëndonte edhe më tepër copëtimi i trevave në të cilat 
shqiptarët ishin popullatë e vetme apo shumicë dërmuese në tri 
10 Diskutimi i Mehmet Hoxhës, në séancën e Kuvendit 
Antifashist  të Çlirimit Kombëtar të Serbisë me 7-9 prill 1945,  
Dr. Hakif Bajrami, Kosova prej Bujanit në Kaçanik, Prishtinë 
1997, f. 270
11 Afërdita Halimi- Cërrnica, Raif Halim Cërrnica ( veteran i 
lu� ës dhe i demokracisë në Kosovë), Tiranë, 2000, f. 21

republika jugosllave: në Republikën e Serbisë, të Maqedonisë 
dhe të Malit të Zi12 . Kosova, jo vetëm që u shkëput nga trungu 
amë, por asaj iu shkoqën jo vetëm trevat e banuara kryekëput 
ose kryesisht me popullatën shqiptare në Maqedoninë Veri-
Perëndimore dhe në Mal të Zi, por edhe Presheva, Bujanoci dhe 
Medvegja, në të cilat shqiptarët ishin shumicë dërmuese. Në 
mbarim të vitit 1945, menjëherë pas mbarimit të lu� ës, të gjitha 
problemet, që lidheshin me Kosovën dhe të ardhmen e saj, ato 
u shtruan dhe u tentuan të zgjidhen në kuadër të Jugosllavisë 
së Titos. Gjatë lu� ës, udhëheqësit e PKJ-së kishin premtuar se e 
ardhmja e Kosovës do të zgjidhej nga vetë popujt që jetonin atje, 
me mirëkuptim, nga partitë e regjimet demokratike popullore 
që do të vendoseshin në Shqipëri e në Jugosllavi, pas � tores mbi 
fashizmin13 . Gjatë lu� ës vazhdimisht ishte folur e shkruar se 
pas saj ( lu� ës), do të respektohet Deklarata e Moskës14 , Karta e 
Atlantikut15, Deklarata e Teheranit16 , Letra e Titos17  e botuar në 
gazetën “Proleter”, Rezoluta e Bujanit18  e, shumë dokumente të 
tjera me rëndësi historike.                                                                (vijon)

12 Rexhep Qosja, Çështja shqiptare ( historia dhe politika), 
Prishtinë 1994, f. 195
13 Udhëzime të S.V. Tempos për KK të PKJ-së për Kosovë, me 
2 tetor 1943, f. 2
14 Deklarata e Moskës u miratua në tetor 1943 , e cila kërkonte 
të “zbatohej bashkëpunimi më i ngushtë në udhëheqjen e lu� ës 
dhe në të gjitha çështjet, të cilat kanë të bëjnë me kapitullimin  
dhe çarmatimin  e shteteve armike.
15 Karta e Atlantikut, u nënshkrua  ndërmjet V. Çerçilit dhe F. 
D. Ruzveltit. Në këtë dokument të rëndësishëm në mes tjerash 
thuhet “kthimi i të drejtave sovrane  dhe të vetëadministrimit 
atyre popujve , të cilëve u janë marrë ato dhe respektimi i të 
drejtave të të gjithë popujve ,  që të zgjedhin  formën e vet të 
qeverisjes ( 14 gusht 1941) 
16 Deklarata e Teheranit, u soll me 1 tetor 1943, u nënshkrua 
ndërmjet Ruzveltit, Çerçilit dhe Stalinit. Kjo deklaratë 
garantonte se të gjithë popujve  aleatë në Lu� ën Antifashiste 
t’u njihet e drejta për të rregulluar marrëdhëniet e veta “sipas 
aspiratave  të tyre të ndryshme dhe sipas ndërgjegjes së tyre 
vetanake”  
17 Letra e Titos u botua në dhjetor të vitit 1942, në gazetën 
“Proleter”, me titull “Çështja kombëtare në Jugosllavi në dritën 
e Lu� ës Nacionalçlirimtare”. Në mes tjerash në lidhje me çësht-
jen e shqiptarëve thuhej se  “Çështja e Maqedonisë, çështja e 
Kosovës e Metohisë, çështja e Malit të Zi, çështja e Kroacisë, 
çështja e Sllovenisë, çështja e Bosnës e Hercegovinës do të zg-
jidhet lehtë ashtu siç dëshirojnë të gjithë, sepse do ta zgjidhë 
populli, kurse këtë  të drejtë e � ton çdo popull, me pushkë në 
dorë, në këtë lu� ën e sotme Nacionalçlirimtare”
18 Rezoluta e Bujanit, u miratua me 31 dhjetor 1943 dhe me 
1 e 2 janar 1944, në fshatin  Bunjaj të Malësisë së Gjakovës, në 
Mbledhjen � emeluese të Komitetit Antifashist Nacionalçlirimtar 
të Kosovës  e Dukagjinit. Në këtë mbledhje merrnin pjesë 49 
delegatë (43 shqiptarë, 6 serbë e malazezë). Përveç Rezolutës që 
është një dokument me një rëndësi të madhe historike, u soll edhe 
Proklamata e Kryesisë së KNÇ-së së Kosovës, në të cilën thuhet: 
“Liria e juaj, qëndron në lu� ën tuaj, sepse vetëm lu� a e armatosur, 
e përbashkët kundër okupuesit dhe ndihmësve të tij është rruga 
me të cilën sigurohet liria dhe e drejta për vetëvendosje dhe 
shkëputje”. Në këtë mbledhje u zgjodh edhe udhëheqsia e re prej 9 
vetave ( 7 shqiptarë, 2 serbë e malazezë)
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Shkruan: Tomë Mrijaj, New York/SHBA 
(tmrijaj@yahoo.com)

Ipeshkvi i Kosovës Imzot Mark Sopi (1938-2006), 
një vijues i denjë i traditës për Fe e Atdhe

(pjesa e parë) 

Përhapja e krishtërimit në Kosovë, në territorin e Ipeshkvisë 
Shkup-Prizren, zë � ll në kohën apostolike, kur dihen udhëtimet 
apostolike dhe predikimet e Shën Palit apostull, veçanërisht 
në qytetet e Evropës Juglindore, përmes rrugëve të njohura të 
komunikacionit e të tregtisë në botën ilire-romako-greke, siç 
ishin: Heraklea, Linkestris, Nikea, Stobi, Scupi, Ulpiana...

Në Koncilin Ekumenik të Nicesë (Nicaenum viti 325 mbas 
Krishtit) i gjejmë ipeshkvijtë e Dardanisë: Budin nga Stobi 
(Budius Stubiensis – tani Pusto Gradsko) dhe Dakën e 
Dardanisë (Dacus Dardaniae), metropolit i provincave të 
Dardanisë deri në Naissus (Nishin e sotëm në Serbi) dhe Veles 
(në Maqedoni, sikurse shkruan studiuesi Dr. Don Shan Ze� .

Kisha katolike shqiptare në Kosovë, si institucion i organizuar 
(ndër të parët në Evropë), gjatë shekujve, ka ndikuar, në 
mënyrë vendimtare, për të ruajtur identitetin tonë kombëtarë, 
kulturorë dhe fetarë. Kësisoj nga gjiri i Kishës, kanë dalë  klerikë 
dhe prelatë të merituar kishtarë, shkrimtarë dhe veprimtarë 
të mëdhenj, të cilët, kanë rrezikuar jetën për t’u çliruar nga 
zgjedha e huaj, si: Pjetër Budi, Llukë e Pjetër Bogdani, T. 
Raspasori, G. Krasniqi, Shtjefen Gjeçovi, Gjon Nikollë Kazazi, 
Don Ndue Bytyçi, Dr. Don Gaspër Gjini etj.

Studiuesi bashkëkohorë Prof. Isak Ahmeti, ndër të tjera 
vlerëson, se: “Klerikët dhe prelatët e Kosovës, jo vetëm, që 
përhapën � alën e Krishtit në gjuhën shqipe, por kur e kërkoj 
detyra e Atdheut, si: Don Gjon Bisaku, Don Shtjefen Kurti, dhe 
Don Luigj Gashi e ngritën me ndërgjegje të plotë zërin e tyre të 
fuqishëm, për të drejtat e shqiptarëve, deri te Lidhja e Kombeve 
në Gjenevë (5 maj 1930).”

Të freskët nga nëna histori, kemi edhe kujtimin e paharruar 
të shumë klerikëve të tjerë të tokës së Dardanisë, si: At Lorenc 

Mazreku O.F.M., Don Anton Zogaj, At Pal Dodaj 
O.F.M., At Klement Miraj O.F.M., At Bonaventure 
Gjeçaj O.F.M., Dom Mikel Tarabulluzi, At Luigj 
Palaj O.F.M., Imzot Nikë Prela, Imzot Mark Sopi 
dhe shumë të tjerë, që ende jetojnë dhe veprojnë me 
përkushtim për Fe e Atdhe, sikurse janë: Don Anton 
Kçira, Dr. Don Lush Gjergji, Dr. Don Shan Ze� , Dr. 
Don Nikë Ukgjini, Dr. Don Prekë Lazri etj.
 
Trualli i begatë, ku lindi e u rrit me dashuri 
për Fe-Atdhe-Përparim Imzot Mark Sopi 
“Nëse Kisha nuk ka fryte, do të thotë se nuk jeton, 
se nuk ka dashuri; nëse s’ka të rinj, të gatshëm t’i 
kushtohen plotësisht Zotit, do të thotë se në atë Kishë, 
ka diçka që s’shkon”.
 
E Lumja Nënë Tereza (1910-1997) 
Treva e Karadakut, ndër shekuj ka nxjerrë martirë të 
Fesë dhe Atdheut. Studiues dhe hulumtues të shumtë, 
i kanë kushtuar shumë rëndësi studimeve dhe 
veprave të shkruara, mbi kalvarin e gjatë të vuajtjeve 
të shqiptarëve të thjeshtë, por të pathyeshëm, për 
idealet e tyre të shqiptarisë dhe besimit katolik, në 
katër katunde të Malësisë së Karadakut, si: Stubllës, 
Vërna-kollës, Binçës dhe Terziajve. Sot të gjithë e 
dimë rrugën e mundimshme të popullit shqiptar, 
i cili, është keqtrajtuar barbarisht nga Peran-doria 
mizore Otomane, duke i dëbuar nga trojet e veta stër-
gjyshore. Këtë mbijetësë ndër shekuj të shqiptarëve e 
dëshmojnë edhe arkivat ndërkombëtare si në: Vjenë, 
Paris, Romë, Vatikan, Stamboll, Selanik, Raguzë, 
etj., dhe arkivat e Kosovës, në: Prizren, Letnicë, 
Stubëll etj. Vetëm nga familja Sopi, kanë dalur kohët 
e fundit një numër i madh meshtarësh, që ia kanë 
përkushtuar jetën e tyre Zotit dhe grigjës së Tij.

Hulumtuesi bashkëkohorë Marjan Sebaj Sopi, 
shkruan: “Kjo bashkësi famullitare, ka dhënë 
shumë thirrje meshtarake dhe rregulltare. Rrugën 
e dashurisë dhe � ijimit, për të mirë të vëllait dhe 
motrës e ndjekën njëri mbas tjetrit edhe shumë të 
tjerë, si i ndjeri Ipeshkvi Imzot Mark Sopi (1938-
2006), Don Damjan Kurti (1937-2014), i cili shërbeu 
në Durrës, Don  Franë Sopi (Pejë), Don Viktor Sopi  
(Ferizaj dhe drejtor i Caritas-it kombëtar të Kosovës), 
Don Lenc Sopi (Klinë), Don Lush Sopi (Novosellë), Ipeshkvi i Kosovës Imzot Mark Sopi (1938-2006)

Histori
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Dr. Don Mikel Sopi, Don Marjan Marku (Zvicër), Don 
Tomë Pjetri (Mali Zi), Don David Andreiq (Kroaci), Don 
Igzidor Llukiqi (Selezian, Prishtinë), Don Herbert Berisha  
(Durrës, Shqipëri) At Shtjefen Doda, jezuit (Kroaci). Po 
ashtu, nga kjo famulli kanë marrë thirrjen shenjte rreth 
30 murgesha, prej të cilave 14 janë “Bijat e Dashurisë 
Hyjnore”, 3 françeskane, 3 të Shën Filip Nerit, 2 të Shën 
Vinçencit dhe 2 baziliane, të cilat shërbejnë nëpër të gjitha 
viset shqiptare dhe në shumë shtete tjera evropiane. Madje 
edhe jashtë kontinentit si në Amerikë e gjetiu.”

Sipas burimeve të pasura historike, mësojmë se meshtari 
i parë nga ky fshat, ishte biri i kësaj famullie (Binçë, 
treva e Karadakut), i persekutuar në Anadoll (Turqi). Të 
njëjtin persekutim nga otomanët e përjetuan asokohe 
krahas meshtarit katolik Don Mark Sopi (1838-1888) 
edhe disa motra nderi nga familja Sopi, të cilat, shërbyen 
dhe shkrinë jetën e tyre në shërbim të Zotit, anë e mbarë 
botës. Nga hulumtimet historike, mësojmë se ato ishin 
rregulltare të motrave të Shën Vinçencit, si: Motër Juliana 
Sopi (1866-1891), Motër Suzana Sopi (1868), Motër 
Dominika Sopi, (1864-1890), Motër Agata Sopi (1875-
1924), Motër Elizabeta Sopi (1878-1967), Motër Elizabeta 
Sopi (1878-1940), Motër Marta (Magdalena) Sopi (1888-
1969). Fatkeqësisht, deri më tani, fati i motrave të nderit, 
pra jeta dhe veprimtaria e tyre është ende e pazbardhur. 
Fëmija i brishtë, që në ditën e pagëzimit do të marrë 
emërin e dashur Mark, lindi në Binçë, komuna e Vitisë 
së Kosovës, më 26 shkurt 1938, në një familje të madhe 
patriarkale, fetare e bujare, pasardhëse e “Martirëve të 
Karadakut (1846-1848)”.

Është interesant fakti, se ripërtritja e brezave në fe dhe 
atdhe, ka përputhje dhe përsëritet në familjen Sopi, me të 
njëjtin emër dhe shërbim plot devocion meshtarak edhe 
mbas 100 vjetëve. Kështu, paraardhësi i kësaj familje Don 
Mark Sopi i Parë, lindi në vitin 1838, ndërsa pasardhësi i 
tij, me të njëjtin emër dhe mbiemër Don Mark Sopi i Ri, 
do të lind mbas 1 shekulli, në vitin 1938 dhe ka të njëjtin 
vit lindje me paraardhësin po meshtarë të familjes së 
madhe Sopi…Familja e tij, vogëlushin e brishtë Markun, 
qysh nga fëmijëria dhe më vonë në rini e kishin edukuar 
dhe frymëzuar nën dritën e atdhedashurisë dhe respektit 
të thellë për fenë e të parëve krenarë të krishterë. Pas 
shkollimit � llestar në Viti, gjimnazin klasik e kreu në 
Pazin të Kroacisë, pastaj studimet � lozo� ke e teologjike në 
Zagreb e në Romë.Don Marku i Ri, shugurohet meshtar 
më 29 qershor 1968 në Romë (Itali). Ai me gëzim dhe 
përkushtim thotë meshën e parë në vendlindje (Binçë).

Duke hulumtuar faqet e ndritura të historisë së lavdishme 
të Kishës katolike në Dardani, shohim se Don Dedë 
Ramaj (famullitari i Stubllës në Binçë), në � alën e rastit 
gjatë drekës përgëzuese të shugrumit të të riut si meshtarë 
asokohe, kishte thënë:“Mos harro biri i kujt je! Ju sëpari,  

jeni i biri Zotit, pastaj i Kishës sonë martire, pasardhës i 
atyre prelatëve të shquar martir, i bashkësisë famullitare e 
i familjes tuaj shumë të nderuar…Duke nderuar të parët 
tanë, ju keni një shembull të shkëlqyer të meshtarit të parë 
pararendës nga ky fshat, i cili, barbarisht (për bindjet e 
tij fetare dhe atdhetare), është  persekutuar në Anadoll 
(Turqi). Kështu, Don Mark Sopi (1838-1888), kishte të 
nëjtin emër dhe mbiemër, sikurse e mbani ju sot, në nder 
të pararendësit tuaj. I dashtun Don Mark Sopi i Ri, ju e 
mbani me nder dhe krenari sot këtë emër të lavdishëm.”

Dhe ashtu ndodhi. Mbas shumë dekadave, do të shohim, 
se Imzot Sopi e mbajti dhe e vijoi me nder rrugën e 
lavdishme të Kishës sonë ndër shekuj. Ai, nisi të punonte 
me pasion dhe dashuri të veçantë, në përkushtim të grigjës 
dhe shtëpisë së Zotit, duke e përhapur pa u lodhur Fjalën 
e Hyjit, në çdo zemër shqiptari. Don Mark Sopi, për pesë 
vjet shërbeu si famullitar në Ferizaj dhe njëkohësisht si 
sekretar i Ipeshkvit Shkup-Prizren Imzot Nikë Prelës 
(1918-1996). Mbas themelimit të revistës kulturore-fetare 
“DRITA” (1970) në Ferizaj, Dom Marku, iu bashkua me 
zemër intelektualëve të rinj shqiptarë, për rizgjimin e 
ndërgjegjës së vetëdijës kulturore të popullit shqiptar. 
Më vonë, në vitin 1981, në kohën e demonstratave të 
shqiptarëve në Kosovë, mes miqve dhe shokëve, ngriti 
zërin në mbrojtje të minatorëve të Trepçës. Në vitin 
1974, ai u emërua famullitar në fshatin Zllakuqan, pranë 
Kishën së Shën Gjon Pagëzuesit të vendlidjes time në 
Klinë. Prej vitit 1974 deri në vitin 1991, në Zllakuqan 
e në rrethinë, bëri shërbime të shumë-� shta, ndër të 
cilat duhet theksuar organizimin e jetës baritore, ndër-
timin e kishave, kapelave, mereme-timin e kishës amë 
në Zllakuqan, përgatitjen për themelimin e dy famullive 
kishtare të reja: në Klinës dhe Budisalc.

Si aktiv ishte pjesëmarrës e prijës shpirtëror edhe në 
pajtimet e gjaqeve, gjatë viteve 1990, bamirës dhe i 
dhembshur, për të mjerë dhe të varfër, këshilltar për të 
pasigurtët, ngushëllues për të pikëlluarit, udhëheqës për 
të pavendosurit, me një � alë vëlla apo gjithçka. Ajo që bie 
në sy, është se (në fshatin Zllakuqan), gjatë 17 vjetëve, që 
ishte famullitar, sikurse me kujtohet mua Imzot Sopi, ishte 
një meshtar elegant, i hijshëm, � alëpak e punë shumë, një 
njeri i thjeshtë, i dashur, bujarë, mikpritës, dëgjonte dhe 
respektonte mendimin e të gjithëve, pa paragjykime dhe 
shumë komunikues e � alë ëmbël, me njerëzit në çdo kohë 
dhe rrethanë. Edhe populli pa dallim feje, krahine dhe 
ideje e ka dashur dhe respektuar gjithnjë si një atdhetar të 
përkushtuar dhe meshtar, me një kulturë të gjerë dhe të 
thellë, për shumë tema dhe çështje të trojeve etnike. Imzot 
Sopi, kishte një pasion dhe dhunti të veçantë për publi-
cistikën bashkëkohore, si bashkë-punëtor i zellshëm në 
shumë organe të shtypit fetar dhe kulturor, në të gjithë 
trojet shqiptare dhe diasporë.
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KulturëShkruan: Pjeter Logoreci, Vjenë/Austri

...Kur humbnerën e territ ta ndricojnë talenti dhe sytë e mendjes...
(pjesa e dytë)

Bisedë me këngëtarin, kompozitorin, poetin dhe publicistin Gjokë Vata

Për të treguar “zemërgjërësinë e partisë” ndaj një 
njeriu si Gjoka, të cilit po i cenohej ekzistenca, 
gjindet mënyra nepërmes gjeneral Hilmi Saitit, 
kryetarit të degës së punëve të brendshme në 
Shkodër. Gjeneral Hilmiu, një komunist fanatik 
me “fytyrë njërzore” i ofron Gjokës punë në 
vatrën e kulturës Fushë Arrës, ku punëtorët dhe 
banorët e qytezës e shohin si armiku i klasës. 
Më pas,ekstremistët e kuq të Komitetit të partisë 
në Pukë e largojnë “për të ruajtur të pastër artin 
komunist”. 

Edhe në momentet më të vështira të jetës, 
Gjoka ka gjetur frymëzimin të shkruaj poezi, të 
kompozojë muzikë dhe të këndoje duke gëzuar 
me tingellimën e shpirtit të tij festa të ndryshme 
familjare në qytet. Ai është këngetari i dëshiruar, 
instrumentisti, bejtexhiu, humoristi që mahnit 
me barcoletat e tij.

Me ndihmën e shokëve e miqve, bëhet pjestar 
i grupit të famshëm të estradës në fabrikën e 
cigareve në Shkodër, ky punon për tri dekada. 
Ky grup ku bënin pjesë humoristët e mirënjohur 
Gzim Kruja, Gjosho Vasia, Muharrem Nurja, apo 
këngëtarët Fatmira Puka e Tonin Tershana, kishte 
marrë disa cmime kombëtare në lëvizjet amatore 
për interpretim dhe humor. Gjatë shfaqjeve dhe 
turneve të ndryshme, Gjoka mahnit spektatoret si 
solist apo në duet me këngetaren Fatmira Puka. 

Gjatë lëvizjeve për demokraci, Gjoka ishte shumë 
aktiv me artikuj në gazeta, intervista apo biseda 
të ndryshme në radio, televizion e në publik. Së 
bashku me familjen, vajzat e tij Venona dhe Sidola, 

ai u gjind kurdoherë në ball të revoltave popullore për liri, në Shkodër. 
Me 11 nëndor 1990, në ngjarjen e madhe të rihapjes së institucioneve 
fetare, Gjoka mahnit me zërin e tij të gjithë të pranishmit vendas 
e diplomatet e huaj, me “AVE MARIA” të Schubertit me të cilën u 
hap mesha e që u transmetua nga Zëri i Amerikës. Ai nuk u kursye 
asnjëherë për të dhënë ndihmën e tij të vyer edhe për shoqatën e të 
verbërve të Shkodres ku disa kohë ishte edhe kryetari i saj (1992)

...Artisti Gjokë Vata....
Në vitet e rinisë, mbi libretin e Nikollë Dakës e koreogra� në nga Filip 
Gjergjit, Gjoka kompozon tabllonë muzikore “Klasë e Lavdishme” e 
cila u nderua me çmim në levizjen kulturore të qytetit dhe më vonë 
në atë kombëtare në Korçë. “Çuditërisht” ndër a� shet e shfaqjes 
shkruhej–nga kompozitori Kolë Vata. Njëkohësisht ai vazhdon të 
shkruaj poezi të cilat i botonte në rubriken e poetëve të rinj në revisten 
kulturore “Nëntori”. Në një konkurs me rastin e përvjetorit të vdekjes 
së poetit Naim Frashëri, ai merr cmim të parë me një poezi prej 20 
vargjesh. Në vitin 1963, me nxitjen e Preng Jakovës, kompozon (tekst 
e muzikë) disa këngë për fëmijë për festivalin kombëtar si “Pema dhe 
Fëmija” e një vit më vonë “Mirë se vjen dallandyshe”, ku vlersohet me 
çmime të dyta. Gjatë jetës së tij artistike, Gjoka ka kompozuar rreth 
100 këngë, dy nga të cilat i ka kënduar duet me të bijën në festivalin 
e këngës.

Në vitin 1993 ai  kompozon “Baladën e Mërgimtarit” (tekst e muzikë) 
si kolonë  zanore të dokumentarit “Armiku im” që është xhiruar në 
Shqipëri për TV–në italiane RAI, që më pas bëri xhiron e Europës 
duke u vlerësuar shumë nga kritika gjermane. Me vonë, në Radio-
Shkodra, në një projekt të ideuar nga kompozitori Zef Çoba, Gjoka 
drejtoj dhe komentoj rreth 40 emisione mbi historikun e muzikës 
klasike. 

Me 17 korrik të vitit 2000 ai u nderua nga bashkia e Shkodres me 
titullin: “Mirënjohja e Qytetit’’ me motivacionin: Për cilësi të lartë në 
fushën e krijimtarisë muzikore dhe të interpretimit, duke dhënë një 
kontribut të çmuar në � zionominë e artit tonë kombëta”.

Si përkthyes, Gjoka ka shqipëruar 10 këngë nga Komedia Hyjnore, 
pjesë poetike nga Kipling dhe vargje prej veprës Filozo� a e Dashurisë 
nga Shell.

Librat e tij që panë dritën e botimit janë: 
Ditari i kujtimeve të mia/Autobiogra� 
Nata e dhimbjeve/poezi  (1995)
Gjuha e � imcit/satirë (2009)
Frymëzime mendimesh/poezi (2013)
Vendim i jashtëligjëshëm kundër gjuhës shqipe/linguistikë (2012)
Vështrim kritik mbi shkrimet e realizmit socialist/ritikë (2008) 

FundGjoka në duet me të bijën, Venona
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Kulturë

Shkruan: Prof. Dr. Bahtijar Kryeziu, Gjilan/Kosovë (bahtiarkryeziu@hotmail.com)
Prof. Dr. Bahtijar Kryeziu është mësimdhënës në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës. 

Këtë profesion e ushtron mbi 30 vjet. 

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

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

Akademik, Rexhep Ismajli, duke 
folur për standardin e gjuhës (pasi 
përmend se, megjithatë, duhet bërë 
dallimin midis gjuhës letrare, që 
është gjuha e letërsisë me funksione 
të krijimit artistik dhe gjuhës 
standarde, e krijuar përmes një 
procesi të normimit eksplicit për 
komunikim e� kas në një a më shumë 
shtete1 ), thotë se më parë duhen 
bërë hulumtime, pasi kjo çështje 
është shumë e rëndësishme e pastaj 
të nxirren përfundime e të thuhet 
se kjo çështje duhet ndryshuar, apo 
nuk duhet ndryshuar. Një mendim 
të njëjtë përkitazi me standardin 
e shqipes, e ka shprehur edhe 
studiuesi ynë i njohur, prof. Mehmet 
Çeliku, i cili thotë: “Duhet të jemi 
jashtë-zakonisht të kujdesshëm e 
të matur në ndryshime, parimet 
tashmë dihen: ruajtja e sistemit, 
re� ektimi i dukurive drejtshkrimore 
të reja e re� ektimi i tyre, thjeshtimi 
e redaktimi i drejtshkrimit 1973. 
Edhe njëherë po e theksojmë se baza 
e Drejtshkrimit 1973 të mos preket. 
Ky drejtshkrim është zba-tuar e po 
zbatohet me sukses kudo në Shqipëri 
e në trevat e saje tjera shqiptare, por 
edhe nga shqiptarët në diasporë2 .  Në 
këtë hulli shkojnë edhe rishikimet e 
paraqitura në kryeradhën pasuese të 
këtij shkrimi.

Nga mediet e shkruara dhe ato 
elektronike, këtë verë mësuam se 
Këshilli Ndërakademik (ka mund të 
jetë edhe Këshilli Mbarëkombëtar 
– siç është menduar në � llim), “ka 
diskutuar hapur për shumë çështje 
1 Akadedmik Rexhep Ismajli, Punimii i 
cituar, faqe 37. 
2 Mehmet Çeliku, Mos prekni 
drejtshkrimi,  Shqiptarja, 4 korrik 2012. 

që ai ka gjykuar se kanë nevojë të 
sqarohen më mirë dhe janë mbajtur 
qëndrime shkencore të drejt-peshuara 
në pajtim me zgjidhjet teorike që janë 
dhënë tashmë për bazën dialektore të 
standardit”. Atëherë ç’të keqe ka nëse 
Këshilli ka pranuar që Evropë mund 
të shkruhet Europë, që shumësi i disa 
emrave të tillë si ullinj, mullinj mund 
të bëhen ullij, mullij,  duke mbajtur 
të njëjtin qëndrim me atë që është 
mbajtur prej kohësh në sistemin foljor 
për foljet e tipit punoj, këndoj, jo 
punonj, këndonj - një mendim që ka 
qenë shprehur prej prof. Eqrem Çabejt 
që në Kongresin e Drejtshkrimit dhe 
është mbështetur më vonë edhe nga 
gjuhëtarë të tjerë, që foljet e tipit 
përgatis të shkruhen me -s dhe jo me 
–t, që shumësi i emrit këmishë mund 
të bëhet këmisha, që emri i qytetit 
Lushnjë mund të shkruhet Lushnje etj. 

Po ashtu, ne mendojmë se duhen 
mbështetur propozimet e këshillit dhe 
ata studiues të cilët që më parë kanë 
propozuar njësimin e drejtshkrimit 
të disa � alëve, me qëllim të 
funksionalizimit të shqipes, të mësimit 
e të përdorimit të saj më të lehtë e më 
të shpejtë, që për sa kohë kanë pasur 
zgjidhje të dy� shta, sado që në ndonjë 
rast do të cenohej tradita shkrimore e 
� alëve, pra të përdoren: amëtar, lojëtar, 
rojëtar (ashtu si: anëtar, gojëtar...); 
pastaj: i prapëm, i pasëm, i mishëm, 
i sontëm, i parvjetëm... – krahas: i 
sotëm, i mesëm, i tashëm, i ndryshëm 
etj.; tavëll – për tavllë; i sigurtë – për 
i sigurt (sikurse i sinqertë);  i majm 
– për i majmë; ngadhnjej e ngashnjej 
– për ngadhënjej e ngashënjej; heret 
– për herët, thyezë (sikurse thyesë) – 
për thyez; shembë-llej, shembëllim e 
shëmbëllesë – në vend të: shëmbëllej, 

shëmbëllim e shëmbëllesë; rrezëllim, 
rrezëllor – për  rrëzëllim, rrëzëllor;  
vetëvetor, vetëvete – në vend të 
vetvetor, vetvete, krahas vetëmbrojtje, 
vetëshërbim, vetëmohim. Po ashtu, me 
rastin e miratimit, do të normoheshin 
shpejt e lehtë edhe � alët: i gjërë, gjërësi, 
zgjëroj – në vend të i gjerë, gjerësi, 
zgjeroj; bylmet e qyrra – për bulmet 
e qurra; kontriboj e kontribuar – për 
kontribuoj e kontribuuar; basëm, 
dasëm – për basmë, dasmë, vakum e 
zologjik – për vakuum e zoologjik3  etj. 

Kishim dashur të tërheqim vë-
mendjen e ekspertëve të gjuhës dhe 
të atyre që do t’u takojë të merren 
me këto probleme, me qëllim të 
lehtëshqiptimit, lehtëmësimit e të një 
ekonomie gjuhësore, që të merren me 
rishikimin edhe të këtyre përdorimeve: 
borë – për dëborë; shumësi i emrave: 
çamë, labë, prindë, nipa, gishta, gjerpij 
(gjarpinj) – për: çamër, labër, prindër, 
nipër, gishtërinj, gjarpërinj etj.

Një çështje e shtruar dhe e diskutuar 
kaherë, jo vetëm në rrethe joformale 
të ngushta ekspertësh, është ajo e 
përdorimit të l-së në vend të ll-së te 
disa emra sllavë në gjuhën shqipe. 
Ç’është e vërteta, në Drejtshkrimin 
e gjuhës shqipe thuhet: “Shkrimi 
i emrave të përveçëm të huaj 
mbështetet përgjithësisht në shqip-
timin e tyre në gjuhët përkatëse...4 , 
por te shënimi nr.1, kur bëhet � alë 
për emrat e përveçëm të gjuhëve 
sllave citohet se “pavarësisht nga 
mënyra e shqiptimit të l-së në 
3 Këshilli Ndërakademik, Përfundimet 
nga mbledhja e KNGJSH, më 16 prill 
2013 (Fjalët që  do të ndryshohen), 
Gazta Shqip, 20 prill 2013. 
4 Drejtshkrimi..., faqe 104
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këto gjuhë (këta emra në gjuhën 
shqipe – nënvizimi ynë) shkruhen 
përgjithësisht me l, si: ...Milan, 
Milorad, Milosh, Mladenov...”5 , edhe 
pse dihet se këto � alë dhe shumë 
të tjera si këto, në gjuhët burimore 
(sllavojugore) dhe nga folës të atyre 
gjuhëve, nuk përdoren me l por 
me ll. Edhe shqiptarët e Kosovës, të 
Maqedonisë, të Malit të Zi, por edhe 
të disa krahinave të Shqipërisë këta 
emra i shqiptojnë kryesisht me ll, sado 
që në të shkruar, për të respektuar 
paragra� n e cituar të standardit tonë 
gjuhësor, i shkruajnë me l. Arsyeja 
për të bërë një korrigjim në këtë pikë 
është se edhe gjuhët sllave me të cilat 
shqipja ka kontakte më të shpeshta, 
kanë fonemat l e ll, të cilat në disa 
raste formojnë edhe kundërvënie 
fonologjike (ludi “njerëz” – lludi 
“budallenj, të marrë” etj.). Pra l e 
ll janë dy fonema të ndryshme që 
formojnë kundërvënie fonologjike, 
me të cilat, bie � ala, serbishtja dhe 
kroatishtja formojnë alfabetin e tyre 
prej 29 fonemash. Një argument më 
shumë për mosrrafshim të ll-së së 
sllavishtes në l të shqipes (edhe te një 
numër emrash të përveçëm) është 
edhe fakti se me ll shqipfolësit kudo 
që janë i përdorin � alët: Jugosllavi, 
jugosllav, sllav..., e jo Jugoslavi, 
jugoslav, slav etj. Prandaj emrat e 
tillë, kujtojmë se pa pengesë mund 
të normëzohen dhe të shqiptohen 
e të shkruhen si: Millan, Millorad, 
Millosh, Mlladenov..., ashtu sikurse 
që do të duhej të përdoreshin dhe 
përdoren me l e jo me ll emrat e 
përveçëm: Lubomir,  Lilana, Lublana 
e jo Llubomir, Llillana, Llubllana.

Është po ashtu detyrë e ekspertëve 
të gjuhës që fenomenet e kultit, 
festat dhe objektet e kultit, emrat e 
popujve, siç veprohet edhe te gati të 
gjithë popujt e tjerë, t’i parashohin që 
të shënohen me shkronja të mëdha, 
ashtu si edhe titujt e institucioneve, 
e jo vetëm atributet e tyre; pastaj të 
kodi� kohet mënyra e të shkruarit të 
titujve e të gradave shkencore etj., te 

5 Drejtshkrimi..., faqe 105.

të cilat raste sot e tërë ditën ndeshim 
laramani të shumta. Në kuadër të 
këtyre shqyrtimeve do të shtonim 
se është mirë të meditohet edhe për 
një përshtatje tjetër që mund të bëhet 
te të shkruarit e datave, ashtu siç 
përdoren sot në shumë gjuhë të botës, 
për dallim nga shqipja, po qe ky edhe 
si një korrigjim teknik, me ç’rast 
te shënimi i ditës dhe i muajit, kur 
numri është njëshifror, të përdoret 
zeroja përpara.

Çështjet e propozuara standardo-
logjike, për ne shumë të rëndësishme, 
jo vetëm për sot, vetëm sa i përligj 
edhe mendimi i korifeut të shqipes, 
profesor Çabej, kur thotë se “Një 
popull, siç ndërron në rrymë të 
kohëve..., zhvillon dhe pasuron 
edhe gjuhën që � et”. Fundja, edhe 
Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës 
Shqipe ka porositur që “duke marrë 
parasysh ndryshimet që pëson gjuha 
letrare gjatë zhvillimit të saj si dhe 
çështjet e reja që nxjerr politika 
gjuhësore, Rregullave të drejt-
shkrimit t’u bëhen, në të ardhmen, 
kur të jetë e nevojshme, përmirësimet 
dhe plotësimet e duhura”6 , duke 
vazhduar më tutje me konstatimin 
se: “studiuesit e shqipes standarde do 
të kenë për detyrë që të përcaktojnë 
prirjet e zhvillimit në ndërthurje 
të varieteteve të gjuhës së folur mbi 
bazën e gjuhës së shkruar unike dhe 
të mundësojnë që të përfshihen në 
normë ato elemente që ndihmojnë që 
gjuha standarde të � tojë gjithnjë në 
spontanitet e t’i pasurojë mundësitë e 
saj shprehëse”7 . 

Në qo� ë se është konstatim i 
institucioneve më të larta shkencore 
(akademi, institute të gjuhësisë, 
katedra të gjuhës shqipe; qendra të 
tjera të studimeve; tubime shken-
core), që gjendja e shqipes standarde 
në përdorim nuk është e mirë, siç 
shihet ajo në shkolla, në publicistikë, 
në akte zyrtare, në ligjërimin e 
qeveritarëve, të deputetëve, të 

6 Drejtshkrimi..., faqe  27.
7 Drejtshkrimi ..., Po aty.

pushtetarëve, të politikanëve, e ku jo 
tjetër, gjuhësisë shqiptare i bie barra, 
më fort se kurrë, të bashkojë forcat 
e veta, duke i dhënë fund çdo lloj 
përçarjeje, politizimi, paragjykimi, 
fryme krahinoriste e mendësie 
lokaliste, diletantizmit, snobizmit, 
protagonizmit etj., për ruajtjen, 
ngulitjen, pasurimin e përsosjen e 
mëtejshme të standardit, ngritjen 
e kulturës gjuhësore në të gjitha 
nivelet, edhe në kushtet e hapjes e të 
trysnisë nga gjuhë të tjera8 . Standardi 
i shqipes, as nuk duhet t’i përjashtojë 
e mohojë dialektet dhe prurjet e reja, 
por as të krijohen nga ai “statuse të 
reja dialektore”. Ai duhet të jetë një 
mjet njësimi, mjet bashkimi për 
kombin dhe kulturën tonë e të cilin 
mendim më së miri e përligj një thënie 
e shkurtër e ikonës së albanologjisë - 
akademikut Idriz  Ajeti, kur thotë se 
“Gjuha letrare s’është vetëm thesar i 
kulturës sonë, por edhe mjet i fortë 
për mbrojtjen e etnisë sonë”.

(fund)

8 Njo� im për shtyp i Akademisë së 
Shkencave të Shqipërisë, Përmirësimet 
e standardit nuk prekin bazën e  tij, 
Tiranë, 5.5.2014.



33

Revista Dielli Demokristian        Nr.20: Vjenë, mars 2015Revista Dielli Demokristian        Nr.20: Vjenë, mars 2015Revista Dielli Demokristian        Nr.20: Vjenë, mars 2015

KulturëShkruan: Prof. Dr. Zymer Ujkan Neziri, Prishtinë/Kosovë 
(zneziri@hotmail.com)

Mbledhja dhe botimi i Eposit të Kreshnikëve nga 
krahina e Trieshit: Kontributi i Nikollë Ivanajt

(pjesa e parë)

Përmbajtje e shkurtër
Pas Gustav Majerit (1897) e Gaspër Jakovës (1904), Nikollë Ivanaj, 
publicist, shkrimtar dhe atdhetar i përmendur nga Trieshi i Malësisë 
së Madhe, botoi  dy këngëve të kreshnikëve, tashmë të njohura për 
epikolo-logët, në gazetën e vet Shpnésa é Shcypeniis: “Te vedhaznuomit 
é Vuko Harâmbashit e Hajkunes te Dizdar Osman-ages’’ (moti i I, no 3, 
Ragusa, 9.X.1905) dhe  “Martésa e Halilit te Rii é tridhét Shcypetarevé 
préj Kladushes’’  (moti i II, no 10, Ragusa, Austria, 16.XI.1906). 
N. Ivanaj la në dorëshkrim edhe një përmbledhje me 11 këngë të 
kreshnikëve, me mbi 2 000 vargje. Dorëshkrimi është evidencuar me 
emrin Dosje Nr. 17/3, Nikolla Ivanaj dhe ruhet në Tiranë, në Institutin 
e Antropologjisë Kulturore dhe të Studimit të Artit, Arkivi i Shkruar. 
Supozohet se është dorëshkrim i � llimit të shekullit XX dhe, si duket, 
është përmbledhja më e vjetër me këngë të kresh-nikëve ndër ne, të 
mbledhura në Malësi të Madhe, ne krahinat Triesh e Gr-udë, pasuri 
shumë e madhe e Eposit të Kreshnikëve.
 
Fjalë çelësa
Këngë të kreshnikëve, Trieshi, Gruda, Malësia e Madhe, Shpnésa é 
Shcypeniis, Gustav Majeri, Gaspër Jakova, Faik Konica.  

Hyrje
Trashëgimia shpirtërore e Trieshit, krahinë e njohur e traditës atdhetare 
në Malësinë e Madhe, është shumë e rëndësishme për etnokulturën 
shqiptare1. Në Triesh është ruajtur ndër shekuj vijimësia e rrënjëve të 
lashta ilire të këngëve, të valleve, të dokeve, të zakoneve, të riteve e të 
miteve. Edhe Eposi i Kreshnikëve, një ndër pasuritë më të çmuara të 
poezisë sonë gojore, me vlerë poetike evropiane dhe botërore, vazhdon 
edhe sot jetën e vet në krahinën e Trieshit. Mbledhës i njohur të Eposit 
të Kreshnikëve në krahinat Triesh e Grudë të Malësisë së Madhe, në 
� llim të shekullit XX, është Nikollë Ivanaj, intelektual e atdhetar i 
dalluar nga Trieshi. 

Nikollë Ivanaj, i njohur edhe publicist e letrar, ndër udhëheqësit e 
Komitetit Kombëtar Shqiptar (1911) dhe pjesëmarrës në kryengritje, 
pjesëmarrës i Kongresit të Triestes (1913) dhe përfaqësues në 
Konferencën e Paqes në Paris (1919), në folkloristikën shqiptare 
zë vend shumë të rëndësishëm për mbledhjen dhe për botimin e 
këngëve të kreshnikëve. Koha historike e paraqitjes se Nikollë Ivanajt 
në epikogra� në shqiptare, në � llim të shekullit XX, me dy këngë të 
kreshnikëve, ka rëndësi të madhe2. Faik Konica kishte respekt për 
drejtimin e gazetës Shpnésa é Shcypeniis dhe për punën e tij kombëtare 

1 Kumtesë e përgatitur për simpoziumin shkencor “250-vjetori i Famullisë 
së Trieshit’’, më 8 gusht 2013. Shihni versionin e botuar në rev. Gjurmime 
albanologjike, Folklor dhe etnologji, 43, IAP, Prishtinë, 2014, f. 79-92.
2 Z.U. Neziri, “Miqësia me të parët e epikogra� së shqiptare, Sh. Gjeçovi 
dhe N. Ivanaj’’, në: Zymer Ujkan Neziri, Studime për folklorin, II: Epika 
gojore dhe etnokultura, IAP, Prishtinë, 2008, f. 30.

që “po i bën Kombit një shërbim të madh3.’’  

I. GAZETA SHPNÉSA É SHCYPENIIS
I.1. Nikollë Ivanaj, kënga “Te vedhaznuomit 
é Vuko Harâmbashit e Hajkunes te Dizdar 
Osman-ages’’4  
Personazhe: Hajkuna e Dizdar Osman Agës, 
Dizdar Osman Aga, Vuko Harambashi, Chuliq 
Brahimi. Qenie mitike: nuk ka. Vende: Utbina; 
Tema: Kon� ikti me shkije. Motivi: Mëshira ndaj 
armikut të plagosur. Gjendja pasuese: vëlla-
zërimi. Dhurata: molla e artë. Mëshiruesja: 
Hajkuna e Dizdar Osman Agës. I mëshiruari: 
Vuko Harambashi. Mbajtja e besës: lirimi i 
armikut nga burgu.

3 Faik Konica, rev.  Albania, London, X, 7, 1906, f. 
137.
4 Nikollë Ivanaj, Besa! (Kânga popudhoré ). “Te 
vedhaznuomit é Vuko Harâmbashit e Hajkunes te 
Dizdar Osman-ages’’ 147 vargje, gazeta Shpnésa é 
Shcypeniis, i zoti e drejtori Nikola bey Ivanay, dél 
gni hér ne jav, moti i I, no 3, Ragusa, 9.X.1905, f. 3 
e 4.

Dorëshkrimi i këngëve të 
kreshnikëve të Nikollë Ivanajt
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Ndodhia: Dizdari pi, Hajkuna, e bija, i rri në 
këmbë. Ai lyp ujë të kritë (ngrirë) nga fundi i 
bjeshkës.  Ajo niset për ujë. Te kroi sheh pika gjaku. 
Del Vuko Harambashi. Ishte i plaguar nga Çuliq 
Brahimi. Lyp për t’u vëllazëruar. Ajo pranon. Ai ia 
falë një mollë të arit. Ajo kthehet vonë. Osma-ni 
dyshon. E rrahë shumë. Ajo kallëzon. Ai me agë 
e rrethojnë kroin dhe e zënë Vukun. E burgosin. 
Hajkuna, fshehurazi, e liron, për të mbajtur besën 
e dhënë. 

Vargje te zgjedhura nga kënga “Te vedhaznuomit 
é Vuko Harâmbashit e Hajkunes te Dizdar 
Osman-ages’’ - � llimi, pamja poetike dhe fundi, 
janë shembuj të ndërtimit të këngëve të këtij lloji 
të Eposit të Kreshnikëve:

Fillimi:  Kur ka kjéne Dizdar Osman-aga
              Ne  kudh te véte tuj pii vên te kucé; 
             Hajkuna, é bija, i bân hysméte,- (v. 1-3, f. 3).
Pamje:  Po i ép vêne me tas te peraruom, 
             Po ja shtréne ajo mé dor te bardhe.
             Po pin vêne édhé kjeka giié 
             Per uje te kriite médja i kish rae... (v. 4-7, f. 3).
Fundi:   Déren, Hajkuna, per mjésnat ja u chili,
              Ne drit i citi e ja u dha lirine
              Per at bès chi ja dha tu kroni;
              E u tha vajza, -‘’ne krajli tash shkoni! 
 (v. 144-147, f. 4).

I.2. Nikollë Ivanaj, “Martésa e Halilit te Rii é 
tridhét Shcypetarevé préj Kladushes’’5   

Personazhe: Galani, 30 agë, Chetobasha Muji, 
Halili i Ri, Ruzha, 30 çika, plaku, Sejane (Senjanin) 
Ivani, Tankove Osmani, Zulku Bajraktari, 40 
shkije. Qenie mitike: nuk ka. Vende: Senja, 
Utbina, Klladusha. Tema: mbrojtja e territorit 
nga shkijet. Motivi: hakmarrja. Mënyra: me 
mashtrim - fshehja e identitetit. Mashtruesi: 
Halili. I mashtruari: Galani. Porosia: armikun 
duhet zmbrapsur.

Ndodhia: Galani, me shkije, del n’bjeshkë t’ 
Udtbinës. Aty punon kullën e bardhë sa për 
një mijë shkije e për dy mijë dele. Barin nuk e 
paguan. Muji thërret Utbinë e Klladushë: -Kush 
është djalë që i pret shkijet dhe i merr dhentë? 
Treqind agallarë nuk e çelin gojën! Flet Halili: 
-Mos i mbarro agët… Qe, ku jam! Bëhet gati. 
Veshet maxharrisht. Por, nuk i ndërron çaprazët, 

5 Nikollë Ivanaj, “Martésa e Halilit te Rii é tridhét 
Shcypetarevé préj Kladushes (Kanga popudhore),’’ 
217 vargje, gazeta: Shpnesa e Shcypeniis, i zoti e 
drejtori Nikola bey Ivanay, dele dy here ne muej, 
moti i II, no 10, Ragusa (Austria), 16.XI.1906, f. 2 
e 3.

që Muji i kishte grabitur në Senjë. Shkon te Galani e thotë: -Jam Simi 
Harambashi. Galani e pranon. Aty sheh 30 varza e Ruzhën e Galanit. 
Lyp leje për të kërcyer me to…Kërcen e këndon (maxharrisht)…
Tri herë e shtrëngon Ruzhën…Tri herë ajo ia përmend Halilin...Një 
plak ia sheh çaprazët dhe i tregon Galanit. Halilin e lidhin. Ia nisin 
lajmin Senjanin Ivanit në Senjë për një çoban. Por, Dorija i Halilit e 
çon çobanin në Klladushë… Muji qet kushtrimin. Dy i shkojnë pas: 
Tankove Osmani e Zulku Bajraktari. Mbërrijnë. Atje presin shkije 
në gjumë. I lidhin edhe 40 shkije e Galanin. Marrin 2 000 dele e 40 
çobanë. Marrin 30 varzat dhe djegin kullën e Galanit. Kthehen. Rruga 
zgjat sa një varg, shembull për poetikën e kohës në epos. Martojnë 30 
djem. Halili merr Ruzhën. Shkijet i lëshojnë. E lëshojnë edhe Galanin 
me sy të nxjerrur, që i kulloti livadhet pa paguar. 

Vargje të zgjedhura nga “Martésa e Halilit te Rii é tridhét Shcypetarevé 
préj Kladushes’’: 

Fillimi: Vên po piine krénte é Ségnese
               Ne kuudh te bardhe  Ségnanin Ivanit.
               Kur kin piie é vên ishin giie
               Atehér lafé ki’n � dhu mé cite. (v. 1-4, f. 2).
Pamje:  Kudhot bjéshken barin s’ é paguone.
              Larg ky zâ i Galanit ishté tijé
              E kish’ tijé Muji ne Kladushe,
              Sa kish’ tijé topa kishté cite
              Ghith Kladusha é Udbigna kish’ ardhe.  (v. 20-24, f. 2).
Fundi:   Shkijét te tân ne Ségn i kish’ chue 
              Edhé mé tā Galan - Kapétânin,
              Por Galanit syt ia kishté dzjérre;-
             Gnac mir barin é kishté pagué! ( v. 214-217, f. 3).

Këto vargje te zgjedhura nga kënga “Martésa e Halilit te Rii é tridhét 
Shcypetarevé préj Kladushes’’: � llimi i këngës, pamja poetike dhe fundi 
i saj janë në funksion të formulave përkatëse të këngëve të këtij lloji të 
epikës sonë legjendare dhe të ndërtimit të tyre poetik, që paraqesin vlera 
të rralla poetike në kuadër të eposeve heroike legjendare të Evropës.

II. DORËSHKRIMI I TIRANËS 

II. 1. Të dhëna për  Dorëshkrimin e këngëve të kreshnikëve të N. 
Ivanajt në IAKSA, Tiranë
Dorëshkrimi i këngëve të kreshnikëve të Nikollë Ivanajt

Dorëshkrimi i këngëve të kreshnikëve të Nikollë Ivanajt ruhet në 
Qendrën e Studimeve Albanologjike në Tiranë, Instituti i Antropologjisë 
Kulturore dhe i Studimit të Artit, Arkivi i Shkruar. Dorëshkrimi është 
evidencuar me emrin: Dosje Nr. 17/3, Nikolla Ivanaj. Në faqen vijuese 
janë edhe këto të dhëna: Nikolla Ivanaj, Fletore nr. 1, faqe: 48, vargje: 
2069, këngë: 11, Hot’ e Grudë, Shkodër, 1951.  

Pra, Dorëshkrimi ka 11 këngë të kreshnikëve. Formati i faqeve është 
afërsisht sa A4 dhe pak më i madh, kryesisht i shkruar në dy shtylla. 
Këngët janë të shkruara me dorë. Kaligra� a është e lexueshme. Pak 
vështirësi paraqet alfabeti i përdorur, për disa shkronja, sepse është i 
para vitit 1908.
(vijon)
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Shkruan: Mhill Marku, Gjakovë/Kosovë (mhill_marku87@hotmail.com)
Mhill Marku u lind  me 25.01.1987 në Gjakovë. Në vitin 2006 u regjistrua në Fakulltetin e Edukimit në Gjakovë-
në departamentin Histori dhe Edukatë Qytetare. Gjatë viteve 2007-2010 ka qenë bursist universiteti. Në vitin 
2010 në bazë të sukseseve që kishte arritur, shpërblehet me diplomën “Student i Dalluar’’ i Universitetit të 
Prishtinës. Në vitin 2014  përfundon studimet master.  Me 9.08.2014 merr pjesë në sesionin shkencor “Trojet 
e Arbërit’’ me temën “Kontributi i familjes Qiriazi për kulturën dhe arsimin shqiptar’’.

Sevasti (Dako) Qiriazi (1871-1949)
“Po mbaronj tashi duke përsëritur me gjithë fuqinë e ndërgjegjes s’ime: lumturia e shtëpisë, 

e kombit edhe e atdheut është në duartë e gravet intelektuale’’.

Sevasti Qiriazi, mësuese e popullit, ishte intelek-tuale 
dhe veprimtare e arsimit të femrës shqip-tare. Ishte 
thëmeluesja dhe mësuesja e parë e Shkollës Shqipe 
të Vash-ave në Korçë. Ishte një intelektuale energjike 
dhe gojëmbël, që zotëronte nëntë gjuhë, anglishten, 
turqishten, bullgarishten, rumanishten, greqishten 
etj, i tejkaloi sferat gjinore dhe kombëtare. Sevas-
tinë, burrin e saj, K. Dako, dhe motrën, Parashqevinë, 
populli i quajti me emrin Trinia.1 

Lindi më 24 shkurt të vitit 1871 në Manastir, në një 
familje me tradita qytetare, patriotike e arsimore. Në 
mungesë të shkollës shqipe, ndoqi shkollën � llore 
greke dhe atë të mesme amerikane në Manastir, 
ndërsa shqip mësoi me nxënësit që i ushtronte në 
shtëpi i vëllai, Gjerasimi (1885)2.  Mbasi kreu shkollën 
e mesme amerikane në Manastir, në vitin 1888 nisi 
mësimet në Kolegjin Amerikan për vazja (Women’s 
College) në Stamboll fakulltetin e Letërsisë të cilin 
e mbaron me rezultate shumë të mira në rekord 
trevjeçar në qershor të vitit 1891. 

Në mbrojtje të diplomës së saj ishin të pranishëm 
vëllezërit Frashëri dhe i vëllai Gjerasim Qiriazi. 
Specializoi në pedagogji në SHBA, në Oberlin të 
Ohajos. Ishte thëmeluese dhe drejtoresh e Shkollës 
Shqipe të Vashave në Korçë (1891)3.  Sevasti u mor me 
diplomaci, me publicistikë, me krijimtari letrare dhe, 
ç’është me po aq interes, me emancipimin e femrave 
shqiptare. Mori pjesë në Kongresin e Elbasanit (1909); 
ishte anëtare e komisionit për shqyrtimin e teksteve 
shkollore të ngritur nga shoqëria “Përparimi’’; si 
publiciste ajo botoi disa shkrime me interes për 
çështjen kombëtare.

1 E.Shukriu, Vep. e cit., f. 50.
2 Po aty.,
3 Z.Dibra, Vep. e cit., f. 424.

Botoi “Gramatikën elementare për shkollat � llore’’ 
(Manastir 1912), “Shkrojtorën e gjuhës shqipe’’ dhe 
përgatiti për botim serinë e teksteve të “Historisë 
të kohës së Moçme’’, “Historinë e kohës Mesme’’, 
“Historinë e Kohës Sotme’’ etj. Në vitin 1914, në kohën 
e Lu� ës së Parë Botërore, 

Sevastia me familjen e saj u vendos në Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës. Sevasti ishte kryetare e 
Partisë Politike-Partia Kombëtare Shqiptare, e cila u 
formua më 1915 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës4.  
Në vitin 1917, së bashku me Parashqevinë, boton 
numrin e parë të revistës ‘’Ylli i mëngjesit’’ në Boston5.  
Në krye të organizatës ‘’Partia Politike Shqiptare’’ me 
qendër në Uorçester (SHBA), Sevastia me të motrën, 
Parashqevinë, punoi për mbrojtjen e të drejtave të 
Shqipërisë në forume ndërkombëtare. 

Me Edit Durhamin e H. V. Nivinsen, përpiloi raportin 
për gjendjen në Korçë, që ndikoi në vendimet e 
Konferencës së Ambasadorëve në Londër për ta 
përfshirë këtë qytet shqiptar në ku� jtë e Shqipërisë. Si 
kryetare e par-tisë u 
dërgoi memoran-
dum Fuqive Aleate 
para përfundimit 
të Lu� ës së Parë 
Botërore, ku me 
argumente vërtetoi 
lashtësinë e popullit 
shqiptar, demaskoi 
qëndrimin e Biz-
markut në Kon-
gresin e Berlinit 
(1878) dhe kërkoi 
korrigjimin e ku� -
4 S.Jaha,  Vep. e cit., f. 81.
5 Z.Dibra, Vep. e cit, f. 424.

Sevasti Qiriazi                    

Kulturë
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jve të Shqipërisë, që lanë jashtë shtetit gjysmën 
e popullit shqiptar6. Sevasti në kohën kur nuk u 
� ua Shqipëria në � llim të Konferencës së Paqës në 
Paris (1919) i dërgoi telegram Kryetarit të Këshillit 
Suprem të Paqes në Paris, ku kërkoi pezullimin e 
vendimit në lidhje me statusin e Shqipërisë dhe 
kërkoi pjesëmarrjen e një delegacioni shqiptar në 
konferencenë.

Ajo i shkroi edhe presidentit të Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës Wilson për pretëndimet aneksioniste të 
shteteve fqinjë ndaj Shqipërisë dhe kërkoi përfshirjën 
e Kosovës e të Çamërisë. Kthehet në atdhe së bashku 
me burrin e saj Kristo Dako, në vitin 1922,7 për të 
hapur Institutin “Kiriaz’’ ku edhe vet ishte njëra 
ndër themëlueset e këtij Instituti arsimor.8 Punoi 
me vetmohim për konsolidimin e këtij instituti në 
vitet 1922-1933, ku mbas kësaj periudhe ky institut 
mbyllet me një vendim të veçantë më 1933, periudhë 
në të cilën largohet përfundimisht nga arsimi, duke 
mos pranuar të punojë në shkolla shtetërore me 
programe të tjera. 

Në tetor të vitit 1943 është deportuar në kampin e 
përqëndrimit të Banjacës pranë Beogradit, deri në 
dhjetor të 1944, kur kthehet në atdhe. 

Sevastia ishte martuar me Kristo Dakon, një patriot i 
madh i çështjes kombëtare, të cilin e kishte jo vetëm 
bashkëshort, por bashkëpunëtor të veprimtarisë 
atdhetare, arsimore dhe publicistike. Vitet e fundit i 
kaloi në trishtim të plotë, mbasi dy djemtë e saj, Gjergji 
Dako, mjek, kirurg i talentuar dhe Skënder Dako, 
inxhinier, diktatura komuniste i arrestoi si agjentë të 
imperializimit amerikan. Pas tre vjet hetuesi, duke 
mos duruar dot torturat, Gjergji vari vehten në burg.  
9Asnjëherë nëna e gjorë nuk i gjeti eshtrat e të birit. 
Ky ishte fundi. Nuk u deshën veçse pak muaj dhe ajo 
heroina e dikurshme e shqiptarizmit, u mposht nga 
pikëllimi dhe mbaroi më 30 gusht 1949. 

Varrimi ishte shumë i dhimshëm, kur e përcollën në 
banesën e fundit vetëm familjarët dhe ajo besnikja e 
tyre Rukije Tafaj, e cila kishte qenë kuzhinjere dikur 
në konviktin e Kamzës.10 
6 E.Shukriu, Vep. e cit, f. 51.
7 S.Jaha, Vep. e cit, f. 81.
8 H.Koliqi, Vep. e cit., f. 371.
9 I.Gogaj, Vep. e cit., f. 17.
10 I.Gogaj, Vep. e cit., f. 17.

Sevasi Qiriazi ishte një veprimtare e shquar e 
popullit shqiptarë e cila kishte dhënë një kontribut 
të paharruar për popullin shqiptarë. Për � gurën e 
Sevastisë shkruajnë shumë autorë dhe veprimtar të 
shquar, ku ndër to ishte edhe gazetarja amerikane, 
Hester J. Xhenkins, shkruan në librin Ambasador 
i arsimit në Lindjen e Mesme: Unë nuk njoh ndonjë 
grua tjetër që të ketë bërë aq shumë sa Sevastia për 
vendin e vet. Edhe udhëtarja e njohur angleze, Edith 
Durham, e cila ishte shoqë me Sevastinë, shkruan 
për shkollën e Sevastisë: Është e vetmja shkollë në 
të gjithë Shqipërinë në të cilën vajza shqiptare mund 
të mesojë... gjuhën e tyre.11 Ndërsa piktori i njohur 
Odhise Paskali kishte punuar një medalion për 
Sevasti Qiriazin.

Në vitin 1960 iu nda në Shqipëri çmimi “Urdhri i 
Lirisë, Medalja për Veprimtari Patriotike’’ (1962) dhe 
titulli i lartë “Mësues i Popullit’’ (1978).

11 E.Shukriu, Vep. e cit., f. 52.
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Shkruan: Prof.dr.sc. Akil Mark Koci, Prishtinë/Kosovë & Londër/Angli 
(akil.koci@gmail.com)

Krist Maloki: Krijimtar i hershëm 
i muzikologjisë shqiptare

Mbi vorr T’Avni Rrustemit: (Kompozimi për violinë dhe piano–Mbas disa kangësh popullore 
/gege e toske/, përbamë prej K. LEPETANI, 1924)

Krijimtaria muzikore ndër shqip-
tarët të themi se deri tash ka arritur 
rezultate të mira në zbulimin e veprave 
të gjeneratave më të hershme duke 
� lluar që nga krijuesit tanë të parë në 
� llim të shekullit të 20-të të cilët na 
kanë lënë një opus mja�  të madh. Edhe 
pse nuk janë bërë analizat e duhura 
dhe gjykimi estetik i tyre, nuk është 
bërë mbi baza të analizës shkencore. 
Me këtë rast dua të përpiqem të 
zgjedh këtë dilemë, ngase nuk i kemi 
shtruar këto probleme seriozisht dhe 
nuk jemi interesuar ta ndriçojmë 
këtë fenomen (as institucionalisht) 
sa duhet duke � lluar që nga Instituti 
Albanologjik, ku deri vonë kanë 
punuar dy  etnomuzikologë, Fakulteti 
i Arteve, Shoqata e kompozitorëve 
dhe të tjerëve.

Edhe pse ne muziktarët nuk i kemi 
hulumtuar sa duhet krijuesit muzi-
korë, ka  intelektualë të cilët, edhe 
pse  nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë 
me këtë  profesion, kanë zbuluar 
kompozime të reja. Në kohën e 
sotme mundësitë  janë më të mëdha 
falë internetit dhe masmediave, se-
pse përmes programeve të tyre, na 
observojnë krijimtarinë për të cilën 
e kemi  ditur pak ose aspak. Para 
disa vjetëve Albert Ramaj, drejtori 
i Institutit Shqiptar në St. Galen të 
Zvicrës albanisches-institut.ch, ma 
dhuroi librin me titull “Krist Maloki-
REFLEKSIONE’’, me kritika letrare 
(analiza) dhe mendime, botim i 
Shtëpisë botuese Faik Konica, Pri-
shtinë 2005. 

Libri hapet me � alën e hyrjes së Albert 
Ramës, dhe botohet pastaj kapitulli 
Kritikë letrare, ku trajton këto tema: 
Misioni i kritikës  letrare, Literatura 
shqiptare, Naim Frashri, A asht poet 
Lasgush Poradeci  (pjesa I dhe II), 
Gjergj Fishta-kujtime e kundrime rreth 

20-vjetorit të vdekjes së tij, Johann Wolfgang Goethe-me rastin e 100-vjetorit të  
vdekjes së tij.
 
Në kaptinën e dytë të librit botohet rubrika e quajtur Shoqologji (Shoqërore), ku 
trajtohen probleme nga historiogra� a, Ekonomia, Poetika, Letërkëmbimi, nga 
Muzikologjia – Shtojca dhe Fotoalbumi. 
 
Interesim të veçantë më zgjoi rubrika e muzikologjisë e cila me vetë përmbajtjen 
lëndore dhe tematikën zgjonte kërshërinë se edhe problemet muzikologjike, 
me përmasën dhe me seriozitetin e tyre, ishin imponuar dhe ishin trajtuar me 
tematikën, me dinamikën dhe më larmërinë e tyre.

Dhe ja se ç’kishte në Muzikologji. Në kët ërubrikë hasëm në një në një  kompozim 
deri tash të panjohur sa duhet, edhe pse ndoshta disa para  nesh e kanë pasur 
këtë partiturë në dorë, por nuk i kanë dhënë rëndësi  të duhur. Ajo tash vonë 
ka ra në duart e e mia  dhe do të mundohem ta analizoj nga aspekti estetik dhe 
më pak ai muzikologjik. Prandaj, e tëra kjo në  shikim nuk do të thotë shumë, 
mirëpo po ta analizojmë këtë kompozim për  violinë dhe piano, që mban titullin 
“Mbi Vor t’Avni Rrustemit” do të  shohim se kemi të bëjmë me një njeri, i cili 
është marrë  me  shumë lëmenj. Kështu po t’i lexojmë shkrimet e Hasan Hasanit, 
Albert  Ramajt, Ramadan Sokolit, Ibrahim Rugovës do të shohim se pas vete ka  
lënë punime dinjitoze. Kështu Ibrahim Rugova e quan në librin e tij  „Kahe dhe 
premisa“ studiues të mirë� lltë dhe si themelues të kritikës letrare shqiptare. 

Pra, ky doajen i kulturës sonë kombëtare nëshkrimet e tij që i ka përmbledhur dhe 
botuar nga Shtëpia botuese “Faik Konica” në Prishtinë, ka lënë punime shkencore 
të shkruara me një gjuhe puro gege. Në kaptinën e parë ai � et për Misionin e 
kritikës letrare, për Naim Frashërin, Lasgush Poradecin, Gjergj Fishtën, Johan 
Wolfgang Goethe me rastin e 100-vjetorit të vdekjes. Në kaptinën e dytë, që e 
quan Shoqologji, � et për shtetin apo 
kombin, për idenë shqiptare dhe shumë 
probleme të tjera.

Ne në vështrimin tonë do të për-
qëndrohemi në kompozimin për 
violinë dhe piano, mirëpo para se ta 
analizojmë, do ta shqyrtojmë një CV 
që na e ka dërguar Alberti. Në këtë 
biogra�  thuhet: Krist Maloki u lind në 
Prizren më 08.04.1900. Shkollën � llore 
e përfundoinë vendlindje, kurse si 
nxënës i dalluar që ishte, përfaqësuesit e 
Austro-Hungarisë në Prizren e dërguan 
në Austri për t´i vijuar mësimet në  
shkollën e mesme. Pra, Maloki në 
Austri erdhi si djalosh qysh në vitin 
1912. Studimet i ndoqi në Salcburg, në 
Vjenë dhe në Grac. Në Grac i përfundoi 
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studimet për � lozo� , histori të 
arteve dhe pedagogji. Më 1929 
doktoroi për � lozo� -pedagogjike 
me temën ,,Die Grundprobleme 
der Kunsterziehungsbewegung” 
(“Problemet themelore ne levizjen 
edukativo-artistike”. Kurse menjëherë 
pastaj � lloi studimet në jurisprudencë 
dhe më 1934 doktoroi edhe në këtë 
fakultet. Është i njohur si kritik 
letrar. Kritikat e tija më të njohura 
do të ishinato mbi Naim Frashërin, 
Lasgush Poradecin, Gjergj Fishtën, 
etj. Qysh para  Lu� ës së Dytë Botërore 
Krist Maloki në Universitetit e Gracit 
të Austrisë  hapi edhe lektoratin për 
gjuhë shqipe, ku ai ishte lektori parë 
dhe i  fundit i këtij lektorati. Po në këtë 
universitet ishte edhe bashkëpunëtor  
shkencor dhe shumë kohë punoi në 
Institutin e Historisë për Europën  
Juglindore. Këtu Maloki i kryente 
detyrën e redaktorit përgjegjes për 
historinë e popullit  shqiptar, ku edhe 
ligjëronte, sidomos për çështjen e 
socio-ekonomisë dhe të  politikës. Një 
kohë të gjatë veproi në Akademinë 
tregtare në Grac, ku po  ashtu, ligjëroi 
ekonominë politike.

Ishte i nderuar edhe me urdhrin 
më të madh lartë të Qeverisë së 
Austrisë (Steiermark) në Grac 
nga departamenti i arsimit, për 
kontributin e tij për  këtë akademi. 
Qe bashkëpunëtor i shumë revistave 
shqiptare si “Minerva” në Grac, 
“Djalëria” në Vjenë, “Hylli i Dritës”, 
“Përpjekja Shqiptare”, e më vonë edhe 
i revistës “Shqiptari i Lirë”, “Dielli” 
etj. Ka bashkëpunuar edhe me revista 
të gjuhës gjermane, me artikuj të 
ndryshëm. Ishte edhe bashkëpunëtor 
i Enciklopedisë së gruas (Zvicër) 
në gjuhën gjermane, ku ai shtjellon 
problemin e gruas shqiptare. Ka bërë 
edhe disa komponime dhe një prej 
tyre, që vlen të përmendet, është “Mbi 
vorr t´Avni Rrustemit”. Ka botuar 
edhe disa shkrime me pseudonim: 
K. Lepeteni, Male Krishna, Krraba 
Malsore etj…

Ka njohur shumë personalitete 
shqiptare dhe ishte mik i mirë me 
Avni Rrustemin, Bajram Currin, 
Lasgush Poradecin, Eqrem Çabejn, 

Hamdi Oruqin, Ramadan Sokolin, e shumë të tjerë. Ka lënë një pasuri të 
madhe dorëshkrimesh dhe letërkëmbimet me shumë personalitete shqiptare 
dhe gjarmanofone. Ka lënë edhe një bibliotekë të pasur. Krist Maloki vdiq më 
24 nëntor 1972 në spitalin e Gracit, pas lëngimit nga një sëmundjeje shumë e 
rëndë, madje një pjesë të jetës e kaloi si i verbër.  Një pjesë e dorëshkrimeve është 
përgatitur për botim nga Albert Ramaj.

Kompozimi për të cilin � asim paraqet një pjesë për violinë dhe piano e cila  
është krijuar, si thotë autori, prej ca melodive gege dhe toske. Ai tingëllimën e 
këtyre këngëve na e paraqet në një pjesë të shkurtër, dhe sa i përket  formës nuk 
ka stabilitet dhe koherencë, sepse është e përbërë prej ca melodive popullore 
në çdo pikëpamje dhe na mbetet të themi se ky kompozim është rezultat i një 
përkushtimi mja�  të mirë, me ç’rast pos melodive të shkurtra, por të bukur që na 
paraqitet në violinë me përcjellje të pianos, kemi edhe një  harmoni të thjeshtë 
por që tingëllon mirë: emancipimi este-tik  mbështetet në tabanin kombëtar me 
ndërlidhje të madhe me  melodinë popullore. Me frymën e kësaj melodie këto 
realizime dalin si sinteza në zgjerimin e vizionit jo vetëm nga aspekti i ritmit, i 
melodisë, i harmonisë, por edhe i formës, edhe pse aspekti i formës nuk është aq 
i qartë. Një ecuri e tillë na implikon përpjekjet e autorit për një përqendrim të 
dukshëm mbi subjektin muzikor.
 
Kjo pjesë muzikore nuk ka ndonjë formë të caktuar si thamë më parë nga se 
melodia dhe ritmi në formën e saj origjinale paraqesin një dimension të veçantë 
në paraqitjen e formave të këngës autentike. Nuk hasim në variacione ku në 
njëfarë mënyre vihet re relacioni ndërmjet kreacionit autentik dhe atij krijues 
individual.

Duket se ai me vetëdije vepron në atë mënyrë dhe shihet qartazi se ka njohuri nga 
muzika, sepse iu kushton kujdes rrjedhave të melodisë dhe ritmit duke i dhënë, 
aty-këtu, edhe një strukturë të qartë posaçërisht kreacionit e bukurisë së rapsodit 
popullor.

Nuk vërejmë ndonjë aksent të intuitës, por vërejmë mjeshtërinë dhe a� ësinë e 
tij në përcaktimin e foneve të qarta muzikore. Në këtë kompozim trajton me 
shumë sukses elementin universal të kësaj muzike popullore duke ngritur në një 
nivel më të lartë artistik, mirëpo nga ana tjetër sikur mungon a� ësia e tij për ta 
ngritur më lart  këtë traditë të thesarit autentik muzikor, sepse lidhjet e motiveve 
popullore sikur nuk lidhen mes vete si duhet. Megjithatë ai përmes tyre shpreh 
ndjesitë më subtile të emocioneve në mënyrë të paimponueshme. Nuk kemi 
informata se a ka kompozuar edhe ndonjë vepër tjetër muzikore që të analizojmë 
dhe të shohim se sa dhe kur është marrë edhe me këtë krijimtari, mirëpo 
pavarësisht nga kjo, ky kompozim na � et qartazi se  M. Lepetani (pseudonim 
i Krist Malokit) siç shkruan, trajton ndjenjën dhe angazhimin e tij që të qesë 
në pah vlerat e këngëve tona muzikore përmes këngëve të dialekteve gjuhësore, 
gjë që paraqet një sintezë të parimit universal pa u bazuar fort në ligjësitë e 
harmonisë, mirëpo pulset e harmonisë bashkë paraqesin një muzikalitet plot 
sonoritet jo vetëm në pikëpamje kuptimore, por më gjerë. Duhet thënë  së fundi 
se i tërë intensiteti i këtij kompozimi është koncentruar në pjesën e saj të fundit 
duke e përmbyllë këtë kompozim bukur dhe duke zgjuar kërshërinë përmes 
strukturave dhe superstrukturave që na paraqiten gjatë tërë kompozimit. Për ne 
është me interes të themi edhe këtë se edhe ky kompozimi i K. Lepetanit -Krist 
Maloki , hyn në kontekstin e krijimeve të pjesës së parë të shekullit XX, kur edhe 
� llon më intensivisht të kompozohen edhe veprat e para të muzikës së kultivuar 
shqiptare edhe jashtë trojeve etnike, gjë që paraqet edhe një zbulim të krijimeve 
më të hershme, të cilat, pa dyshim, përmbajnë vlera të pamohueshme. Mirë është 
që të shikohet se mos ka edhe ndonjë kompozim në materialin që gjendet në 
Bibliotekën Universitare të Kosovës në Prishtinë.
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Shkruan: Mr. Ndue Ukaj, Kosovë (ndue.ukaj@gmail.com)
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 � lologjisë në Universitetin e Prishtinës, ku 
ka ndjekur edhe studimet e magjistraturës. 

Kadare dhe mëngjeset në Kafe Rostand
1.
Lumturia e librit, është një gëzim që s’gjen 
pandehmë krahasimi. I ngjan një lumturie 
të pashpjegueshme; diçka që ka fuqi magjike 
e kompetencë: të lartëson dhe t’i jep krahët 
të � uturosh nëpër kohë e hapësirë. Pastaj, të 
kundrosh, si përplasën në botë e mira dhe e 
keqja, dashuria dhe urrejtja, gjithnjë me një gjuhë 
dhe ligjërim tjetër, të epërm e të pazakontë.

Unë lexoj, sepse leximi me jep gëzim dhe kënaqësi. 
Ky nuk është ndonjë mendim i panjohur në 
fushën e letërsisë. Përkundrazi. Ndaj, jam me atë 
kategori shkrimtarësh e studiuesish të letërsisë, 
që thonë se vepra letrare, s’duhet lexuar me çdo 
kusht, por me gëzim. Një vepër e tillë, që lexohet 
me gëzim e kënaqësi, është ajo e Kadaresë, sepse 
ka këtë tagër të fuqishëm: të joshë, të thërret, të 
grish, të tërheq, aq sa s’mund t’i ndahesh.
Ismail Kadare

E � lloj librin e Kadaresë dhe e mbylli leximin, pa 
u shuar aspak ajo ndjenja e gëzimit; e të lexuarit 
me kënaqësi. Dhe mbërrijë te ai mendimi i H. L. 
Borgesit, që më pëlqen ta citoj këtu, se: “qëllimi 
i një libri nuk është t’i zbulojë gjërat: një libër 
duhet thjesht të na ndihmojë për t’i zbuluar.” 
Pa mëdyshje,  libër i Kadaresë, “Mëngjeset në 
Kafe Rostand”, ndër të tjera e ka këtë mision, 
këtë tagër dhe këtë përparësi. Ai na ndihmon 
t’i zbulojmë shumë gjerë për jetën e autorit, për 
marrëdhëniet e tij me botën frankofone, me 
shkrimtarë e intelektualë aristokratë të Parisit 
imagjinar. Na ndihmon, sidomos t’i kuptojmë 
marrëdhëniet  e autorit me botën e madhe të 
letërsisë, mënyra sesi ai e sheh dhe lexon Danten, 
Shekspirin, dhe shumë viganë të tjerë të kulturës 
botërore. Sigurisht se na ndihmon edhe të kup-
tojmë një nga pikat nevralgjike, që debatohet 
shpesh zhurmshëm ndër ne; marrëdhëniet e tij 
me politikën trazuara- në fakt, jo me politikën, 
por me tiraninë shtypëse, ku pati fatin ai të 
shkruajë dhe jetoi. Kadare jep shumë shpjegimi 
interesante për kalvarin nëpër të cilin kanë kaluar 
shumë vepra të tij: ndalimet, habitjet, thirrjet, 
bezditë. Libri i ngjanë një autobiogra� e, por është 
shumë më shumë se autobiogra� , edhe pse autori 
rrëfen në vetën e parë dhe për ngjarje që lidhen 
drejtpërdrejtë me të. Për mua, është një libër, që 

s’ka nevojë të përku� zohet sipas parimeve dhe premisave teorike, të 
cilat, përvoja letrare e ka dëshmuar se janë të ngushta dhe të varfra 
përballë letërsisë së mirë.
 
2.
S’është Muzgu i Perëndive të Stepës, ku lexuesi ndesh ferrin dantian, 
as ai muzgu  i ngrysur kur Konstandini realizoi amanetin (besën e 
dhënë), dhe e ktheu motrën te e ëma e mbetur vetëm, dhe zhdukja 
nëpër atë mjegullën e mërzitshme; në atë humbëtirë ku mbesin sytë e 
mpirë të lexuesve. S’është as ai gjenerali që mbledhë  eshtra, në kohën 
kur kërkohej letërsi tjetër, për njeriun ideologjik sipas instruksioneve 
të moralit komunist. Është një muzg tjetër, ai i rrë� meve të Kadaresë. 
Një muzg që shkakton habi, trandje, dhe pse jo, dëshira për të kuptuar 
si është krijuar aureola e shkrimtarit të madh; si janë marrëdhëniet e 
tij me shkrimtarë të tjerë, shqiptarë dhe të huaj?! Ky rrë� m, s’ka ndonjë 
skenë e as ndonjë publik ku pritet të shfaqet; s’ka as skenarist, aktorë, 
rekuizita e muzikë. E në fakt, i ka gjitha këto, por ato i bën vetë autori, 
duke i harmonizuar e dirigjuar mjeshtërisht. Është kafe Rostand, në 
Parisin e ëndrrave- Parisin imagjinuar, ku kanë kaluar jetën shumë 
shkrimtarë të mëdhenj, që ka tagrin, nëpërmjet kësaj vepre, të hyjë në 
toposin e letërsisë shqipe. Për t’u shndërruar në një referencë letrare. 
Në një shenjë letrare, me një shënjues të përcaktuar, veprën e Kadaresë

E unë si një lexues i apasionuar i veprës së tij, gëzohem sa herë kuptoj 
se nga pena e tij do të botohet diçka e re, sepse letërsisë shqipe, s’i 
shtohet një vepër dosido, të tilla çfarë botohen shumë, por një 
kryevepër. Ndryshe, është ai gëzimi i leximit, që sigurisht ka burimin 
te vepra e tij e pasur letrare, që përbën një univers letrar të arrirë, në të 
cilën lexuesi gjen kënaqësi, dituri, joshje, ngazëllim; thjesht, gjen një 
panoramë të shkëlqyeshme ku shfaqet një alternativë tjetër për botën; 
një jetë paralele, do të thoshte shkrimtari. E po kërkove me ngulm ta 
përthithësh veprën e tij, kalon në një instancë tjetër, dhe sheh si rri 
ajo dinjitetshëm në një rrafsh me kolosët më të mëdhenj të letërsisë së 

Ismail Kadare
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përbotshme. Dhe, ashtu siç kanë vërejtur kudo lexuesit 
e tij të kultivuar-studiues e shkrimtarë në zë - vepra e 
tij shquhet për një përmasë homeriane, të veshur me 
një petk shekspirian. Në thelb, është vepra e tij, që ka 
një magji rrë� mi, ku melankolia dhe dhimbja ecin 
paralelisht, dhe ku heronj e antiheronj përplasen si në 
beteja antike. Në qendër të kësaj vepre, është shkrimtari 
ynë i sërës së lart, që rri në lartësitë më të admirueshme 
të hierarkisë letrare botërore. Ndaj, drama e tij, është 
dramë edhe e letërsisë shqipe, sepse në këtë vepër ai 
rrëfen për procese që ju bëhen veprave të tij, dhe për 
refuzimin estetik (I. Rugova) që ai i bëri diktaturës dhe 
mësimeve socrealiste për letërsinë.

Vepra letrare e Kadaresë, është e shkruar me drithërima 
homeriane dhe aty shqiptohen drama të njeriut, si 
në skenat shekspiriane. Ndaj, s’është e rastësishme që 
autori, kudo t’i këtë referenca morale e kulturore, veprat 
e Homerit e Shekspirit, edhe kur rrëfen për ngatërrimet 
politike në Ballkanin e tij. Gjithnjë për t’i ndërlidhur 
me një shkrimtar tjetër, që është Dante, sidomos me 
pjesën ferrit. Sepse, edhe Kadare u ngrysë në një ferr, 
atë të tiranisë komuniste, ku dergjej ndërgjegjja e 
njeriut, përballë etikës marksiste, që synonte të krijonte 
njeriun e ri.

3.
Nëse diçka lexohet me vështirësi, autori s’e ka për-
mbushur misionin e vet-këshillon Borgesi të eseu i tij 
brilant, “Lumturia e librit.” Kadare i ditur dhe skurpoloz 
në letërsi, e ndjekë këtë parim kudo në veprën e tij, ndaj 
qartësia në mendime, shfaqet si talent dhe virtyt letrar. 
Në mos instancë relevante. Ai shkruan për fenomene 
e ngjarje reale socio-politike, por mjeshtërisht di t’i 
mveshë ato me petkun letrar, saqë të mbërthen, sikur 
të ishe duke lexuar ndonjë tregim � ktiv.  Kështu, 
ai rrëfen për dramën e emigrimit të tij, dhe të duket 
sikur ke kaluar caqet e reales dhe po lexon � ksion. Ai 
shkruan për përbuzjen që i bën shteti shqiptar, kur e 
anashkaloi pjesëmarrjen në ceremoninë e pranimit të 
tij anëtar nderi në Akademinë Franceze, në vend të 
Karl Popper-it gjerman, dhe ty të duket sikur kjo skenë 
po luhet në teatrot e Danimarkës a Londrës, ashtu siç 
shfaqet rrë� mi i autorit për Frederik Rreshpjen, të 
kapitulli “Një Prill për Fredin” ku thekson se dënimi i 
poetëve të kujton teatrin absurd. E në fakt, gjitha këto 
ngjarje e ndodhi janë reale, ashtu si janë reale takimet 
e panumërta të autorit, me personazhe të kulturës 
europiane, në Parisin e tij.

Në morinë e ngjarjeve interesante që rrëfen autori, 
është ajo me Pierre Bordeaux Groult, historian dhe 
themelues i një fondacioni të rëndësishëm, me të cilin 
Kadare bënë një udhëtim në Romë, më saktësisht, në 
Vaitkan, ku takohen me sekretarin e shtetit të Vatikanit 
dhe she� n e “Propaganda Fide.” E motivi i kësaj vizite, 
lidhet me shpër� lljen që i është bërë identitetit të kombit 

shqiptar. Historiani francez, ashtu si shkrimtari ynë, kërkon që 
të bëhet rilindja e këtij kombi, sepse përlindja është në funksion 
të Europës, prandaj ai s’ngurron të shkruan: “Europa duhet të 
mbështet te ky komb për të emancipuar Ballkanin.” Duke e 
ditur se Vatikani e njeh më mirë se kushdo, historikisht kombin 
e shqiptarëve, dhe ai mund të lozë një rol nismëtar, në atë që 
Groul-ti e quan “rishikim të faktorit ballkanik.”

4.
Kadare është një tregim, i mbushur me mistere e enigma: një 
personazh real, mirëpo personaliteti i të cilit, endet mes të 
mundshmes dhe të pamundshmes, mu si jeta e një shkrimtari, e 
karakterizuar me drithërima, lavdërime, famë, dekorata, dhe në 
anën tjetër, refuzim, droje, përbuzje, marrëzi.

Shkrimtari Kadare shkroi Gjeneralin, Ditë Kafe-nesh, Pallatin 
e Ëndrrave, Nata pa Hënë, Përbindëshin, etj, në kohën kur vijat 
ideologjike të partisë ishin të rrethuara me mina, që për çdo 
shkrimtarë, mund të ishin fatale. Në këto rrë� me, ai kujton 
trysninë që regjimet totalitare i bëjnë letërsinë, dhe për të 
ilustruar këtë, përmend me shumë kompetencë Rusinë, aty ku 
kaloi shumë vite si student.

E Kadare, si mjeshtër, diti t’i tejkaloi ato mina dhe vijat 
ideologjike të partisë, me pushtetin e epërm të � alës artistike, për 
të dëshmuar se “tirania” e � alës së bukur dhe pesha e shkrimtarit, 
është mbi atë të pushtetit të spiunazhit, shtrëngimit, tendencës 
për ta fabrikuar njeriun nga laboratorët e partisë:  të urtë, etik, 
të përgjegjshëm e pa mëkate. Një qenie utopike. Të keqen e kësaj  
ideologjie shkatërruese, Kadare e sheh më ndryshe, nga ç’e kemi 
parë kur  pohon: “Gjithë shekullin XX do të sundonte aleanca e 
pashpallur e otomanizmit me komunizmin.” Ky pohim, sigurisht 
trazon ndërgjegjen shqiptare!

Ballina e librit “Mëngjeset në Kafe Rostand’’
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5.
Ky libër, që i ngjanë një autobiogra� e, është një vepër letrare 
e sërës së lart, e stilit kadarena, që mund të bëhet çelës 
për interpretimin semantik të një pjesë të rëndësishme të 
krijimtarisë së tij. E shkruar nga njeriu që artin e shikon me 
sy skrupoloz, dhe s’i le asgjë rastësisë, libri është një grishje 
për të përsiat, po ashtu, për shumë tema të letërsisë, moralit, 
identitetit e politikës.  

Për ne shqiptarët, Kafre Rostand, bënë pjesë në domenin 
e të panjohurës. Mirëpo, meqë aty ka kaluar dy dekada 
personazhi kryesor ti kulturës dhe identitetit shqiptar; 
fytyra më e ndritshme europiane e shqiptarëve, për mese 20 
vite, ajo dosido bëhet e jona; e identitetit tonë, për faktin se 
aty janë ngjizur rrë� me, vepra, ngjarje e ndodhi që kanë të 
bëjnë me ne.

E Kadare si mjeshtër që di ta lartësojë kombin e tij, gjithnjë 
gjen mënyra për ta bërë këtë. A s’mja� on këtu të kthehet në 
vëmendje vetëm balada për Konstandinin dhe Dorontinën? 
Kjo baladë që la poetin e madh gjerman, Goethë-n 24 orë 
pa gjumë?! Kështu, Kadare e futë lexuesin në dallgët e së 
bukurës, për ta sprovuar me përvojat nga ma të bukurat e 
letërsisë.
 
6.
Kadare, si shkrimtar i jashtëzakonshëm, ka kohë që është bërë 
� amurtar i identitetit europian dhe i lu� on pa kompromis 
mbeturinat e fanatizmit osman. Ai s’resht së  shkruari për 
identitetin europian të shqiptarëve, përballë mohusëve të 
shumtë. Edhe në këtë libër, si te eseu i tij për Identitetin 
Europian të Shqiptarëve dhe sidomos te libri monumental, 
“Mosmarrëveshja” ai s’pranë së kërkuari me ngulm të 
nxjerrë identitetin europian të shqiptarëve, unik dhe të 
vetëm; si përparësi të vetme dhe absolute për të ardhmen e 
kombit shqiptar. Dhe këtu vë theksin te marrëzia që vjen nga 
neoosmanizmi, të cilin e godet pamëshirshëm, sidomos te 
kapitulli “Makth”, ku kritikon një libër që pretendon kuturu 
t’i nxjerrë shqiptarët me origjinë arabe. Ndërkaq, temën e 
ndjeshme të ferexhesë, e trajton me mjeshtëri te kapitulli 
për “Zonjat e vogla të letërsisë shqipe.” Ky kapitull është i 
shkruar jashtëzakonisht bukur. Kadare e admiron gruan, të 
papërkulur, të bukur e të ëmbël. E vështron në hijerësinë 
e saj, me një delikatesë të jashtëzakonshme estetike. E, për 
të mos e ku� zuar shkrimin të autoret shqiptare për të cilat 
� et, ai i bën një analizë socio-psikologjike faktorëve që 
ndikuan në personalitetin e gruas shqiptare. Mosdorëzimin. 
Kërkesën për ta hequr ferexhenë, si shenjë të robërisë. Për t’i 
mbështet idetë e tij, thërret në ndihmë shkrimtarë të shumtë 
të letërsisë shqipe, dhe përmendjen e parë të � alës grua e 
gjen te Lekë Matrenga. Duke pasur për shkas shkrimtarët 
e a� rmuar shqiptuare, si Elivra Dones, Orena Vorpsi, Ani 
Wilms, Luljeta Lleshanaku, Besa My� iu, Lindta Arabi, Ledia 
Dushi, Jonila Godole, Kadare � etë për fenomenin e ferexhesë 
në kulturën shqiptare, për Kanunin dhe marrëdhëniet e tij 
me komunizmin. Duke shqiptuar me ankth pyetjen: ishte 
mposhtur apo jo vepra shqiptare prej territ osman?,  Kadare 

e sprovon të kundërtën, mosdorëzimin e saj. Dhe këtë e gjen 
sidomos të faqet e shumta të letërsisë shqipe.

7.
Kadare kudo shkruan me pasion, si një lexues i jashtë-
zakonshëm i letërsisë. A� ësia e tij gjeniale, për t’i ndërlidhë 
ngjarjet dhe fenomenet politike, kulturore, letrare, me 
nuanca letrare, me qesëndi e humor, të le pa frymë. Ai 
shkruan për politikën tiranike shqiptare, dhe papritur e 
kupton se aty zë vend “Ferri” i Dantes. Ai e ndërfutë një 
personazh nga jeta e sportit, Luan Krasniqin, dhe nëpërmjet 
letrës që ai ia dërgon shkrimtarit, kupton domosdonë e 
ekzistencës së veprës kadareane: “Fati mua më rrëzoi në 
Hamburg, në vitin 2005. Uroj që fati të sillet me ju ndryshe, 
për të mirën e krejt kombit tonë.” E në fakt, kjo vepër e 
Kadaresë, është për të mirën e kombit dhe kulturës tonë.

Është folur e shkruar shumë për karakterin e letërsisë dhe 
funksionin e saj. Semiologu u ditur Umberto Eco tek eseu 
i famshëm “Për disa funksione te letërsisë”, shpjegon disa 
nga funksionet e shumta të letërsisë, sidomos fuqinë e saj 
jolëndore, e cila peshon shumë në shoqëri. Në këtë kontekst, 
Eco ia atribuon letërsisë funksionin edukativ, funksion ky që 
nuk reduktohet vetëm në përçimin e ideve morale, qofshin 
të mira a të këqija ose në formimin e sensit të së bukurës. 
E këto funksione, janë të pakta me atë substancialin, ngase 
letërsia- thotë Eco- mund të na edukojë ndjenjën e lirisë dhe 
krijimtarisë. E lexuesi shqiptar u kudondodhur ka nevojë 
për këto ndjenja, më shumë se kurrë.

Pa dashur të shtoj  ndonjë gjë tjetër për funksionin e kësaj 
vepre, edhe pse ka shumë çka mund të shkruhet, më pëlqen 
ta përmbylli këtë tekst me mendimin e At Zef Pllumit për 
Kadarenë: “Historia jonë është një histori llogoret e sot 
me  i madhi lu� ëtar në mbrojtje të kulturës, identitetit dhe 
integrimit evropian të shqiptarëve, është Ismail Kadareja e 
unë gjendem krah për krah tij në ato llogore.”



42

Revista Dielli Demokristian        Nr.20: Vjenë, mars 2015Revista Dielli Demokristian        Nr.20: Vjenë, mars 2015Revista Dielli Demokristian        Nr.20: Vjenë, mars 2015

Shkruan: Baki Ymeri, Bukuresh/Rumani (baki.ymeri@yahoo.com)

Liman Zogaj në gjuhën gjermane
Mes shtigjeve të dritës dhe shqiponjave të Dardanisë

Unë kosovari i humbur/ Deri në 
Horizontet e Bardha/ Derdha lot/ 
Kullova gjak/ As memec nuk u bëra/ 
Gjashtëdhjetë e katër vite fola me 
vete/ Jam shqiptar i Kosovës/ Atdheu 
im është Shqipëria. Liman Zogaj 
(Shqipja në horizontet e bardha). 

Liman Zogaj është një nga shqi-
ponjat e panumërta që e ka 
braktisur përkohësisht Kosovën për 
të siguruar ekzistencë brigjeve tjera 
të botës, por i cili nuk ka mundur 
ta shkëpusë edhe zemrën, edhe 
shpirtin, nga vendlindja e tij. Dhe 
mu për këtë, të pakta janë sekuencat 
që i hasim në këtë vëllim, e që nuk 
janë të prekura nga amprentat e 
jetës së tij. Po qe se do të tentonim të 
zgjedhnim një moto të përzgjedhjes 
së realizuar nga Baki Ymeri, kjo do 
të ishte fragmenti nga Shqiponja 
e horizonteve të bardha, që nga 
� llimi i këtij teksti ku shkrepin 
frymëzimet e këtij mërgimtari të 
denjë për a� rmim edhe në gjuhën 
e perëndive. Dhe, në anën tjetër të 
polit, si një kundërbalansim vlen 
të përmendet një fragment nga 
Anamneza e burgut, që relevon 
fatin e kësaj zone evropiane, mbi 
të cilën frymëmarrja e së shkuarës 
trazon drama në jetët e njerëzve 

që shkojnë shtigjeve të dritës me 
biogra� në e dhembjes dhe hirin 
e shpirtit që digjet, secili me 
amprentën e tij gjithnjë e më të 
theksuar. 

Në këtë kontekst përmendet emri 
i babait të pushkatuar, historia me 
lu� ërat e betejat e përgjakshme, 
martirët dhe pararendësit e tyre 
duke e kërkuar lirinë. Kjo ngase, 
libri përfshin tre kapituj të veçantë, 
duke zgjedhur për titull, disa nga 
titujt e vëllimeve paraprake të 
autorit: Shtigjet e dritës, Biogra� a 
e dhembjes dhe Hiri i shpirtit që 
digjet, secili me amprentën e tij. E 
para, me amprentën më të theksuar 
që ka të bëjë me Kosovën, me 
aspiratat dhe mundimet e njerëzve 
të vendit të tij, me lu� ën për një 
ideal të shenjtë. Me një � alë, me 
çdo gjë që mund të plasohet nën 
moton e poezisë së parë që e cituam 
në � llim të këtij vlerësimi estetik.

Kapitujt tjerë përshkohen nga një 
notë më personale, e shkallëzuar 
edhe në regjistra të ndryshëm. 
Kështu, Biogra� a e dhembjes don 
të thotë një shikim në pasqyrën e 
zemrës së trazuar, një përfytyrim 
mbi vuajtjet personale që 
shëmbëllejnë me vuajtjet kolektive, 
me pritje, përmallime e dhembje, 
por edhe me gërshetimin e tyre 
me „plagë, dhembje e gjak”, pra 
me „biogra� në e djegur” që ka 
qenë dhe është në vizionin e tij:  
shqiptarizmi. Në Hirin e shpirtit 
që digjet, nota personale don të 
thotë bota sentimentale e autorit, 
me epërsi ndaj vetmisë në të cilën 
bëhesh „hiri i shpirtit që digjet”, aty 
ku „rritet lulja e kujtimeve”, madje 
dhe në dashuri, dhe sidomos në 
kujtimet e mbështjella me vellon 
e pritjes së idealit kombëtar që 
ngritet në metaforë. Dhe, më 
konkretisht, dashuria ndaj brigjeve 

të vendlindjes dhe atdheut të tij, atje 
këndojnë zanat shqiptare dhe � atrojnë 
shqiponjat e Dardanisë. 

� ash më parë se dega e parë e këtij 
vëllimi i përkushtohet kësaj dashurie që ta 
përvëlon shpirtin, dashurinë ndaj atdheut 
dhe dëshmorëve të kombit, ide kjo që 
mund të nënvizohet edhe nga � alori që 
e ka zgjedhur autori. Ka dhe shumë � alë 
tjera që shëmbëllejnë mes vedi, e të cilat e 
de� nojnë këtë vepër bilingve, duke i dhënë 
një ngjyrë speci� ke shqipes së teksteve të 
Liman Zogajt, si kulla, Besa, arbëreshët, 
Arbëria, Formula e Pagëzimit (dokumenti 
i parë shqip, i shkruar nga Pal Engjëlli më 
1442, dhe i zbuluar nga Nikolla Jorga më 
1915), apo referime ndaj mitesh lokale dhe 
personazhesh biblike shqiptare, si, Rozafa, 
Gjergj Kastrioti, Naim Frashëri, Adem 
Jashari, Nënë Tereza etj. 

Deri në një pikë, mund ta krahasojmë 
këtë vëllim me një vëllim tjetër, me 
Melankolinë e Muhamed Kërveshit, dhe 
sidomos me idenë se të dy autorët � asin 
për Kosovën, ashtu siç e shohin dhe siç 
e ndjejnë në shpirtin e tyre, se shkruajnë 
edhe për pritjen e një lirie të vonuar, për 
dramat individuale dhe dramën kolektive 
të shqiptarëve të trazuar shekuj me 
rradhë. Edhe Liman Zogaj, porsi autorët 
e tjerë që kanë vajtur kah „horizontet 
e bardha”, nuk ka mundur ta shkëpusë 
atdheun nga zemra e tij, dhe kjo gjë është 
evidente në krijimet e këtij kosovari që 
digjet për komb e atdhe.

Sa herë që do të ballafaqohem me vëllime 
të këtilla, do të jem i detyruar të përsëris, 
para se t’i lexoj si do seleksionime vlerash 
të veçanta, duke i analizuar si të tilla, 
tejmatanë thellësisë dhe cilësisë të tyre, 
duke e pranuar të vërtetën se në rradhë 
të parë  kemi përballë një lirikë kushtuar 
këtij vendi të shenjtë që ndodhet në 
fqinjësinë tonë, e që mban një emër të 
bukur: Kosovë. Vëllimi “Lulet e dritës’’ 
dinamizohet edhe përmes një kapitulli 
me poezi në gjuhën gjermane, si dhe 
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Shkruan: Albulena Pllana-Breznica, Prishtinë/Kosovë (albulena.c@hotmail.com)
Albulena (Gani) Pllana u lind në Vushtrri, më 28.02.1992. Ka mbaruar studimet bachelor në 
Universitetin e Prishtinës, departamenti i gjuhës angleze. Është studente në studimet master në 
Universitetin e Evropës Juglindore-Tetovë, në departamentin e gjuhës angleze. Njëherit është e 
punësuar në shkollën e mesme teknike “Lut�  Musiqi” në Vushtrri, si profesoreshë e gjuhës angleze. 
Deri më tani ka botuar 6 vepra letrare (poezi dhe prozë). 

TrI sKiCa nGa jEtA në RePuBlIkën e KoSoVës

Në qendrën tregtare “Lesna-JAMBO”, Fushë Kosovë   (28-31 dhjetor 2014)

Në këtë qendër tregtare, me një sipërfaqe prej 6000 metra katrore ka prodhime te ardhura nga Kina, për 
festen e Vitit te Ri. Në këtë qendër tregtare hyjnë dhe dalin turma njerëzish, me fëmijë për dore, për te ble 
dhurata. Ra� et janë të mbushura, me një gjatësi pa mundësi kthimi majtas e djathtas deri në fund të hollit! 
Fëmijët kërkojnë shumë lodra e dhurata të ndryshme. Prindërit mundohen t’ua plotësojnë dëshirat me disa 
lloj lodrash, pasi që papunësia është ekstreme në Kosovë. Zakonisht zihen bashkëshortët duke i zgjedhur 
lodrat/dhuratat sa më të lira. Vështroj vizitorët nga hyrja deri në fund të qendrës tregtare. Dëgjoj shumë 
vizitorë duke thënë, kryesisht burrat, “duhet të kursejmë, se na duhen para deri në fund të janarit. Rrogat e 
muajit dhjetor dolën në bankë më 24 dhjetor 2014, e ç’farë të bëjmë deri në rrogën tjetër e cila do të jetë pas 
38 dite’’. Fëmijët shpesh i shtrëngonin dhuratat. Dëshira e tyre ishte për të blerë sa më shumë lodra/dhurata. 
Një burrë që kishte ardhur nga Gjermania për pritje të vitit të Ri në Prishtinë, tregon se shumë gjëra në 
Gjermani, sidomos para vitit të ri, janë më lirë se në Kosovë. Befasohet me blerje që bëhen nga vizitoret. 
Burri � et me zë të lartë dhe ik me një qese me dhurata. Unë, shpesh qëndroj në dalje të qendrës tregtare. 
Pothuaj çdo çi�  bashkëshortor del me fëmijë e me qese të mbushura me lodra/dhurata, kryesisht për ta 
stolisur bredhin. Në Kosovë është bërë modë, pothuaj çdo shtëpi stolis një bredh për Vitin e Ri. Shumica 
e vizitorëve në këtë qendër tregtare blejnë drita të ndryshme për stolisjen e bredhit. Gjatë qëndrimit tim 
treditor nëpër këtë qendër tregtare përsëriten pothuaj të njëjtat gjeste dhe te njëjtat � alë. Fëmijët janë shumë 
të lumtur, mbajnë qeset me lodra e disa kanë në duar edhe � shekzjarrë.

përmes disa vlerësimeve estetike shqiptare, nga të cilat 
rezulton fakti se Liman Zogaj ka vajtur nga Kosova me 
„bukë, krypë dhe kujtime”, të cilat i ka përjetësuar pastaj 
në varg,  duke e njomur penën e tij në vetmi,  me vuajtje, 
pritje dhe dashuri.

Marius Chelaru

BIBLIOGRAFI: Poet, dramaturg, aktor. Liman Zogaj u 
lind më 1960 në fshatin Lladroc të Kosovës. Mësimet e 
para i mori në fshatin e lindjes, ndërsa shkollën e mesme 
(Drejtimi Biologji-Kimi), e mbaroi në Ferizaj. Ka studiuar 
letërsinë dhe gjuhën shqipe në Fakultetin � lologjik në 
Universitetin e Kosovës në Prishtinë. Krijimet poetike 

të tij janë prezantuar në antologjitë poetike “Metafora e 
arratisur‘‘ (Tiranë, 2003), “Asht e gjak Arbërie‘‘ (Gjermani, 
2007), “Kujtimet e shpirtit‘‘ (Bukuresht, 2010), “Një 
shkeull drite‘‘ (Tiranë 20120), “Kështjella e ëndrrave‘‘ 
(Bukuresht 2012), “Trinomi i Lirisë‘‘ (Prishtinë 2012). 
Deri tash ka botuar vëllimet poetike “Kosovë nuk ta 
mora diellin‘‘ (Tiranë, 2007), “Shtigjet e dritës‘‘ (Prishtinë, 
2009), “Loja mbi gurë‘‘ (Prishtinë,  2010), “ Lulet e dritës‘‘ 
(Bukuresht 2010), “Ikja nga buzëqeshja‘‘ (Prishtinë 2011), 
“Dielli përtej murit‘‘ (Prishtinë 2014). 
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Në stacionin e autobusëve në Prishtinë (3-9 janar 2015)

Zakonisht autobusët nga Prishtina nisen mbrëmjeve për vende të ndryshme perëndimore, për Shqipëri dhe 
Serbi. Radhe të gjata para sporteleve për bileta! Udhëtarët, të veshur me rroba dimri, secili ka me veti nga 
dy valixhe! Zhvillohen biseda të ndryshme. Biseda për rrugë, pa adresa. Do të shkojmë deri në Beograd me 
autobusin që vjen nga Prizreni. Aty na pret autobusi tjetër për Suboticë. Do ta gjejmë dikë që na qet në të 
zezën në Hungari, e pastaj në perëndim. Disa thonë më mirë të shkojmë në Zvicër, disa në Gjermani, disa 
në shtetet skandinave e disa e preferojnë Italinë. Hej, këndej nuk ka punë, � itet me zë të lartë! Njeri thotë 
kam mbaruar ekonominë/bachelor, nuk ka punë në Kosovë. Tjetri dëgjohet duke ofsha: “Konkurrova në 
tri shkolla dhe nuk më morën. Kam përfunduar për pedagogji. E morën vajzën e një deputeti edhe pse e 
kishte notën mesatare më të ulët sesa unë. Andaj, dua të marrë këtë rrugë... ’’ Një tjetër thotë se ka mbaruar 
stomatologjinë. Në një qoshe të stacionit dëgjohet duke qarë një nënë e duke e përqafuar të vetmin djalë, i cili 
kishte vendosur të ik në perëndim: “Ku po më le or bir, unë jam plakë, me kë të bie e me kë të zgjohem? ’’ Një 
burrë, qe kishte dal për ta përcjellur të riun, ulur në karrige në stacion, duke bërë me gisht kah nëna plakë, 
tregon se para një viti i kishte vdekur burri plakës dhe tani jeton e vetme në një shtëpi në periferi të fshatit, në 
komunën e Shtimes. Shoferët u bien burive. Hajde, u nisem. Përshëndetjet nga të dy palët: udhëtarët dhe ata 
që mbesin në tokë,  me lotë nëpër faqe. Udhëtarët, shumica nuk kanë adresë për ku janë nisur, i fshijnë lotët 
dhe ua bëjnë me dorë atyre që kishin dalë për t’i përcjellë. Vërtetë shumë persona ikën këto ditë nga Kosova: 
foshnje, fëmijë, nxënës, burra, gra e besa edhe të moshuar, për të kërkuar azil në vendet perëndimore. E, unë, 
kthehem me mendje të turbulluar, pas kësaj shëmtie, të goca ime e dashur, Anisa, e cila me jep shpresë për 
jetë dhe me duhet të përgatitem për punë...

Në kafene/Restaurant “Holiday” në Vushtrri (11-15 janar 2015)

Në këtë kafene/restaurant mysa� rët kryesisht janë të gjinisë mashkullore. Shpesh vijnë, zakonisht mbrëmjeve, 
e rrallëherë edhe çi� e të rinjsh. Në këtë dimër, zakonisht pihet çaj kamomili, çaj i frutave, makiato me 
çokollatë, kapucino, verë e kuqe dhe birra. Ka raste kur porositet edhe ndonjë raki rrushi, dardhe e � oni. 
Rakia e � onit është më e shtrenjtë. Disa mysa� rë edhe darkojnë. Në mbrëmje ka edhe muzikë live, ku mbushet 
kafeneja me të rinj e të vjetër. Një këngëtare e ardhur nga Shqipëria dhe një grup muzikantësh vendor bëjnë 
muzikë deri në ora 24:00. Kafeneja/Restauranti ka një meny, kryesisht me ushqime vendore, jo shume të 
shtrenjtë. Mund të themi se Vushtrria është qyteti me ushqime më të lira, në Republikën e Kosovës, pasi 
që shumica e qytetarëve janë të papunë dhe ushqehen nëpër shtëpia e veta. Si ushqim, kryesisht preferohet 
mishi i pulës, sallata të ndryshme, qo� e dhe mish viçi. Një mysa� r, që e kishte zënë rakia, bërtet me zë të 
lartë: Kamerier, me sill mua “një kineze” dhe një sallatë greke (e ka � alën për pulë, që beson se ka origjinë 
nga Kina). Birra është prodhim vendor, vjen nga Peja (qytet në perëndim të Kosovës), por ka edhe birra nga 
Shkupi, Sllovenia dhe nga Gjermania. Renditja e tavolinave nuk ndryshon shumë, prej ditës në ditë. Ka raste 
kur bashkohen dy tavolina me dhjetë karrige, për ndonjë shoqëri, kryesisht tregtar, që darkojnë e dëgjojnë 
muzikë deri në ora 24:00. Kefeneja/Restauranti është i ndarë në dy pjesë. Pjesa ku pihet duhani është më e 
vogël. Në secilin mur të kafenesë/Restauranit ka nga një TV. Për mysa� rë që porosisin për të ngrënë, tryeza 
mbulohet zakonisht me një apo dy mbulesa të pastra prej letre. Kamerierët falënderohen dhe përkulen kur 
marrin ndonjë bakshish. Ka mysa� rë që japin bakshish edhe për këngëtaren, kur këndon ndonjë këngë me 
porosi, duke ngritë gotën e birrës...
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Shkruan: Bajame Hoxha-Çeliku, Bruksel/Beligjikë                       
(hoxha.jame@hotmail.com)

Shkruan: Gani Pllana, Vjenë/Prishtinë
(gani_pllana2012@hotmail.com)

Udhëtim nëpër vargje
 
Pse nuk thua: të kam pritur,
mot e jetë, e imja je,
nëpër vargjet e Pushkinit,
të kam gjetur e më s’të le.

Te Adam Mickiovicki ndjeva: 
kur dora ime tënden mbështjell
Po a e di? Pse s’e harrova?
Zemra ime gjithnjë më bren.

Po ti i harrove ato psherëtima?
harrove letrat që digjnin mall?
por unë, 
i kam pa tretur mes vargjeve të mia,
i kam në mend, në faqe të parë.

Te kadareja më gjete diku ulur,
pranë trënda� lit të kuq në gotë,
të prisja ty, me ëndërr, e lumtur,
të priste poetja me mall të plotë.

Te Viktor Hygo:rreth e përqark zgjuar,
Pas erëzës së gjirit, duke gurgulluar,
Pastaj ti trokite plot dritë dhe plot gaz,
Dhe më gjete zgjuar, si yll në mesnatë.

Te Xhevahir Spahiu, e pe si qëndroja?
Mbi gjethe varg, zambakët e Mamicës
Atje, sa  e hijeshme, si vargu xixëllaja,
duke recituar, vargjet e tij të pritjes.

Mëkati i pranverës te Faslli Haliti,
Te sythet e tija, te gjethet e zgjimit,
Pranvera sykaltër, mua më  mahniti,
Ky poet i madh, i solli dritë  agimit.

Me vargun e Savrës si legjendë, Laholli,
E pashë, si hero, në ato kampe Ferri,
Te Mimozë e bukur, aty seç qendroi...
Te baraka plakë, � akën � akëroi.

Tek ty, Jozef Radi! Si dikur një herë
Po të shkëlqen muza si � lad në pranverë
Dhe kur vuajtejet qanin, kampeve me zë
Kur ti shkruaje vargje, asnjë s’bënte zë.

Nëpër udhët ku ke ecur o Dritëro Agolli!
Unë po vij: si një blerim pas një rëkeje,
Se lyps s’u ktheve, dhe unë s’u ktheva
Tani po ngjis shkallët, po vij pranë teje.

Një kërthi këmbëzbathur
(Në ku� rin Serbi-Hungari, janar 2015)

Një kërthi gjashtëmuajsh - në lukuni,
Këmbëzbathur, në krah të babait,

Përtej lumit presin cerberët!

“Ndal,- i thotë zyrtari,-
Të zura - kaliboç...

Nuk mund të ikësh!”
Babai shtrëngon dhëmbë e dhëmballë

Nëna i zgjatë duart – në lot,
Foshnja qeshet,

Polici i huaj ngërdheshet...!

“Ejani!” në gjuhë të huaj
Kërcënohet cerberi përsëri.

“Nuk kuptojmë fare,
Për bukë goje jemi misur

-jo për arrati!
Nuk kemi bërë faj,

Edhe ne na krijoi Perëndia”
E tha me gojën plot

Babai, me foshnje në krah
Ngarkuar kaliboç...!

“Ndal!” këlthet thekshëm zyrtari,
Nisen të mekur familja tok,

Me foshnjën e tyre
Për në “rrugë të mbarë”

Qëndrojnë stoikisht dhe krenar!

“Na lanë këtu, pranë lumit, të paudhët,
Na i morën paratë!”

“Tani kaluat ku� rin”, na thanë...
Natë, skëterrë – shëmtim...
Nuk kishim fare orientim,

Dhe me vete
-gishtin në kokë mendojmë

Jemi nisur refugjatë për Evropë
Nga Arbëria – e shenjta tokë!?”

Kur dëgjon emrin Arbëria,
Zyrtari tmerrohet – këlthet,

Leshrat i ngrihen,
Zgurdullon sytë e errtë’

Në janarin e akullt
I futë në një dhomë të murgët:

Ftohtë, pa dritë, pa bukë, pa ujë...!?
Në një ambient – rrëmujë!
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Shkruan: Besim Xhelili, Vjenë/Austri
(besim@live.at)

Brohoritje

Kur pikoi loti ngaai sy magjik
U tha vesa e mëngjesit mbi kollosë,
Në luginat e errëta të shpirtit
Brohoritën me gojën gjak
Të mjerët…

Në vapën që solli dielli i zjarrtë
Gjaku në gojë u bë llavë vullkani,
Gjarpërinjtë e uritur dolën në shesh,
Brohoritje rrugëve, brohoritje maleve
Si të pakokë…

Dita e gjatë s’kishte shijen e vet
Pluhuri mbuloi ata sy të tharë,
Atje naltë mbi oxhakun e kullës
Demonët mashtronin rojet e qiellit
Humnerë…

Copët e shpirtit

Vrasjet kur të nisin
Ti fshehu në përqa� min tim,

Sa të cicërojnë zogjtë me mallënëagim
Mbulo fytyrën me dy duar.

Kur perandoria të shembet
Ne do të përballemi me të vërtetën,

S’do të ketë më mëngjese të stuhishme
Qyqeve do t’ju shuhet kënga.

Në pranverë do të jenë gati buqetat
Me lulet shumëngjyrëshe që i dëshirova,

Copët kahmoti të ndara tës hpirtit tim
Do të bashkohen…

Zujubeln

Als die Träne aus dem magischen Auge � oss
Trocknete der Morgentau auf dem Gras,
In den dunklen Tälern der Seele
Jubelten die Elenden mit blutigem Mund.

In der Hitze die die feurige Sonne brachte
Wurde das Blut im Mund zu Vulkanlava,
Die hungrigen Schlangen gingen auf den Platz,
Zujubeln auf den Straßen, Zujubeln auf den Bergen
Wie die Kop� osen …

Der lange Tag hatte keinen eigenen Sinn 
Der Staub bedeckte die getrockneten Augen,
Da oben auf dem Kamin des Turmes
Betrogen Dämonen die Hüter des Himmels
Abgrund…

Die Teile der Seele

Wenn das Töten beginnt
Verstecke dich in meiner Umarmung,

Sobald die Vögel voller Sehnsucht 
Bei Sonnenaufgang zwitschern,

Decke mit beiden Händen dein Gesicht ab.

Wenn das Reich zu beben beginnt
Werden wir der Wahrheit begegnen,

Es wird keine stürmischen Morgen mehr geben
Erlöschen wird das Lied der Kuckucke.

Die mehrfarbigen Blumenbouquets die ich mir wünschte
Werden im Frühling bereit sein, 

Die dazumal getrennten Teile der Seele 
Werden sich vereinen … 
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 www.arberia.at
 ZVR- Zahl: 574405097

Në Vjenë u mbajt turneu i shahut për nder 
të 7-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës

Vjenë, 14 shkurt 2015: Në kuadër të 
manifestimeve për nder të 7-vjetorit të 
Pavarësisë së Kosovës, në ambientet e 
restorantit “Cafe Timi”, klubi shqiptar i 
shahut “Arbëria” organizoi një turne të 
hapur në shah. 

Në � alën përshëndetëse, në emër të 
klubit “Arbëria”, sekretari Anton Marku, 
ndër të tjera, theksoi se “sot ky klub 
u bashkohet shoqatave të diasporës 
sonë në Austri që me aktivitete të 
ndryshme shënojnë këtë ngjarje me 
rëndësi historike për popullin shqiptar, 
me besimin se shteti e Kosovës çdo 
ditë e më tepër po forcohet në skenën 
ndërkombëtare”. 

Në turne morën pjesë 13 shahistë. Lojërat u zhvilluan 
me sistemin zvicran në 7 xhiro. Për të gjithë 
pjesëmarrësit u siguruan mirënjohje të sponzoruara 
nga shtypshkronja “Alba Kopie” me pronar Xhevat 
Balajn. Për shahistët më të suksesshëm u ndanë dhe 
kupa modeste, të dhuruara nga “Cafe Timi” me pronar 
Mexhid Bislimin, i cili është edhe mbështetësi kryesor 
i klubit. Gjyqtar i turneut ishte Kaweh Kristof nga 
Federata e Shahut e Vjenës. 

Klubi shqiptar i shahut “Arbëria” i cili bën gara në ligën 
e parë të Federatës së Shahut të Vjenës momentalisht 
zë vendin e parë në tabelën e klasi� kimit në grupin 
prej dhjetë ekipeve. Deri në fund të kampionatit do të 
zhvillohen edhe dy xhiro.

Rënditja përfundimtare, e publikuar edhe në webfaqen e 
Federatës së Shahut të Vjenës (http://www.chess-results.
com/tnr161874.aspx?lan=0&art=1&wi=821)

Kadri Berbati  6 pikë
Fatos Krasniqi  5 
Agron Çika  5 
Astrit Zenuni  5
Muharrem � açi 4
Haxhi Zenuni  4
Hamdi Hysenaj  4
Safet Hyseni  3 ½
Anton Marku  3 ½
Zef Ukaj  3
Sadik Sylkaj  2
Mark Ukaj  2
Miljan Rade  2
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