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FJALA E REDAKSISË 
 
Të nderuar lexues, 

 
kemi kënaqësinë t‘jua përcjellim numrin e njëzetë e një të revistës sonë dhe tuaj 

‗‗Dielli Demokristian‘‘, Vjenë. Që nga 1 qershori i vitit 2010, përgjatë pesë  

viteve ju informojmë për aktivitetet e zhvilluara në javët dhe muajt që lëmë pas, 
jo vetëm në Austri, por dhe më gjerë. Poashtu vullnetarisht po bëjmë të mundur 

edhe vazhdimin e botimit të një versioni të shkurtër edhe në gjuhën gjermane. 
Për më tepër, kemi vënë në funksion faqen tonë në internet: www.dielli-

demokristian.at, ndërsa ka kohë qëkemi hapur një faqe për komunikim me ju në 
platformën e rrjetit social ‗‗Facebook‘‘ me emrin Dielli Demokristian. Pra, ju 

mirëpresim! 
 

Revista ‗‗Dielli Demokristian‘‘ në Vjenë kësaj radhe sjell shkrime nga 
bashkëpunëtorët e shumtë nga Austria, Zvicra, SHBA, Shqipëria, Rumania, Mali 

i Zi dhe Kosova.   
 

Edhe këtë herë do të keni mundësi të lexoni për ngjarje me rëndësi shoqërore. 
Nga aktivitetet kulturore vlen  të veçohen orët letrare të Lidhjes së Shkrimtarëve 

edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri ‗‗Aleksandër Moisiu‘‘. Po ashtu lajme të 
mira vijnë dhe rreth krijimit të stukturave të reja të diasporës sonë në Austri. Në 

këtë aspekt mund të përshëndesim themelimin e Rrjetit të Juristëve Shqiptarë në 
Austri si dhe Asociacionit të Studentëve dhe të Rinjve Shqiptarë në Austri. Mjaft 

aktiv ishte edhe Këshilli Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri, duke 
përgaditur projektin tashmë tradicional ‗‗Java e Kulturës Shqiptare në Austri‘‘ 

(7-14 qershor 2015). Për sa i përket sportit, pos suksesve të klubit të futbollit 
‗‗SV Albania‘‘ dhe garave në kuadër të Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, 

klubi i shahut ‗‗Arbëria‘‘ arriti të shpallet kampion në ligën e parë të Vjenës.  
 

Në këtë numër do të mund të lexoni edhe ese, fejtone, opinione dhe analiza që 
merren me zhvillimet politike, ekonomike dhe shoqërore në hapësirat shqiptare.  

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

na shkruani në adresën tonë në internet: dielli.demokristian@gmail.com. Numri i 

radhës i revistës në formë elektronike ‘‘Dielli Demokristian‘‘, Vjenë do të dalë 
në shtator të vitit 2015. 

  
Këshilli redaktues falenderon të gjithë ata që ndihmuan në realizimin dhe 

botimin e kësaj reviste periodike, e  sidomos ata që dërguan shkrimet e tyre, si 
dhe mbështetësit tanë moral. Si dhe deri më tani, edhe ky numër është përpiluar, 

dizajnuar dhe botuar në saje të punës dhe angazhimit vullnetar të aktivistëve tanë 
në Vjenë, pa asnjë kompensim financiar, dhe si i tillë do shpërndahet në mijëra 

adresa elektronike të lexuesve në të katër anët e botës. 
 

Lexim të këndshëm! 
 

 
ZVR-Zahl: 604548200 

Vereinskonto: BAWAG PSK: 
Empfänger: Albanischer Kulturverein ,,Dielli Demokristian‘‘ 

IBAN: AT331400003610134318 
BIC: BAWAATWW 

 
 

Të drejat e autorit: @dielli.demokristian 

 

 

 

Këshilli redaktues:  Bashkëpunëtorë: 
Kristina Pjetri-Tunaj, studente Agim Deda Lush Culaj 

Lush Neziri, aktivist  Akil Koci Ndue Ukaj 
Mark Gjuraj, aktivist  Anita Marku Sarë Gjergji 

Mark Marku, student  Hazir Mehmeti  Valentina Pjetri 

Vilson Kola, Dr. Med    
        
         

     

 

  

  

  

http://www.dielli-demokristian.at/
http://www.dielli-demokristian.at/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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Aktualitete

 

Shkruan: Osman Ademi, mësues në Vjenë/Austri (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 filozofik-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 mjaft aktiv me nxënës edhe në aktivitete të ndryshme 

kulturore. 

 

 

 
 

Tek shpata dhe përkrenarja e Skënderbeut 
(nxënësit shqiptarë nga qytetet e Tulln-it dhe Krems-it vizituan Vjenën) 

 

Reportazh 

 

Muaj më parë MSc. Miradije Berishaj, mësuese e 

mësimit plotësues të gjuhës shqipe në prefekturat e 
Tulln-it dhe Krems-it (Landi i Austrisë së Ultë), na 

kishte premtuar se do të organizojmë një ekskursion në 

Vjenë me grupin e nxënësve. ‗‗Ne do të vizitojmë 

muzeun historik, aty ku  ruhet shpata dhe përkrenarja e 

Skënderbeut dhe përfaqësitë diplomatike të vendeve 

tona‖, na kishte thënë mësuesja. Ajo kishte caktuar 

datën 14 mars 2015 dhe me kohë kishte njoftuar edhe 

prindërit, përkrahja e të cilëve nuk ka munguar. 

 

Ajo ditë erdhi shpejt. Në ora tetë të mëngjesit, autobusi i 

agjensisë ‗‗Loshi Reisen‖ kishte hapur dyert për ne. Të 
udhëhequr nga mësuesja Miradije dhe disa prindër 

morëm rrugën për në metropolin më të rëndësishëm 

danubian, siç e quajnë ndryshe kryeqytetin e Austrisë, 

Vjenën. 

 

Pak para orës dhjetë arritëm në Vjenë, në ‗‗Sheshin e 

trimave‖ („Heldenplatz‖). Para pallatit madhështor të 

muzeut historik priste mësuesi nga Vjena, Osman 

Ademi me disa nxënës. Shumica nga ne e njihnim nga 

organizimi i aktivitetetve të përbashkëta me mësuesit 

tjerë në Austri. 

para muzeut historik në ,,Heldenplatz” 

 

―Ju jetoni në Austri por jo në Vjenë. Vjena është qytet i 

madh dhe shumë i bukur, me rrugë të gjëra, me parqe të 
mëdha e të mirëmbajtura, me një komunikacion të 

përpikët, e mbi të gjitha në Vjenë ka edhe shumë muze. 

Njëri nga këta muze është edhe muzeu historik, në të 

cilin me shekuj ruhet dhe ekspozohet një pjesë e 

historisë dhe trashëgimisë shqiptare. Aty është shpata 

dhe përkrenarja e kryetrimit shqiptar Gjergj Kastriotit – 

Skënderbeut‖ na tha në fillim mësuesi Osman. Para se të 
hynim mësuesja edhe një herë na njoftoi me me 

rregullat dhe rendin që duhet të mbajmë në muze. Portat 

e muzeut ishin gjigante. Muzeu ishte kolosal, i veshur i 

tëri në mermer, me një holl të gjërë, pastërti e rregull, 

sinjale alarmi, etj. 

para shpatës dhe përkrenares së Skënderbeut 

 

Në momentin  kur pamë armët e Skënderbeut të gjithë 

dëshironim që të ishim sa më afër tyre dhe të 

ktheheshim me mendje në kohën  e lavdishme të 
Skënderbeut. Mësuesi pastaj na foli gjerësisht për 

veprimtarinë e Skënderbeut dhe për historikun e armëve 

të tij, se si arritën deri këtu, etj. Ai iu përgjigj shumë 

pyetjeve të nxënësve dhe prindërve të pranishëm.  

 

Koha ikte shpejt. ‗‗Duhet t‘i përmbahemi agjendës‖, na 

tha mësuesja. Në agjendë të programit kishim misionin 

diplomatik të Republikës së Shqipërisë në Kombet e 

Bashkuara dhe OSBE. Aty na priti përzemërsisht 

ambasadori, Spiro Koçi. Ai na foli për rëndësinë që ka 

përfaqësimi i Shqipërisë në këto dy organizata të 
fuqishme ndërkombëtare dhe falënderoi mësuesit për 

punën  e tyre i dhe uroi që ndonjëri nga këta nxënës, në 

të ardhmen, të jetë pjesë e diplomacisë botërore. Pasi 

bëmë disa foto u ndamë me z. Koçi, duke i dëshiruar 

sukses në punën e tij.  

 

Vazhduam për në rrugën Prinz Eugen Straße 24, në 

Ambasadën e Republikës së Shqipërisë. Edhe aty kishte 

dalë të na priste vetë ambasadori Roland Bimo me disa 

bashkëpuntorë, duke na përshëndetur të gjithëve. 

mailto:osmani42@hotmail.com
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―Përveq angazhimeve diplomatike, kam përcjellë edhe 

disa nga aktivitetet tuaja kulturore me nxënës, gjatë 

festave kombëtare. Dua të shpreh respektin dhe 

falenderimin tim për gjithë mësuesit të cilët po 

angazhohen që fëmijët tanë të mësojnë gjuhën dhe 

kulturën tonë shqiptare, e mbi të gjitha të ndihen krenarë 

se janë shqiptarë. Këto takime janë shumë pozitive, 

andaj ju falenderoj të gjithëve që sot keni gjetur kohë të 

vizitoni ambasadën tonë. Dyert tona janë gjithnjë të 

hapura, sidomos për juve nxënës të dashur‖, tha ai.  

me ambasadorin e Republikës së Shqipërisë Roland 

Bimo 

 

Stacioni tjetër ishte Ambasada dhe Konsullata e 

Republikës së Kosovës në Vjenë. Aty na priti Konsulli 

Imer Lladrovci, zonja Iliriana Lladrovci dhe një pjesë e 

stafit  të ambasdes. ―Jam i lumtur që sot ju, të dashur 

nxënës dhe të respektuar mësues jeni në ambientet e 

Konsullatës së Republikës së Kosovës. Ambasada dhe 

Konsullata e Republikës së Kosovës është shtëpia juaj, 
andaj edhe ndihuni të lirë si në shtëpinë tuaj‖. Në shenjë 

respekti, nxënësit i dhuruan  z. Lladrovci një pikturë,  

me moton ―Gjithherë me dhe për atdheun‖e punuar nga 

vetë ata. Me vonë nxënësit u njoftuan edhe me punën e 

Konsullatës, sidomos procedurat për nxjerrjen e 

dokumentave të Republikes së Kosovës. Ndërsa 

Konsulli z. Lladrovci i dhuroi mësueses Miradije 

kompletin e librave të Adem Demaqit.  

me Konsullin e Kosovës në Austri, Imer Lladrovcin  

 
Shqiptarët kanë lënë gjurmë në lëmi të ndryshme gjithë 

andej nëpër botë. Caku tjetër ishin varrezat qendrore në 

Simmering,  për të vizituar varrin e arkitektit të njohur 

me origjinë shqiptare, Karl Gega, i njohur për 

projektimin e hekurudhës së Semeringut  

„Semmeringbahn‖. 14 Marsi ishte 155 vjetori i vdekjes 

se këtij gjeniu me origjinë shqiptare. Për jetën dhe 

veprën e „Dr. Karl Ritter von Ghega‖ na foli profesori i 

nderuar Dr. Ismail Kabashi. 

para varrit/lapidarit të gjeniut Karl Gega 

 

Nga Simmering morëm rrugën për në Himberg, për të 

vizituar atelenë e skulptorit tonë të njohur, Destan 

Gashi. Aty na prisnin skulptori me zonjën e tij, Barbara 

Gashi, e cila gjithashtu është piktore e njohur. Madje 

zonja Gashi, e cila flet gjuhën shqipe për mrekulli, 

kishte përgatitur një ëmbëlsirë të veçantë për mysafirët e 

saj, e ne nuk ishim pak. Destani si gjithnjë i sinqertë dhe 

buzagaz u tregonte nxënësve për punën e tij, që nga 

momenti kur e sjell gurin në atele e deri te skalitja e tij 
në forma të përkryera. Ne habiteshim se si nga guri i 

mermerit bëheshin ato skulptura të mahnitshme, si 

―Rozafa‖, ―Hasjania‖ e shumë të tjera. Natyrisht këtë 

mund ta bënte vetëm dora e mjeshtrit të madh,  Destan 

Gashi. Ju uruam shëndet dhe suksese familjes Gashi! 

në atelien e Destan Gashit  

 

Dita tani më kishte ikur. Morëm rrugën e kthimit. Ishte 

një ditë e veçantë dhe e paharrueshme për ne. 

Ekskursione të tilla duhet të bëhen traditë nga mësuesit 

shqiptarë për nxënësit e tyre. Edhe pse nuk është e lehtë,  

ja vlen. 

 
(P.S: 5 fotografitë e para janë bërë nga znj. Resmije 

Ademi, ndërsa fotografia e fundit nga znj. Barbara 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Përvojat e investitorëve në Kosovë, shije e hidhur e forumeve ekonomike! 
 

Përderisa ministrat dhe delegacionet kosovare lavdërojnë klimën dhe përparësitë që ofron vendi ynë, investitorët e huaj 

tregojnë anën tjetër të medaljes në forume ekonomike, tregojnë për problemet dhe barrierat e shumta që kanë hasur në 

Kosovë, për parregullsitë, për gjyqësorin, për kërcënimet, etj. 

 

 

 
 
Gjatë vizitës së Ministres së Tregtisë dhe Industrisë Hykmete Bajrami me 

delegacionin kosovarë në Vjenë, Oda Ekonomike e Austrisë organizoj një 

forum ekonomik për Kosovën. Në këtë organizim morën  pjesë një numër i 

konsiderueshëm i bizneseve austriake. Arsyeja pse unë kthehem edhe 

njëherë në këtë forum, ose vizitë të delegacionit kosovarë janë përshtypjet e 

fituara nga organizatori dhe pjesëmarrësit, si  dhe analiza se çfarë mund të na 

sjellin këto forume në zhvillimet ekonomike që na presin. 

 

Në pyetje janë 600 milion euro mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian 

për zhvillimin e Kosovës, që shtetet  veç e veç ju ofrojnë investitorëve 

potencialë. Një pjesë e mjeteve financiare do të jepen nga Komisioni 
Evropian në Prishtinë me konkurrimin e projekteve, kurse një pjesë me e 

vogël do të jepet në shtetet përkatëse kompanive të interesuara nga ai shtet. 

 

Akoma e kemi të freskët komisionerin evropian në Prishtinë Renco Davidin. 

Ai bëri kërdinë  në ndarjen e projekteve, favorizonte kompanitë italiane,  e 

ato si shpërblim dërgonin mjetet financiare në vendlindjen e tyre. Kjo duhet 

të ndryshoje tani. Të gjitha mjetet e parapara duhet të përfundojnë në 

Kosovë, nuk ka ministër, politikanë, e as komisionarë që duhet të jetë mbi 

ligjin. 

 

Me herët ishin Dugolli, Zharku, Kusari, Nikaj e plot ministra tjerë të cilët 

tentuan të bindin investitorët e huaj për të sjellë biznesin e tyre në Kosovë, 
sukseset e kësaj pune ishin modeste, mos të themi shumë të vogla. Dhe, tani 

Bajrami, po provon të njëjtën gjë! Sa do të ketë sukses ministrja mbetet të 

shihet, por, fjala popullore thotë: ―puna e mirë shihet në mëngjes‖!  As kjo, 

as ministrat tjerë nuk do të mund ti bindin kompanitë/investitorët e huajë për 

të investuar në Kosovë, nëse vendet e tyre nuk japin sinjalin e gjelbër. 

 

Sa e sa forume, tryeza dhe takime 

të tilla, të shumta janë mbajtur 

deri me tani, për qëllime 

bilaterale dhe ekonomike, nga 

ministra të ndryshëm prej 

Kosove, rezultatet e të cilave nuk 

janë ato që ne po i dëshirojmë. 

Ministrat po ndryshojnë, por 

forma e organizimit ka mbetur e 

njëjtë. Kompani dhe Menaxherë 

të njëjtë austriakë po shfaqin  

interes për të ―investuar‖ 
eventualisht përfituar nga mjetet 

financiare që proklamon shteti. 

―Investitorët‖ e vitit 2008 i kam 

takuar edhe tani me 2015. 

 

Qeveria e Austrisë mbështet 

investimet në Kosovë prej 

20,000 euro deri në 750.000 

euro 
Në këto forume e  tryeza gjithçka 

fillon mirë. Nikoqiri hap 
mbledhjet me plot optimizëm, 

inkurajon kompanitë që të marrin 

guximin për të investuar në 

mënyrë direkte ose partneriteti. 

Ata tregojnë shumat e parapara 

për mbështetje të investimeve, që 

kësaj radhe ishin bukur të mira, 

duke filluar nga 20.000 euro e 

deri të shuma maksimale  

750.000 euro, për tu lënë radhën 

mysafirëve në shpalosjen e  

përparësive që ofron Kosova në 
krahasim me shtetet tjera në 

rajon. 

 

Edhe në këtë forum ministrja 

Hykmete Bajrami ka shpalosur 

programin ekonomik të Qeverisë 

së Republikës së Kosovës, në 

mënyrën më të mirë të 

mundshme, i cili në dëgjim 

tingëlloj shumë i bukur. U paraqit 

një platformë me plot ―përparësi‖ 
për thellimin e bashkëpunimit 



           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                nr. 21: Vjenë, qershor 2015 

6 

 

ekonomik në mes të Republikës së Kosovës dhe Austrisë. Edhe ajo si 

ministrat e mëhershëm i ka ftuar bizneset austriake që të vijnë të investojnë 

në Kosovë. 

 

Ajo që në syrin tim mungoj këtu  ishte, se ajo nuk e tha hapur, që qeveria e 

tanishme nuk do të toleron parregullsi nga askush, as nga miqtë 

ndërkombëtarë. Mjetet e premtuara do të kërkojmë dhe verifikojmë që të 

shkojnë në destinacionin e paraparë, sepse ato i përkasin Kosovës. Këtu do 

tu mbyllej hapësira e manovrimit të gjitha kompanive të huaja jo serioze, që 
Kosovën e shohin si  vend ku mund të përfitohen mjete financiare pa 

investuar. 

 

Në këto takime nuk mungon asnjëherë organizata për promovimin e 

investimeve ECIKS e cila udhëhiqet nga Kujtim Dobruna. Kjo organizatë 

financohet nga qeveria austriake dhe ka bërë përpjekje të vazhdueshme të 

sjellë investitorë. Ai ka theksuar për shumë përparësi që ofron Kosova, për 

ambientin e biznesit, për klimën e investimeve, për përkrahjen e shtetit 

austriak për Kosovën, bile ai paraqiti Kosovën më mirë se sa Kryeministri 

Thaqi dikur, por fatkeqësisht të pranishmit nuk e besuan! Të binte gjithsesi 

në sy, se Kujtimi e kishte perfeksionuar prezantimin e tij dhe tani e tregonte 

atë me sy  mbyllë, në krahasim me prezantimet e tij nga viti 2009. Tani 
―investitorët‖  e dinin paraprakisht se çfarë do tu tregonte ministrja dhe 

Kujtimi. 

 

Të gjitha shtetet dhe investitorët e mundshëm po përmendin miliardat e 

investuara në periudhat e kaluara, por situata e përmirësimit dhe mirëqenia 

në Kosovë nuk duken në sipërfaqe. Këtu kërkohet guxim nga kosovarët për 

të sqaruar enigmat. Kemi pranuar mjete financiare, apo nuk kemi pranuar. 

Nëse kemi pranuar, ku mbeten ato, nëse të gjitha ato mjete ju dhanë 

kompanive të huaja dhe  misioneve të ndryshme në Kosovë, ta themi hapur 

në forume , pse të frikohemi?! Të flitet mirë  dhe të thuhet se Kosova ka bërë 

progres dhe ka rritje ekonomike, është qesharake dhe e pa besueshme për 
investitorët e mundshëm dhe e pa drejt kundrejt popullit të Kosovës. Vetëm 

emigrimet e fundit i kanë dhënë pasqyrën reale te shtetit të ri. 

 

Peripecitë e investitorëve në qarkullim dhe me gjyqësorin! 
Në fund të këtyre forumeve organizatori  po i nominon rregullisht disa 

kompani dhe investitorë që janë ose ishin aktive në Kosovë për të treguar 

përvojat e tyre. Këtë herë në forum diskutuan dy kompani aktive Manfred 

Brandner dhe Philipp Schmidt. Perderisa Brandner tregonte për një proces të 

gjatë gjyqësor, proces i cili e ka vendos në pikëpyetje të gjithë investimin e 

tij. Schmidt tregonte për peripecitëe udhëtimit, ku në Merdare është detyruar 

nga kufitarët serbë të kthehet dhe të hynë në Serbi nga Maqedonia.  
Tregimet, peripecitë dhe barrierat e shumta që hasin ata në Kosovë, po i 

japin një përfundim me shije të hidhur të gjithë organizimit. 

 

Investitorët seriozë austriakë dekurajohen kur dëgjojnë përvoja të tilla, nuk 

dëshirojnë të rrezikojnë investimin e tyre. Më shumë shpresojnë në 

mbështetjen shtetërore të mjeteve financiare. Në rast dështimi dhembja 

është  me e vogël. Por, pikërisht ata  më shumë vështirësi arrijnë  edhe deri të 

mbështetja financiare. 

 

Shumë fytyra të njohura që përfitojnë fonde nga zgjerimi i BE-s marrin pjesë 

në këto forume. Ata më shumë i ngjajnë  hajdutëve, të cilët kanë nuhatur 

mundësinë e re, kanë përfituar mbështetje financiare, ndonjëherë nga 
projektet e lindjes dhe zgjerimit. Nuk janë treguar të suksesshëm në 

investimet e tyre, por kanë arritur 

përfitime marramendëse pa 

investuar dhe nuk ka kërkuar 

askush llogari për punën e tyre 

dhe shpresojnë edhe për një 

mbështetje tjetër financiare. Këta 

tipa nuk mungojnë asnjëherë në 

forume. 

 
Ministrat duhet t‗i thonë qeverisë 

së Austrisë qartë dhe qeverive 

tjera evropiane, se mbështetjet e 

parapara financiare nga ky shtet 

dhe shtetet tjera, duan t``i shohin 

100% në Kosovë, për të bërë 

diferencën me investimet e 

kaluara. Mjetet e premtuara i 

përkasin vetëm Kosovës.  

 

Diaspora shqiptare duhet të 

involvohet më shumë në 
zhvillimin e vendit, pikërisht 

përmes këtyre mbështetjeve. Të 

kërkohet nga vendet donatore 

përkrahja e kompanive të 

mërgimtarëve, të përkrahën 

projektet dhe idetë e tyre për 

hapjen e vendeve të reja të punës. 

Këtu nuk ka gjë të keqe, sepse 

shumë kompani evropiane 

mbështetjet e parapara nga e 

kaluara  i kanë investuar në 
vendet e tyre dhe jo në Kosovë. 

 

Shteti i Austrisë mbështet 

kompanitë austriake me maksimal 

deri në 50% të shumës së 

investimit të përgjithshëm për 

investimin e tyre në Kosovë, pra 

investimi 1,5 milion euro,  

mbështetët maksimalish me 

750.000 euro. Të pakta janë 

kompanitë e qytetarëve me 
prejardhje nga Kosova që kanë 

arrit të marrin mbështetje nga 

shteti austriak, pasi procesi i 

aplikimit është burokratik dhe 

tepër i komplikuar. Edhe këtu 

qeveria e Kosovës duhet të 

punojë më shumë për të 

informuar të interesuarit. 
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Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe publicist në Vjenë/Austri 

(mag_mehmeti@hotmail.com) 

 

 

 

 

Mbrëmje kushtuar gjeniut Karl Gega 

 
Organizuar nga Shoqata Mbarëkombëtare e Gjeodetëve Shqiptarë “Karl Gega”, në Sankt Pölten u mbajt mbrëmje kushtuar gjeniut 
austriak me origjinë shqiptare, Karl Gega. Krahas përkrahjes nga autoritet vendore manifestimin e ndihmoi edhe Ambasada e 
Republikës së Kosovës në Austri.  

 

Karl Gega 

 
Sankt Pölten, 23 prill 2015: -Që në 
nisjen e trenit nga Vjena për në 

qytetin e bukur të St. Pöltenit të 
kujtonte gjeniun me rrënjë shqiptare 
me pavdekësinë e veprës së tij 
madhore, ku ndër të shkëlqyerat 
mbeti hekurudha me urën 
madhështore të Semeringut e cila 
pushtoj lartësitë e maleve drejt 
Adriatikut. Ishte kjo një mrekulli 

kohe dhe sot krenari e zhvillimit 
njerëzor në gjithë globin. Salla në 
biblioteka moderne të qytetit me 
treqind e gjashtëdhjetë mijë tituj 
librash ishte e mbushur përplot 
vendorë e mërgimtarë shqiptarë e nga 
kombe tjera. Tubimin e hapi Dr. 
Willibald Rosner, drejtor i arkivit të 

qytetit. ―Carl Ritter Von Ghega‖  ka 
rrënjë shqiptare, u lind në Venedik si 
pjesë e bregdetit Mesdhetar, hapësirë 
me një kulturë të lartë e të zhvilluar. 
Nga Venediku e vazhdoi jetën dhe 
veprën e tij si qytetar austriak në 
Austri. Këtu gjeti mundësinë e 
shprehjes së dijes së tij gjeniale dhe 
në këtë kuptim sonte është me vlerë 

përkujtimi i rrënjëve të tij dhe 
prezantimin e librit me shumë të 
dhëna mbi jetën dhe veprën e Carl 
Ritter Von Ghega‖. Në fjalën e tij 
përshëndetëse Sami Ukelli, 
ambasador i Republikës së Kosovës 
në Austri, mes tjerash tha: ―Ndihem i 
gëzuar në këtë mbrëmje ku flitet për 

një gjeni dhe librin kushtuar atij. Nga 
historia e afërt u fol negativisht rreth 
kosovarëve të cilët vërshuan Austrinë 

dhe sonte do flitet në kuptimin pozitiv. Ju e përmendet si austriak me rrënjë 
shqiptare, është folur se ishte austriak me origjinë italiane, por mendoj se Karl Ritter 
Von Gega ishte një evropian i cili me përpjekjet e tij ka tentuar të lidhë popuj, 
ndërton ura mes popujve‖. Prof. Dr .Ismail Kabashi, përshëndeti në emër të kryetarit 
të Shoqatës, Dr. Gëzim Bisha i cili nuk ishte prezent. ―Shoqata jonë u themelua në 
vitin 2011 në Shkup dhe qëllimi ynë ishte që të bëjmë shqiptarëve të mësojnë diç më 
shumë lidhur me Karl Gegën. Rreth tetëdhjetë për qind e shqiptarëve nuk dinin asgjë 
për Garl Gegën e as për origjinën e tij shqiptare. Veprimtarinë tonë në trevat 

shqiptare e kanë ndihmuar ambasadorët e Austrisë në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni, 
për çka i falënderoj. Rrugëtimi ynë në rikujtimin e Karl Geges do të vazhdoj me 
përkrahjen e organeve austriake deri në vendlindjen e tij, Venedik‖.  
 

Dr. Bashkim Idrizi nga 
Universtiteti i Tetovës 
(Maqedoni) prezantoj 
aktivitet e Shoqatës ―Karl 

Gega‖ që nga fillimi i 
jetës së saj në Shkupin 
historik deri në mbrëmjen 
e sontme. Prezantimi i tij 
u bë në gjuhën angleze i 
shoqëruar me fotografi në 
monitorët e sallës shumë 
të bukur. ―SHMGJSH 

―Karl Gega‖ është themeluar për të qenë ombrellë e të gjithë gjeodetëve shqiptarëve, 

duke i bashkuar ata në një pikë të përbashkët, duke shkrirë kufijtë ekzistues për të 
vendosur në një pikë profesionin dhe gjuhën, dy elementet që ata i bashkojnë‖ Dr. 
Günther Dinhobl, (ICOMOS) foli mbi jetën e Karl Gegës dhe veprën e tij në 
ndërtimin e hekurudhave me të cilat lidhen ekonomitë dhe kulturat e popujve dhe 
ndërtohet e ardhmja. ―Karl Gega u lind në Venedik nga prindërit shqiptarë. Që i ri 
tregoi interesim për matematikë dhe në moshën pesëmbëdhjetë vjeçare regjistrohet në 
Universitetin e Padoves ku pas një viti diplomon duke marr titullin inxhinier, kurse 
një vit më vonë edhe titullin e Arkitektit. Pas një viti, pra, në moshën shtatëmbëdhjetë 

vjeçare, merr titullin Doktor i Matematikës‖. Ai foli mbi teknikën dhe sfidat me të 
cilat u ballafaqua projekti i Karl Geges në ndërtimin e hekurudhave dhe urave me 
gurë në kohën e tij. Studiuesja Johanna Lachlehner në hyrjen e librit kushtuar jetës 
dhe veprës së gjeniut Karl Rither Von Gega mes tjerash shkruan: ―Ndërtuesi i 
hekurudhës së Semeringut shquhej për gjenialitetin teknik dhe ndjenjën admiruese 
estetike të formës.‖ Pritej të flitet më shumë rreth librit biografik kushtuar Karl Gegës 
nga Wolfgang Straub, përkthimit dhe botimit të tij. Libri ―Karl Gega‖ i përkthyer në 
gjuhën shqipe nga Prof. Sejdi Demiri u botua me përkrahjen e tre ambasadorëve 

austriakë në tri shtet tona. Karl Gega, gjeniu austriak me rrënjë shqiptare, e ka 
merituar një libër me standardet tjera teknike. Në pjesën përfundimtare u dha një film 
rreth Karl Gegës i marr nga arkivi dokumentar i Televizionit Shqiptar i kohës së 
diktaturës. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe Artan Hanku, kunsull në Ambasadën e 
Shqipërisë. Fitim Nuhi, sekretari i dytë në misionin e përhershëm të Maqedonisë 
pranë organizatave ndërkombëtare në Vjenë,. Vehbi Miftari (Ministria e Kulturës e 
Kosovës), Mentor Burovci e Lorik Pustina (Ministra e Diasporës e Kosovës), Mag. 
Mathias Stadler, kryetari i qytetit të St. Pölten, Mag. Hans Joahim, drejtor Biblioteke, 

Imer Lladrovci, konsull dhe Faruk Ajeti, sekretar i tretë në Ambasadën e Republikës 
së Kosovës. Në fund u dha koktej rasti. Në kalendarin e figurave historike, Karl 
Ritter Von Ghega renditet ndër njëqind figurat më të mëdha në historinë e kombit 
austriak, krahas Mozartit, Froid-it, Maria Therezes, Franz Jozefit, Kafkes, etj. Emri i 
Karl Gegës dhe Aleksandër Moisiut tani më janë ura lidhëse me dy popujve tanë. 

mailto:mag_mehmeti@hotmail.com
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Shkruan: Arben Gjinaj, Vjenë/Austri 

 

Themelohet Rrjeti i Juristëve Shqiptarë në Austri 

 
Projekti ka për qëllim të implementohet në dy faza. Faza e parë është identifikimi i juristëve shqiptarë, ndërsa faza e 

dytë mbajtja e konferencave nëpër vende të ndryshme dhe njohja e sistemit ligjor, për lehtësimin e integrimit të 

mërgimtarëve 

 

Vjenë, 24 prill 2015: -Në vazhdën e projekteve të 

ndryshme, Ministria e Diasporës në bashkëpunim me 

Ambasadën e Republikës së Kosovës në Vjenë të 
Austrisë themeluan Rrjetin e juristëve shqiptarë në 

Austri. 

  

Takimi u mbajt në zyrat e Ambasadës së Republikës së 

Kosovës në Vjenë, ndërsa përpos një numri të 

konsiderueshëm të juristëve, të pranishëm ishin edhe 

Ambasadori i Kosovës dhe ai i Shqipërisë, si dhe zyrtarë 

të lartë nga Ministria e Diasporës. 

nga takimi i themelimit të  Rrjetit të Juristëve Shqiptarë 

në Austri 

 

Si nikoqir i këtij takimi, Ambasadori i Kosovës, Sami 

Ukelli, pasi përshëndeti të pranishmit, shprehu edhe një 
herë gatishmërinë për të mbështetur secilin projekt që 

do të jetë për të mirën e mërgatës shqiptare në Austri. 

―Kemi filluar disa projekte, të cilat janë në rrugë të 

mbarë, ndërsa disa të tjera vetëm po japin frytet e saj‖, 

tha ambasadori Ukelli. 

 

Ndërkohë Ambasadori i Shqipërisë në Austri, Roland 

Bimo, tha fjalë të mira për punën e Ministrisë së 

Diasporës, duke e konsideruar këtë si ministri për të 

gjithë shqiptarët. ―Njerëzit bëhen bashkë kur kanë plane 

për të realizuar. Fakti se jemi së bashku këtu dhe që 
kemi përfaqësues të qeverisë nga Prishtina, tregon se 

gjërat po lëvizin për së mbari‖, tha ai. 

 

Në anën tjetër, ushtruesi i detyrës së sekretarit të 

përgjithshëm në Ministrinë e Diasporës së Kosovës 

(MeD) Mentor Burova, foli për projektet e Ministrisë së 

Diasporës që janë realizuar dhe pritet të realizohen në të 

ardhmen. ―Me këtë projekt synojmë të identifikojmë 

juristët shqiptarë që të ofrojnë më shumë njohuri rreth 

ligjeve dhe të drejtave për komunitetin shqiptar në 

shtetet përkatëse në diasporë‖, u shpreh Mentor Burova. 

Po ashtu mbështetje nga zyra e ministrit të diasporës 

shprehu edhe Flaka Braha, këshilltare ligjore e ministrit 
të diasporës. 

 

Zyrtari i lartë për hartim dhe harmonizim të 

legjislacionit në MeD, Behar Isma, tregoi objektivat e 

këtij projekti. Ai tha se projekti do të jetë në 

bashkëpunim me Ministrinë e Diasporës, Ambasadën 

dhe Odën Ekonomike të Kosovës. ―Projekti ka për 

qëllim të implementohet në dy faza. Faza e parë është 

identifikimi i juristëve shqiptarë, ndërsa faza e dytë 

mbajtja e konferencave nëpër vende të ndryshme dhe 

njohja e sistemit ligjor, për lehtësimin e integrimit të 
mërgimtarëve në vendet ku jetojnë dhe veprojnë‖, bëri 

më dije ai. 

 

Pas diskutimeve të ndryshme u formua grupi prej 5 

anëtarëve nga qytetet kryesore të Austrisë dhe një anëtar 

të IT-së, të cilët do të përbëjnë Rrjetin e juristëve 

shqiptarë në Austri. 

 

foto e përbashkët nga  takimi  

 

Anëtarë të Rrjetit të juristëve shqiptarë në Austri u 

zgjodhën Marta Vejseli, koordinatore, Behar Begaj, 

Elhame Thaçi, Kamber Xhaka dhe Atdhe Kurteshi – IT 

(teknologji informative). 

 
Deri tash Ministria e Diasporës ka themeluar rrjete të 

juristëve shqiptarë edhe në Suedi dhe Gjermani. 

 

 
Burimi: http://www.albinfo.ch/themelohet-rrjeti-i-juristeve-shqiptare-

ne-austri/ 
 

 

 

 

http://www.albinfo.ch/themelohet-rrjeti-i-juristeve-shqiptare-ne-austri/
http://www.albinfo.ch/themelohet-rrjeti-i-juristeve-shqiptare-ne-austri/
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Shkruan: Vehbi Haliti, Kapfenberg/Austri 

 

 

 

 

 

 

Vullkan vargjesh në Kapfenberg 

 
26 prill 2015: -Në organizim të 

Shoqatës ―Internationale‖ 

Kapfenberg dhe ―Lidhjes së 

Shkrimtarëve dhe Krijuesve 

Shqiptarë në Austri‖ e në 

bashkëpunim me krijuesit letrarë 
austriak të mbledhur në shoqatën 

―Europa Literatur Kreis 

Kapfenberg‖ dhe me ―Theater 

Baum Schere‖-Kapfenberg u mbajt 

një orë letrare në të cilën u vunë në 
pah krijuesit e shqiptarë dhe ata 

austriakë me interpretimet e tyre 
me tema te ndryshme. Në një 

ambient të ngrohtë ishin mbledhur 
krijues letrarë nga e gjithë Austria e 

madje një edhe nga Zvicra duke 
bashkëdyzuar frymën krijuese të 

diasporës me krijuesit vendas. Në 
fillim u përshëndeten pjesëmarrësit 

në program nga moderatorja 
Monika Bras dhe u ftuan për një 

prezentim të shkurtë Josef 

Graßmugg nga ―Europa Literatur 

Kreis‖, Besim Xhelili nga ―Lidhja 

e Shkrimtarëve dhe Krijuesve 

Shqiptarë në Austri‖, Helmut 

Schlatzer nga ―Theater Baum 

Schere‖ si dhe Naim Sadikun nga 

―Internationale Verein 

Kapfeneberg‖ të cilët treguan për 

punën e shoqatave të tyre.  

 
Në fillim skena iu takoi krijuesve 

nga ―Europa Literatur Kreis‖ me 

punimet e tyre si: Josef Graßmugg, 
Hans Bäck, Ruth Barg dhe Klaus 

Vorhauer të cilët trajtuan tema nga 
përditëshmëria, natyra dhe 

dashuria. Pastaj me një interpretim 
të mirë dhe më ndryshe doli 

―Theater Baum Schere‖ me 

krijuesin Helmut Schlatzer, i cili na 
dha një ngjyrë të laramanisë 

gjuhësore gjermane në punimin e 
tij.  

 

Nga ―Lidhja e Shkrimtarëve dhe 

Krijuesve Shqiptarë në Austri‖ 

Anton Marku prezentoi Antologjin 

në gjuhën gjermane të krijuesve 

shqiptarë në Austri ―Illyricum‖ të 

botuar në vitin 2013, ndërsa nga 

Josef Graßmugg u prezentua 

Magazina Kulturore nga Kapfenbergu ―reib eisen‖ në të cilën ishin përfshirë 

autorë të ndryshum nga bota në gjuhën amtare dhe gjermane, një libër dhe një 

rast edhe për krijuesit shqiptarë për të paraqitur punimet e tyre aty. Më tutje me 
punimet e tyre u paraqiten Anton Marku, Besim Xhelili, Zef Ndrecaj, Mergim 

Osmani, Vjollca Koni, Brahim Avdyli, Zahide Ukaj, Vehbi Haliti dhe Hysni 
Elshani. Shumica e temave të trajtuara nga pala shqiptare kishin tema nga e 

kaluara dhe vendlindja por nuk munguan as tema tjera. 

krijuesit shqptarë në orën letrare në Kapfenberg (Austri) 

 
Ajo që mund të thuhet në përgjithësi është se ishte kjo një paraqitje e denje e 

krijuesve shqiptarë me interpretimet e tyre me plot emocione, të cilat shpesh 
ndërpreheshin nga duartrokitjet e të pranishmëve.  

 
Në këtë aktivitet të pranishëm ishin edhe përfaqësues të shoqatave të ndryshme, 

si ―Kosova‖ nga Salzburg-u në krye me Hamdi Kabashin, shoqata ―Dardania‖ 
nga Knitelffeld-i, në krye me Hysni Elshani, shoqata ―17 shkurti‖ nga Baden-i në 

krye me Tahir Turkaj, shoqata ―Nënë Tereza‖ nga Graz-i në krye me Martin 
Markun, shoqata ―Internationale‖ në krye me Naim Sadikun, etj. Një ngjyrë të 

veçantë i dha programit edhe paraqitja nga Isuf Tershana me gajde dhe kavall, 
instrumente që rrallë e shohim në diasporë, e që zgjoi kërshërinë e të 

pranishmëve. Për fund organizatori kishte përgaditur edhe një byfe me pije e 
specialitete shqiptare të cilat nga ana austrike ishin të panjohura, por shumë të 

pëlqyera. Si përmbledhje e gjithë kësaj mund të thuhet se një pjesë e mirë e 
diasporës tani janë orientuar kah kultura, duke paraqitur vlerat e tyre edhe para 

anës vendase.  
 

Nga reagimet e para nga ana austriake del se njohuritë e tyre për këto organizime 
ishin fare të pakta, madje si në shaka Helmut Shlatzer një punëtor shumëvjeqar 

kulture në bibliotekën e qytetit tha- citat ―Në orët letrare të cilat i organizojmë ne 
kurrë më shumë se 20-30 vetë nuk na mblidhen, madje duke bërë reklama dy-tre 

mujore, ndërsa këtu shohë të interesuar nga e gjithë Austria, madje një edhe nga 
Zvicra. Kjo është për të u admiruar, diçka e tillë është e paparë‖. Fjalë miradije 

kishin edhe anëtarët e tjerë nga pala austriake të cilët dhe ofruan bashkëpunim. 

 
Nga e gjithë kjo del se një organizim i tillë ishte i qëlluar dhe tejet domethënës 

dhe se bashkëpunimi austriako-shqiptar si në të gjitha sferat e jetës edhe në 
kulturë duhet të vazhdojë për arsye se, kultura nuk plaket dhe nuk vdes ajo 

vetëm krijohet dhe mbetet përgjithmonë e shkruar në libra dhe e ruajtur në 
sirtarët e bibliotekave të ndryshme. 
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Krijohet Asociacioni i Studentëve dhe të Rinjve Shqiptarë në Austri 
 

Rrjetëzimi i studentëve dhe i shoqatave të të rinjve shqiptarë në botë, strategji e cila buron nga ligji mbi diasporën dhe 
mërgatën i Republikës së Kosovë, ka filluar të shënoj edhe rezultatet e para me themelimin e rrjeteve për të rinjtë dhe 

studentë në diasporë. 

 

Vjenë, 26 prill 2015 – Rrjeti i parë qe themeluar në nëntor të vitit të kaluar 

në Vjenë dhe pas përpjekjeve të vazhdueshme të studentëve erdhi deri 

themelimi i Asociacionit të Studentëve dhe të Rinjve Shqiptarë në Austri 

(AYSAA-Albanian Youth and Student Association in Austria). 

  

Sami Ukelli, Ambasador i Republikës së Kosovës në Austri, foli për 
rëndësinë dhe domosdoshmërinë e krijimit të strukturave të tilla organizative 

të të rinjve dhe studentëve shqiptarë në Austri. Ukelli bëri thirrje që vijimi i 

studimeve të jetë prioritet i studentëve, ndërsa roli dhe puna e AYSAA të 

jetë në funksion të koordinimit të të rinjve dhe studentëve shqiptarë që 

jetojnë në diasporë dhe realizimit të projekteve në avancimin e tyre si dhe në 

shkëmbimin e përvojave akademike. ―Dyert e Ambasadës së Republikës së 

Kosovës në Vjenë kanë qenë, janë dhe do të jenë gjithmonë të hapura për 

studentët shqiptarë. Me punën që po bëni sot dhe që do të bëni në të 

ardhmen, mund të shërbeni si ambasadorë të integrimit dhe të proklamimit të 

kulturës shqiptare në botë‖, tha ndër të tjera Ambasadori Ukelli.  

  

Argjent Kokalla, 
kryetar i AYSAA foli 

për qëllimin e krijimit 

të rrjetit të studentëve 

dhe për synimet e 

asociacionit. Thellimi 

i kontakteve ndërmjet 

studentëve shqiptarë, 

marrja e 

informacioneve për 

           foto nga kuvendi themelues i AYSAA               studime në universitetet 

austriake, koordinimi dhe avancimi i pozitës së të rinjve shqiptarë, hartimi i 
projekteve në interes të të rinjve dhe studentëve që jetojnë në diasporë, dhe 

bashkëpunimi në projekte të ndryshme të cilat do të ndihmojnë në jetën e 

tyre akademike dhe shkencore do të mbeten prioritet i AYSAA, tha Kokalla. 

  

Lorik Pustia, drejtor për 

komunikim me media në 

Ministrinë e Diasporës së 

Republikës së Kosovës (MeD), 

theksoi se organizimi i të rinjve 

dhe studentëve në formë 

institucionale është një projekt 

nga i cili priten rezultate të 

mëdha.  ―Zëri i të rinjve tanë nga 
të gjitha trojet shqiptare, le të jetë 

një trysni ndaj institucioneve në 

Kosovë, Shqipëri e Maqedoni 

ashtu që politikat tona të 

drejtohen në integrimin sa më të 

madh, ndihmës dhe 

bashkëpunimit të ndersjellë. Rinia 

janë do të vazhdoj të jetë motor 

shtytës i proceseve integruese të 

kombit tonë". 

 
Argjent Kokalla, kryetar i AYSAA 

 

Për rëndësinë e krijimit të 

strukturave të tilla të rinjve 

shqiptarë folën edhe Arten 

Hanku, Ministër-Këshilltar në 

Ambasadën e Republikës së 

Shqipërisë, Fitim Nuhiu, 

Këshilltar në Misionin Permanent 

të Republikës së Maqedonisë 

pranë organizatave 
ndërkombëtare dhe Argtim Hani, 

anëtar i Unionit të Biznesit 

Shqiptar. 

  

Madhështinë e këtij solemniteti, 

ku të pranishëm ishin një numër i 

madh i studentëve dhe të rinjve 

shqiptare, e plotësuan me 

performancën e tyre muzikore 

Rina Kaçinari dhe Mark Marku. 
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Blic Info nga Austria

5 prill 2015: Me rastin e Festës së Pashkëve mbahet mesha në gjuhën shqipe  
Në  një ambient festiv, si dhe për njëzet vite me radhë, 

edhe këtë herë Misioni Katolik Shqiptar në Austri 

(MKShA) festoi në mënyrë të denjë Festen e Pashkëve. 

Salla e kishës së madhe në lagjen e 15-të të Vjenës ishte 

mbushur përplot me besimtarë të gjitha dy gjinive dhe të 

gjitha moshave. Një pjesë e madhe e tyre ishin familjarë 

të cilët shoqëroheshin edhe nga fëmijet e tyre, që me 

interesim ndiqnin fjalët e shenjta në gjuhën e tyre 

amtare, në shqip. Meshën e drejtoi udhëheqësi i MKShA, 

Don Nikson Shabani, i cili, pasi që ju uroj të 

pranishmëve këtë festë të shenjtë, u lut bashkë me ta për 

më shumë paqe, harmoni dhe dashuri mes njerëve në 
mbarë botën. Në këtë meshë u kënduan edhe psalme në 

gjuhën e bukur shqipe, ndërsa festa vazhdoi me një 

koncert tradicional (A.M). 

 

 

 

 

 

 

24 prill 2015: Mbahet takimi lidhur me regjistrimin virtual të diasporës 

Në lokalet e Ambasadës së Republikës së Kosovës në 
Vjenë u mbajt takim informativ lidhur me procesin e 

regjistrimit të diasporës, i thirrur nga Ministria e 

Diasporës së Republikës së Kosovës (MeD).  Organizimi 

u bë nën moton ―Agjenda e Fokus Grupit‖ nga Kosovo 

Diaspora me temën ―Qëllimet, Sfidat dhe Mundësitë‖. 

Fjalën përshëndetëse e mbajti Imer Lladrovi, konsull, 

ndërsa takimin ee drejtoi Linda Fetiu nga MeD e cila 

ofroi edhe disa informata rreth temës për diskutim. 

Mentor Burovci, përfaqësues i MeD u foli të 

pranishmëve lidhur me rrjedhën e procesit të regjistrimit. 

―Regjistrimin e mërgimtarëve është duke u zhvilluar dhe 

si shtet kemi për herë të parë të dhëna lidhur me 
diasporën‘‘ theksoi ndër të tjera ai (H.M).  

 

 

 

 

 

 

12 maj 2015: Koncert i Flaka Gorancit në Vjenë 

Në sallën e evenimenteve në objektin e dikurshëm të 

bashkisë së Vjenës u bë prezantimi i CD-së me muzikë 

shqiptare ―Albanian Flowers‘‘ të mezzosopranos nga 
Kosova, Flaka Goranci. CD-ja e prodhuar nga shtëpia e 

famshme muzikore ―GRAMOLA‘‘ përmban 11 këngë 

dhe është e shoqëruar nga një trio që përbëhet nga 

pianisti kosovar Mennan Bërveniku, në violinë Adela 

Frasineanu nga Rumania/Gjermani dhe violinçelisti 

shqiptar në Austri, Edison Pashko, që të tre muzikantë të 

Filarmonisë së Vjenës. Këngëtarja lirike Flaka Goranci 

këndoi një repertor me muzikë të njohur qytetare. Ajo i 

këndoi dashurisë, luleve, prandverës dhe atdheut duke 

sjellë këngët tradicionale të popullit tonë. Salla ishte e 

mbushur nga artëdashës të muzikës shqiptare. (P.L).  
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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 i shqiptarëve në Mal të Zi 

     - ruajtja, shprehja dhe kultivimi – 
                           (pjesa e parë) 

 

Shqiptarët e Malit të Zi me vendimet e Kongresit të 

Berlinit 1878 dhe formimit të shtetit shqiptar me 1913, 

kanë mbetur të ndarë në kuadër të Malit të Zi. Mbi ta 

janë bërë trysni të vazhdueshme nga regjimet e 

ndryshme politike për ta humbur identitetin e tyre 

kombëtar, respektivisht për asimilimin e tyre. Në këtë 

drejtim janë shfrytëzuar faktorë të ndryshëm, sikurse 

janë pozita etnogjeografike jokompakte e shqiptarëve, 
izolimi nga shteti amë, keqpërdorimi i besimit fetar, 

shpërngulja e tyre në botën e jashtme, injorimi apo 

mosrespektimi i sendërtimit konsekuent të të drejtave të 

tyre njerëzore dhe të drejtave të pakicave kombëtare në 

sfera të ndryshme, sikurse janë: zhvillimi shoqëroro-

ekonomik; decentralizimi i pushtetit lokal; përfaqësimi 

proporcional në institucionet e sistemit politiko-juridik; 

edukimi dhe arsimimi në gjuhën amtare; krijimtaria 

kulturo-artistike shqiptare; e drejta e përdorimit të 

gjuhës amtare në mënyrë publike dhe zyrtare; përdorimi 

publik i simboleve kombëtare, etj.  

 
Si pasojë e cënimit të drejtave të njeriut dhe të drejtave 

të pakicave kombëtare për një kohë të gjatë historike ka 

ardhur deri te shthurja apo tkurrja e hapësirës 

etnogjeografike, ndryshimi i strukturës etnike, imponimi 

i gjuhës, arsimit dhe kulturës joshqiptare në dëm të 

ruajtjes së identitetit kombëtar të shqiptarëve në Mal të 

Zi. Rrjedhimisht, nuk mund të mohohet asimilimi i 

pjesshëm apo më i plotë i identitetit kombëtar në kohë 

dhe hapësira të caktuara. 

 

Nën trysninë e faktorëve të ndryshëm nëpër shekuj të 
tërë, një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve në Mal 

të Zi  kanë ndryshuar identitetin e vet kombëtar shqiptar 

dhe janë bërë myslimanë, boshnjakë dhe malazezë. Në 

veçanti shqiptarët e Plavës, Rozhajës, Tivarit dhe 

Krahinës së Kuçit patën një trysni të madhe që ua 

dëmtoi dukshëm substancën shqiptare. Prandaj, si 

rezultat i kushteve të ndryshme të presionit politik, 

ekonomik e kulturor, si dhe shpërnguljes në botën e 

jashtme, sot shqiptarët në Mal të Zi janë një popullsi  

relativisht e tkurrur.  

 

Sipas regjistrimit të popullsisë në vitit 2011, në Mal të 
Zi në mënyrë të përhershme jetojnë rreth 5% shqiptarë, 

respektivisht 4,91%. Shqiptarët në Mal të Zi jetojnë në 

pesë (5) komuna: Ulqin 70,65%, Tivar 5,98%, 

Podgoricë 5,13% (ku më së shumti jetojnë në zonën e 

Malësisë me qendër në Tuz ), Plavë 18, 88%, Rozhaj 

5,04%.  

Pas demonstratave të studentëve të Kosovës të vitit 

1981 dhe pas viteve 1990, me fillimin e shpërbërjes apo 

çthurjes të ish-Jugosllavisë me një luftë të armatosur 

ndërnacionale, në Mal të Zi është zhvilluar një fushatë e 

vërtetë atishqiptare. Në kushte dhe procese të tilla të 

valëve nacionaliste, respektivisht shoviniste, ka qenë e 

pranishme një atmosferë e pasigurtë dhe ksenofobe. 

Standardet e pakicave kanë qenë të ngushtuara, 
shqiptarët ishin të skajuar dhe të diskriminuar në tërë 

fushat e jetës dhe të punës. Me fjalë të tjera,  interesat 

dhe të drejtat e tyre kanë qenë të injoruara.  

 

Tani, shikuar në përgjithësi, në Mal të Zi janë siguruar 

supozimet normative dhe institucionale për mbrojtjen e 

të drejtave të pakicave kombëtare, prandaj edhe të 

shqiptarëve në Mal të Zi. Me kushtetutën e Malit të Zi, 

neni 79 pjesëtarëve të popujve pakicë dhe bashkësive të 

tjera nacionale pakicë u është garantuar mbrojtja e 

identitetit kombëtar. Mali i Zi e ka dhe ligjin për të 

drejtat dhe liritë e pakicave, si dhe ligjin për ndalimin e 
diskriminimit etj. Më tutje Mali i Zi i ka formuar dhe 

disa institucione, sikurse janë: ministria për mbrojtjen e 

të drejtave të njeriut dhe të pakicave, fondi për pakica, 

qendra për ruajtjen dhe kultivimin e kulturave të 

pakicave,  këshillat nacionalë të pakicave, etj. Aty është 

dhe Institucioni i Avokatit të Popullit dhe sektori civil . 

Natyrisht, tërë kjo është e nevojshme, por jo dhe kusht i 

mjaftueshëm i sendërtimit konsekuent të të drejtave të 

pakicave në njëmëndësinë konkrete, në fakticitet. 

Meqënëse, problemi akoma ekziston në zbatimin e 

normave kushtetuese e ligjore në praktikë, në dallimin 
evident në mes të normave dhe njëmendësis objektive. 

Poblemi qendron në shkallën e zhvillimit të vetëdijes 

qytetare, të vullnetit të vërtetë politik dhe jo vetëm 

deklarativ, si dhe të kulturës juridike dhe politike për 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të 

pakicave, sikurse janë shqiptarët në Mal të Zi. Prandaj, 

në atë sferë jemi akoma në një gjendje  deficitare. 

 

Arsimi në gjuhën shqipe ka një rëndësi të madhe në 

formimin dhe kultivimin e identitetit kombëtar. Në 

kohën e Principatës së Malit të Zi dhe të Jugosllavisë së 

vjetër  kanë qenë të hapura një numër i shkollave në 
gjuhën joamëtare në viset ku kanë jetuar shqiptarët. 

Shkollat pra kanë qenë në gjuhën sllave dhe si të tilla 

kanë ndikuar negativisht dhe kanë qenë faktor i 

asimilimit të shqiptarëve.  

(vijon) 
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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 filologjik, dega gjuhë-

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

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

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

për Zek Jakinin e Beltojës‘‘, ‗‗Rekujem për Terenc Toçin‘‘, etj.  

 

Shqipëria Etnike dhe padronët komunistë ateistë 
(pjesa e tretë) 

 

Historikisht shqiptarët janë autoktonë në trojet e tyre 

pagane. Konvertimet në fe të tjera i kanë bërë 

vullnetarisht, sipas preferencave. G. Kastelan, në 
―Historia e Ballkanit‖, shkruan: ―Pati në fillim vendosje 

kolonësh nga Anadolli... këta turq ishin myslimanë. Por 

pati edhe konvertime shqiptarësh... të cilët udhëtarët i 

cilësonin si ―turq‖ dhe që silleshin shpesh si të tillë..., 

sepse besnikëria e tyre ndaj Islamit kishte bërë që të 

zhdukej tek ata përkatësia në grupe kombëtare. ‖  

 

Nga të parët tanë ne trashëgojmë cilësi pozitve dhe 

negative të cilat ua lëmë si atavizma pasardhësve. Poeti 

i Rilindjes sonë kombëtare, Naim Frashëri thotë:  ―Mos 

thuaj se vdes njeriu, Se është fjalë çilimiu, Tek i biri 

jetëgjati Është fshehur i ati‖. Kjo thënie e poetit 

iluminist po shihet fare qartë tek qëndrimet që 

millosheviqët e rinj, trashëgimtar të karaxhiqëve po 

mbajnë ndaj vëllezërve tanë të një gjaku, kosovarëve.  

 

Për hir të së vërtetës, gërmojnë në fondin e Shtabit të 

Përgjithshëm  për të pasqyruar saktësisht atë që 

përgojohet ndaj brigatave të ushtrisë nacional - 

çlirimtare në Kosovë. Citojmë dosjen 447, Fondi i 
Shtabit të Përgjithshëm, Brigada e Pestë dhe e gjashtë, 

komisar Ramiz Alia: ―Në bashkëpunim me divizionin e 

tretë e të njëzet e dytë jugosllav, pasi këta na 

komunikuan urdhërin... vumë në ndjekje të 

reaksionarëve kosovarë Brigadën e 5 - të (Shevqet 

Peçin)... Janë asgjësuar 68 ―reaksionarë". Pastaj si i 

mblodhën qindra kosovarë, i mashtruan gjoja se do t'i 

çonin në "shtetin amë‖. I tutën pak, i drejtuan nga 

Shkodra, pastaj i ngjitën prap lart me tortura, i vranë 

udhës e në Tivar... ‖ Kësaj i thonë të tradhëtosh e 

shesësh interesat kombëtare te armiku shekullor serb e 

jo të akuzohen klerikët katolikë që në unitet predikuan e 

u përpoqën për një Shqipëri Etnike.  
 

Një mendimtar i madh ka thënë: ―Kush nuk do të 

arsyetojë, është një fanatik, kush nuk di të arsyetojë, 

është njeri i marrë, kush nuk do të arsyetojë, është një 

skllav. ‖ Ata që kanë bërë historinë sikur futen tek 

skllevërit. Nuk ka si të jetë në shërbim të armiqve një 

klerik katolik që jep kushtrimin: ―Çohi, o bij të 

Skënderbegut, / turq e t'kshtenë, mos t'u ndajë feja! / 

Çohi e bini në fushë t'bejlegut, / tue gjimue ju porsi 

rr'feja. ‖ Ishin klerikët katolikë që ngritën zërin lart 

nëpër diplomacitë e Evropës dhe kryengritjet e 

parreshtura të popullit shqiptar që e detyruan 

diplomacinë evropiane t'i vërë gishtin kokës e ta shpallë 

Shqipërinë të pavarur. Ishte një smirë e diktaturës për 

klerikët, të cilët kishin bërë shumë më tepër për 

Atdheun me motivin ―Fe e Atdhe‖ se sa 

pushtetmbajtësit e rinj.  

 

Gjusti thotë: ―Smira është vesi më i prapë, më i 

turpshëm që ndyn zemrën njerëzore. Smirëziu, duke e 
parë veten më poshtë se të tjerët e duke mos pasur cilësi 

për t'u lartësuar, si dëshiron, jeton në një luftë të 

përhershme me veten e të tjerët. ‖ 

 

Citojmë: ―postulatin‖ refren të paprovuar as nga autori 

akuzues, as nga paraardhësit e tij, dishepull i të cilëve 

është: ―Një nga krerët më reaksionarë të katolicizmit, 

Gjergj Fishta që në vitin 1933 në Hagë do të deklaronte: 

―E ta dijë bota mbarë se At Fishta s'asht ma shqiptar‖. 

Për këtë thënie të Fishtës që gjoja e paska shprehur në 

Hagë, akuzuesi sqaron në shënimet e tij se e paska 
marrë nga libri ―Historia e Shqipërisë së Re‖, f. 11, me 

autor N. Ivanaj. Kjo akuzë një refren i paskrupull i 

kalemxhinjëve të diktaturës, i ngjan asaj këpuce shkarpë 

të hedhur në mes të rrugës si e pavlerë, të cilën e kap një 

qen, e zhungullon dhe duke e kuptuar se është e 

pavlershme, e hedh pak më larg për ta kapur ndonjë qen 

tjetër i uritur... Me sa kuptohet, akuzuesi nuk ka njohur 

ose nuk ka dashur ta dijë një polemikë të Fishtës me M. 

Ivanaj, ish Ministër i Arsimit në Qeverinë e Zogut, pas 

Hilë Mosit, për çështjen e mbylljes së të gjitha shkollave 

private me një dekret të datës 23 prill 1933, ku thuhej: 
―Shkollat private, çdo kategori qofshin, që kanë veprue 

deri sot, mbyllen." Shkolla e pater Gjergjit u mbyll dy 

ditë pas daljes së dekretit, me 25 prill 1933. Fishta 

përlotshëm tha: ―Shqipnia le të rrnojë edhe pa ne‖. Me 

atë dekret u mbyllën edhe shkolla të tjera private, si 

shkollat private industriale të italianëve, shkollat 

katolike të Shkodrës, Instituti Qirias, Instituti Kenedy, 

shkollat e komunitetit muhamedan, etj.  

 

Për sa i përket vargut që cituam më lart, ai është 

shkëputur nga konteksti i poezisë ―Metamorfoza‖, një 

poezi satirike botuar në përmbledhjen e stirave të 

Fishtës ―Anzat e Parnasit‖, botuar në vitin 1909. 

Komentet e atij vargu janë bërë nga studiues seriozë të 

jetës e veprës së Fishtës dhe nuk kemi ç'të shtojmë më 
tej. Por duam të theksojmë se me atë varg, smirëzinjtë 

janë përpjekur të shpifin e spekullojnë për të zhvlerësuar 

meritat e Fishtës si atdhetar, i cili vikat: ―Urra!, po 

djelm! Shqyptar kushdo ka le. / N'mos mujtet Shqyptar 

me metë, Shqyptar t'hijë n'dhe! ‖ Ne, kur flasim për 

jetën e Fishtës duhet ta kuptojmë se flasim për jetën e 

Shqipërisë.  

(vijon) 
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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 filologjisë në Universitetin e Prishtinës, ku ka ndjekur edhe studimet e 

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

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

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

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

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

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

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

 

Kurthi i religjionit dhe historisë 
 
Religjioni dhe historia, po mbesin dy kurthe, prej të cilave 

nuk po s‘arrijmë të shkëputemi dot. Janë dy tema e 
ligjërime, të cilat e dominojnë debatin brenda kombit tonë, 

dhe për të cilat, secili shqiptar, ka njësoj përgjigje. Madje, 
këto dy tema, thuajse janë të vetmet, për të cilat s‘prajnë së 

foluri gjithë shqiptarët e kudondodhur. 
 

Mjafton një gjest- sado i parëndësishëm religjioz a historik; 
një deklaratë apo veprim-dhe e sheh se si turma të tërë 

kapërdihen dhe përhumben në hollinë e këtyre dy 
problemeve dhe debateve pa fund. Dhe ec e guxo e thuaj se 

këto problem janë të parëndësishme, kur sheshazi shihet se 
ato jenë fundamentale për kombin tonë, sepse na joshin, 

tërheqin, tendosin, ndajnë, përçajnë! 
 

E kemi shenjtëruar tolerancë fetare, por ajo rezulton të jetë 
larg asaj për çka krekosemi. Historinë nuk e kemi trajtuar 

dhe s‘e trajtojmë si duhet. Nuk jemi të zotët të flasim 
objektivisht për të kaluarën, figurat historike, dhe për 

pasojë, nga pësimet historike, gjer tani, nuk kemi mësuar 
asgjë. 

 
Konsensusi i krijuar me mund, rreth formulës "Feja e 

shqiptarit është shqiptaria" të Pashko Vasës, tani lëkundet 
seriozisht. Identitet e fragmentuara ngrehin krye.  

 
Kjo formulë magjike, e pranuar me konsensus nga gjithë 

etërit e kombit- rilindës dhe të mëvonshëm, të krishterë e 

muhamedanë, për shekuj e dekada na ka joshë, mahnitë 
dhe ka ndihmuar emancipim dhe vetëdijen kombëtare. Në 

saje të kësaj formule, kemi përfituar kompromisin e 
munguar dhe si rezultat, fituam pavarësinë kombëtare, më 

1912, dhe shtetin e Kosovës, më 2008. 
 

Këtë formulë besimi, e kemi pohuar me mburrje, duke e 
lartësuar si flamur uniteti, mbi dallimet tjera, kryesisht 

religjioze. Mirëpo, viteve të fundit, gjithnjë e më shumë, 
shohim se si po shfaqet një refuzim i hapur ndaj formulës 

së Pashko Vasës. 
 

Dhe mbi të, ngrihen lart e më lart, flamuj tjerë. Nganjëherë 
fetarë. Tani kur shohim se si divergjencat rriten, pyetjet që 

vijnë vetvetiu janë: Ku na shpie kjo gjendje?A jemi të 
gatshëm dhe të zotët të gjejmë tema të përbashkëta për 

gjithë shqiptarët, nëse e përmbysim këtë formulë? 
A po hyjmë në një postperiudhë, në raport me këtë 

formulë? 
 

Këto pyetje e dilema po bëhen ekzistenciale; çështje 
hamletiane. Gjithsesi, nuk mund të shmangemi nga pyetja: 

Ku ka zanafillën kjo krizë identitare? Për mendimin tim, 
këtë krizën e identitetit e kanë shkaktuar dhe sajuar 

bashibozukë të llojit të Haxhi Qamilit, me pretendimet se 

mund t‘i ndërrojnë kahet e historisë. Tendenca e parë ishte 

fragmentimi i identitetit tonë, apo paraqitja e një identiteti 
hibrid, të llojit as-as. U pasua me sulmet ndaj figures së 

Gjergj Kastriotit, dhe u vazhdua me tendencën qyqare për 
ndryshimin e historisë. Këto momente, sollën ―vëllazërinë‖ 

me turqit dhe pasojat tani i kemi këto shthurje, për të cilat 
po flitet. Mjerisht, në këtë lojë u përfshinë edhe shumë 

intelektualë. 
 

Dhe po guxoj dikush ta vë gishtin në plagët prej të cilave 
lëngojmë, kontingjenti i karagjozëve ngrihet në këmbë 

kudo dhe aksh personi shpallet blasfemues, prishës i 
tolerancës, harmonisë e çka jo tjetër. Ndaj, thuaj se është 

bërë dukuri e përditësuar të dëgjohet, lexohet dhe 
debatohet për përrallisje primitive të klerikëve që mohojnë 

histori e kulturë; të historianëve që përbuzin historinë e 
tyre në favor të simpative religjioze, kryesisht neoosmane. 

 
Mjafton një parade religjioze, si ajo e futbollistëve 

shqiptarë, dhe ti e sheh se si krejt shoqëria i ka sytë atje, 
flet e debaton për atë gjest, me një zjarrmi e pezëm të 

papërshkruar.  
 

Ky stad ku ndodhemi, i ka shkuar për shtati politikës, dhe 
ka sforcuar tejmase këtë kastë kusarësh, që me ligjërimin e 

cektë, dijen e mangët dhe harbutërinë, ka sforcuar 
konjuktura shërbyese, duke e ç‘intelektualizuar politikën; 

universitet duke i kthyer në fabrika ku prodhohen diploma, 

institucionet e dijes, në garda ku mbrohen idetë e tyre të 
cekëta. 

 
Për  mirësi dhe ide të përbashkëta, askush  s‘ka kohë.Për 

pasojë, turma zhurmagjinjësh, përdëllehen para 
politikanëve që shpallin vëllazëri me Turqinë pushtuese. 

Aty këtu- në këto turma, gjen të tillë, që zgjohen si 
oksidental e bien si oriental. Kjo situatë, ka sforcuar 

artificialisht një kastë tekstshkruesish, që në dallgët e 
krizave identitare, përplasen sa andej e së këndej, pa zënë 

kurrë vend diku. Ata prehën më së miri, kur ka zhurmë, 
sepse zhurma shkon në favor të tyre. 

 
E populli i mjerë, çka të bëjë ai?! Ai s‘ka ku të ushqehet 

tjetër përpos në kroin e helmuar që e kanë çelur këta  
injorantë, të cilët flasin dhe përrallisin pa pra. Për ligjërime 

tjera-diturore e racionale-një herë për një here s‘është kohë. 
Është koha e atyre që bëjnë zhurmë. Është epidemia e 

zhurmës ajo që ka rrëmbyer si është më zi kombin tonë. 
Mirëpo, përkundër gjitha tendencave, trilleve, një gjë 

s‘mund të lëkundet: Identiteti ynë kulturor është Europian, 
dhe në këtë pikë, na dëfton historia dhe kultura. Ata që 

duan të sajojnë apo mbindërtojnë identitete tjera mbi këtë  
identitet, bëjnë gafë. 
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Shkruan: Mirash Ndrejaj, kryetari i BD të PSHDK në Zvicër (mirash.n@bluewin.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama e ngjarjeve dhe zhvillimeve negative në Kosovë, veq po shtohet 
 

Fatkeqësisht, parashikimet e mëhershme se koalicioni 

PDK-LDK, respektivisht Kryeministrat Isa Mustafa dhe 

Hashim Thaçi, nuk kanë asnjë premisë për të qenë të 

suksesshëm, po del të kenë qenë të sakta. Realisht nuk 

kishte se si të ndodhë ndryshe kur dihet se partnerët e 
koalicionit ishin dhe mbetën kundërshtarët më të egër 

politik në vend, hiq këtu individë të caktuar nga të dy 

‗‗taborret‘‘, të cilët janë të përfshirë në rrjete të 

ndryshme terroriste e kriminale.  

 

Sukseset e kësaj qeverie janë fare të padukshme. Në 

rastin më të mirë ato nuk janë më negative se sa të 

qeverisë së kaluar. Megjithatë, korrupcioni nuk ka rënje, 

arsimi e shëndetsia vazhdojnë të mbeten në gjendje të 

tmerrshme, papunësia dhe varfëria janë në rritje, bandat 

me maska vazhdojnë të terrorizojnë dhe grabisin 
qytetarët, procesi i heqjes së vizave në stadin zero, 

drejtësia vazhdon të jetë strumbullar i të gjitha 

problemeve dhe ekonomia lëvizë drejt zeros.  

 

Të gjitha këto që ceka më lartë janë shqetësime reale 

dhe rrjedhimisht del se popullit i ka mbetur vetëm edhe 

një shpresë, e kjo është krijimi i Gjykatës Speciale. 

Personalisht kam dyshimet e mia në sinqeritetin dhe 

drejtësinë e kësaj gjykate, kryesisht duke u bazuar në 

disa zhvillime negative brenda dhe rreth personelit të 

EULeXI-it.  

 
Sidoqoftë, mendoj se ky është rasti i fundit për 

shpartallimin e krimit dhe kriminelëve që kanë vrarë e 

uzurpuar gjithçka në Kosovë. Prandaj mendoj se krijimi 

i Gjykatës Speciale është domosdoshmëri nëse Kosova 

dëshiron të bëj hapa para. Deri sa nuk zbardhen krimet e 

shumta dhe nuk dalin para drejtësisë kriminelët, në 

Kosovë do të vazhdoj të sundoj kjo gjendje e tendosur 

dhe regresi ekonomik e politik. 

 

Jemi dëshmitarë se sistemi i drejtësisë në Kosovë jo 

vetëm ka dështuar por në shumë raste është rreshtuar në 
një linjë me krimin, duke heshtur dhe asgjësuar lëndë të 

ndryshme brenda godinave ku janë të vendosura të 

ashtëquajturat ‗‗gjykata‘‘.  

 

Të gjithë ata që mendojnë se Gjykata Speciale e dëmton 

imazhin e Kosovës (edhe ashtu i shtrirë përdhe), jo 

vetëm që e kanë gabim, por rrjedhimisht rezulton të jenë 

pjesë e krimit, andaj qirren duke u thirrë në vlerat e 

luftës së UÇK-së me qëllim të kamuflimit dhe fshehjes 

të së vërtetës. 

 

Përkundrazi, Gjykata Speciale  e përmirëson imazhin e 
Kosovës në përgjithësi dhe të UÇK-së në veçanti, pasi 

që dihet tanimë botërisht se pikërisht këta ‗‗patriotë‘‘ 

janë faktori kryesor që e vë në sprovë këtë imazh. 

 

Ne duhet të mos jemi aq naivë por me vigjilencë të 

pranojmë të vërtetën e patjetërsueshme duke qenë 

dëshmitarë të asaj që krimi mund të infiltrohet edhe në 

segmente tepër delikate, bile-bile edhe  në kishë e 

xhami, e pse pra të mos jetë e mundur që brenda një 

numri aq të madh të pjestarëve të UÇK-së (shih listen e 

veteranëve) të jenë infiltruar elemente kriminale. 
 

Vrasjet e figurave emblematike si: Ilir Konushevci, Ali 

Ukaj, Xhemal Mustafa, Enver Maloku, Ismet Rraci, 

Kol. Ahmet Krasniqi, Shaban Manaj,  e shumë të tjerë e 

vërtetojnë edhe më shumë bindjen e dyshimit të bazuar.  

 

Nuk duhet harruar as  ekzistimin e të ashtëquajturave 

‗‗Lista të Zeza‘‘, pastaj vrasjet e pasluftës dhe një mori 

krimesh ekonomike.  

 

Shpresoj  se do kemi edhe aktakuza për krimet dhe 

vrasjet e shumta që i kanë zënë frymën Kosovës së 
pasluftës. 

 

Më duket absurde dhe qesharake ideja për themelimin e 

një fondi për të ju siguruar mbrojtje juridike të 

akuzuarve eventualë. Nëse veprohet drejtë dhe vërtetë 

drejtësia e thotë fjalën e vet, të akuzuarit e mundshëm 

nuk kanë nevojë për ndihmë, ngase ata janë kryesisht 

milionerët e pasluftës. Prandaj, me lehtësi do i 

përballojnë shpenzimet për mbrojtje juridike. 

 

Shpresoj se deputetët janë të vetëdijshëm për të gjitha 
këto dhe do votojnë njëzëri për drejtësinë e vonuar. Në 

të kundërtën, të gjithë ata deputetë që votojnë kundër 

krijimit të Gjykatës Speciale do të mund të 

konsiderohen se janë pjesë e krimit dhe vota e tyre do të 

mund të lexohet si votë ‗‗pro‘‘ krimit dhe vrasjeve. 
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Shkruan: Anton Marku, M.E.S, MA, Vjenë/Austri (Anton.Marku1@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

Fytyrat e politikanëve 

 
Një shkrim për ata që mund të vendosin si do të duket e nesërmja jonë, për çajin e rusit dhe vezët e skuqura... 
 

Prolog 

Për dikë politika është arti i së (pa)mundurës. Për disa 

mjet për realizimin e qëllimeve që i kanë parashtruar 

vetes, më shpesh si ambicie personale se sa vizion 

kolektiv. Të tjerët e kuptojnë si profesion. Një numër i 

madh i njerëzve e lidh me privilegje që ajo mund të 

sjellë. Të paktë janë ata që e identifikojnë politikën me 

mision fisnik në shërbim të njerëzimit. 

  

E përbashkëta është se ajo paraqet një veprimtari 
publike që synon përmirësimin e jetës së qytetarëve 

dhe sigurimin e parakushteve për paqe, zhvillim dhe 

mirëqenie shoqërore, si në nivelin lokal ashtu dhe në 

atë global. Në këtë kuadër, bartësit e politikave janë ata 

që ato i ideojnë, dizajnojnë dhe zbatojnë, pra 

politikanët. E vet ata kanë përceptime të ndryshme për 

sa i përket asaj që thonë dhe që bëjnë. Kryesisht janë 

disa tipa të këtyre ‗‗specieve të veçanta‗‗, ndër të cilët 

më të shpeshtë janë ata që do të mund të 

klasifikoheshin në katër grupe. 

 

Politikanët me një fytyrë 
Që si fëmijë dallohen me prirje për të ndihmuar dhe 

qenë shembull i mirë për të tjerët. Në moshën e rinisë 

arrijnë të zgjidhen nëpër forume rinore, qoftë të partive 

politike apo shoqatave joqeveritare. Përfundojnë 

studimet, punësohen dhe bëhen emra të respektuar në 

shoqëri. Duke pasur sukses në fushat në të cilat janë 

angazhuar, nuk ndalojnë së marri pjesë në seminare e 

konferenca në shkollat dhe akademitë politike të 

partive në programin e të cilave besojnë. Ngadalë por 

sigurt ngjiten shkallëve (jo me ashensor) të hierakisë 

partiake. Në fillim në këshillat e lagjeve, pastaj të 
qyteteve, për të vazhduar me kuvendet e provincave e 

deri tek postet e të përzgjedhurve si deputetë në 

parlamentet nacionale apo dhe në qeveri si ministra, të 

udhëhequr nga motoja ‗‗të lëmë botën më mirë se sa e 

kemi gjetur‘‘. Përgjegjësia dhe llogaridhënia nuk është 

fjalë e huaj për ta. Ata më shumë shtrojnë pyetje se sa 

japin përgjigje, janë avangardë që u prijnë procesve 

dhe ndryshimeve pozitive në shoqëri. I drejtojnë turmat 

dhe nuk i pasojnë ato. Paraqitja e tyre numërohet ndër 

fenomenet më të mira që kanë mundur të ju ndodhin 

shteteve ku kanë lindur. Ata i ziejnë vezët aty ku duhet, 

janë armiq të përbetuar të gjitha ideve totalitare dhe 
bëjnë më shumë punë praktike se sa intelektuale apo 

akademike, me bindjen se shkrimi i ‗‗vargut‘‘ apo 

‗‗rreshtit‘‘ më të mirë të tyre edhe mund të pres.  

 

 

 

Ky tip i politikanit zakonisht haset mijëra kilometra 

para dhe larg nesh. Në kontinentin e vjetër kryesisht në 

rajonin e Skandinavisë, por edhe në disa vende tjera 

përreth, aty ku të gjithë janë nën ligjin, askush mbi të, 

dhe ku gjyqësori është pushteti më i fuqishëm në shtet.  

 

Politikanët e paftyrë 

Karakteristika kryesore e këtij lloji të politikanit është: 

Sa më i paftyrë aq më ‗‗faqebardhë‘‘ para partisë e më 
‗‗faqegri‘‘ para elektoratit dhe oponentëve politikë. 

Para se të dalin në foltore lexojnë ‗‗analizat‘‘ e fundit 

të komentuesve të faqeve të gazetave elektronike për të 

matur ‗‗pulsin‘‘ e masave. Për ta patriotizmi është bukë 

e përditshme. Nuk jetojnë për të por nga ai. Në 

ambientet ku ata veprojnë, në partitë e majta ka më 

shumë konservatorë se sa ‗‗proletarë‘‘ e në kampet 

djathtise shumicën e përbëjnë socialdemokratët e 

‗‗zinj‘‘. Janë largpamës të shpifur që ngujohen në të 

kaluarën dhe nuk e nuhasin të ardhmen. Përderisa 

udhëve të botës enden me vezë të thyera në xhep, 

instrumenti i komunikimimit të tyre me popullin janë 
premtimet, të cilat i ndajnë më shpesh se komplimenet, 

me betimin se premtimi mbetet (vetëm) premtim. 

Përndryshe përmbajnë tipare të mëlmesave: përzihen 

në gjithçka. Për nga pasuria edhe më i varfëri ndër ta 

është milioner. Ky tip i politikanëve dominon skenën 

publike në Ballkan dhe gjithandej ku mungon tradita 

dhe kultura demokratike.   

 

Politikanët dyftyrësh 

Ata i urrejnë si martesat e përziera ashtu dhe të gjinive 

të njëjta. Pra, shtohen vetëm brenda grupit të llojit të 
tyre. Nga dashuria e madhe për pasuritë nëntokësore të 

vendlindjes kanë krijuar një organizatë joformale 

mbarë-kombëtare që quhet ‗‗Miqët e Nëntokës‘‘ e cila 

vepron nën slloganin ‗të bëra një shërbim që të ma 

kthesh atë me një shërbim tjetër. Sa më parë aq më 

mirë‘‘. Në botën e tyre kontaktet i bëjnë ligjet dhe jo e 

kundërta. Hobi i tyre kryesor është zierja e vezëve në 

ujë të ftohtë. Respekti për emrin nuk u mungon kurrë. 

Shpesh ndalen dhe pa turp i heqin kapelen vetvetes. I 

admirojnë revolucionet, sidomos ata të rrugëve, por 

sapo gjenden në pushtet turmat i konsiderojnë tufa të 

pa-orientuara që duhet drejtuar sytë dhe mendjen, e 
besa dhe kurrizin, mundësisht edhe me kërbaq. Ditën 

‗‗bëjnë dashuri‘‘ me lindjen, natën i ‗‗dorëzohen‘‘ 

perëndimit. Koten me çaj rusi në Bosfor, darkojnë 

fushave të Andaluzisë e mëngjesin e hanë përtej 

Atlantikut. (Është sa e dhembshme aq dhe e tmerrshme 

mailto:Anton.Marku1@mail.com
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kur sheh se i kombi më pro-amerikan në Evropë, në 

qytetin e besëlidhjes së vet nacionale, valvit flamuj të 

një shteti të huaj ‗‗mysafir‘‘ 500 vjeçar dhe i duartroket 

deklaratës ‗‗Turqia është deri në Prizren‘‘ Sic!).  

 

Këta janë aq fleksibil sa që pas çdo cikli zgjedhor, nëse 

ju jepet mundësia apo bëhet oferta, ndrojnë idealet, 

parimet dhe principet (nëse i kanë pasur ndonjëherë). 

Ata janë e keqja më e madhe e shteteve që kanë 
fatkeqësinë t‘i kenë, disa në ‗‗gji‘‘ e disa në ‗‗qafë‘‘. 

Ky është lloji më i përhapur i politkanëve në hapësirat 

shqiptare sot.  

 

Politikanët me shumë fytyra 

Ata gjithçka e bëjnë nën mashtrimin perfind me sfond 

‗‗Ne ju sjellim të ardhmen. Nëse ju pëlqen e mbani, 

nëse jo e ktheni mbrapsht‘‘. Thuajse jeta nuk është më 

shumë se një fragment. Hap pas hapi shndrrohen në 

prostituka fjalësh, që në kundërshtim me të gjitha 

rregullat e etikës zgjedhin dhomën e fjetjes me pamje 

nga rruga. As vet nuk e besojnë se sot po jetojmë më 
mirë se nesër. Por, nuk heqin dorë nga demagogjia e 

manipulimit të cilën e njohin më mirë se këmishën në 

trupin e përkulur e plot njolla. Pasi që pothuajse 

asnjëherë nuk gjenden në(n) hije, këta zakonisht i 

skuqin ‗‗vezët‘‘ në diell. 

 

Këta janë politikanët ‗‗në ardhje‘‘ në viset shqiptare. 

Atyre i takon ‗‗e nesërmja që lind sot‘‘. Profesionin e 

kanë mësuar dhe pjekur nga paraardhësit e tyre, e 

tashmja jonë e ndritur-politikanët me dy fytyra. Këta 

do jua kalojnë të parëve në çdo aspekt. Se ku do ta 
zbarkojnë kombin pas 20 viteve vëshirë të thuhet. Një 

është e sigurtë: spirancën do ta ngulin thellë. Në baltën 

që edhe mund të jetë edhe mund të mos jetë e tyre.   

 

Epilog 

Shoqëria jonë gjendet në një fazë kalimtare, nga ‗‗më 

mirë se nesër‘‘ në ‗‗më keq se dje‘‘. Armiqët e 

djeshëm na ulën dinjitetin si shqiptarë. Sot ‗‗kuadrot 

autoktonte‘‘ po na e ulin dinjitetin si njerëz. Për shkak 

të politikave shkurtpamëse e të mbrapshta të 

politikanëve vendas Evropa ende i mban të mbyllura 
dyert për ‗‗evropianët e rinj‘‘. Një lëvizje qytetare, 

andej dhe këndej gurëve, e llojit të ‗‗Rilindjes‘‘ apo 

‗‗Rizgjimit‗‗ do të mund të prodhonte politikanë të tipit 

të parë, atyre me një fytyrë. Të veten. Përndyshe rruga 

e ‗‗evropianizimit‘‘ të kombit tonë doemos do të kalojë 

përmes ‗‗ballkanizimit‘‘ të tij. E Ballkani arriti ta  bëj 

atë që nuk i doli për dore asnjë rajoni tjetër në botë: -ta 

kthej rrotën e histories. Mbrapsht. Për së paku një 

çerek shekulli.   

 
Megjithatë, Kosova ka (dhe pak) shpresë. Vet ajo është 

shpresa. 

  

Latinët e vjetër do të thoshin ‗‗fola dhe e çlirova 

shpirtin‘‘. 

 

P.S: Çdo rastësi me politikanët aktualë është e 

qëllimshme. Respekt për përjashtimet, e që janë të 

rralla. Shumë të rralla. 

 
Burimi: http://www.kosova-sot.info/opinione/9450/fytyrat-e-

politikaneve/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kosova-sot.info/opinione/9450/fytyrat-e-politikaneve/
http://www.kosova-sot.info/opinione/9450/fytyrat-e-politikaneve/
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Histori 

 

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 trajtohet për herë të 

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

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

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

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

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

në forume të ndryshme. 

 

 

 

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

 

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) 

 

Përse besimi i parë ka qënë hënor dhe jo diellor?  

Sipas Marija Gimbutas, në gjetjet e shumta 

arkeologjike, Hyjnesha zanafillore në besimin e njeriut 
primitiv, nuk ishte shprehje e femrës riprodhuese, siç 

ndodhi pas fillimit të bujqësisë, dhe as ai i mëmësisë. 

Duket më bindës trajtimi i Hyjneshës (Dea) si të 

plotfuqishme mbi Jetën,  Vdekjen dhe Rigjenerimin 

(rilindjen), tre fazat e kudo-ndodhura të Natyrës.1  

 

Faktori kryesor që ndikoi në lindjen e kultit të adhurimit 

të Hënës dhe lindjes së besimit të parë-atij hënor 

(sellenizmit)- qe ndryshimi ciklik i formës së saj. Sipas 

studiuesit M. Eliade, njeriu primitiv vërente se Dielli 

nuk pësonte ndryshim në pamjen e tij, pra ishte statik, 

ndërkohë që Hëna çfaqej herë e plotë, herë e 
përgjysmuar apo vetullore dhe kishte netë kur nuk dukej 

fare, për t‘u çfaqur natën tjetër përsëri e përsëri... Pra 

ishte diçka që ndryshonte përjetësisht,  ishte një objekt i 

―gjallë‖, në lëvizje.  

Kjo lëvizje e formës së Hënës në tre faza, ishte e 

ngjashme me jetën e njeriut (lindja-maturia-vdekja) dhe 

përfaqësonte botën e pavdekshme sepse rilindte në 

vazhdimsi.2 (36) Në traditën e popullit tonë gjejmë 

―rilindjen‖ mbas vdekjes, të pasqyruar tek figura e 

shqiponjës  (shpendit kultik i Hënës): ―Në një festival 

folklorik zonal, një i moshuar nga Mërturi i Gurit (Pukë) 
paraqiti një valle që imitonte shqiponjën në momentin e 

mbarimit të jetës. Me levizjet e valltarit, duke dridhur 

gjithë trupin dhe krahët hapur, tregohej se si shqiponja 

vdes dhe ringjallet përsëri...‖3  

 

Ndryshimet që pësonte Hëna, sollën lindjen e mitit të 

saj: Njeriu primitiv kur vinte nata, vëzhgonte i 

mbërthyer nga kurreshtja, Hënën ngjyrë argjendi 

rrethuar nga dritëzat e shumta e të vogla (yjet) në qiellin 

e natës . Ajo ishte gjithmonë aty lart, shoqëruesja e tyre 

e pandarë, dhe me driten e saj të zbehtë, nuk linte të 

                                                
1
 f316 Marija Gimbutas ―Il linguaggio della Dea‖ Venexia, Roma, 

2008 
2
 

www.paxpleroma.it/.../Trattato_Storia_Delle_Religioni_Mircea_Eliad

e.pdf 
3
 f23 Jaho Brahaj ―Flamuri i Kombit Shqiptar‖ 2007 

 

zhdukej njeriu dhe natyra përreth tij nga terri i natës.  

Prandaj ajo ishte mikeshë e tyre dhe kur përgjysmohej 

apo hollohej shumë, ata shqetësoheshin dhe mendonin 
se mos e hante ndonjë përbindësh (gjarpri-bolla) kur 

largohej dhe shkonte nën tokë, sipas imagjinatës së tyre. 

Emri i Hënës, vjen nga rrënja shqipe ―ha‖ (ajo së cilës i 

hanë anën-Hana). Shqiponja, përfaqësuesja e Krijueses-

Dritë, i sulej gjarapërit për të mbrojtur fëmijën e vet 

(Hënën). Shqiponja -vëren Jaho Brahaj-sipas 

mitologjisë përfaqëson fuqinë e Dritës, që lufton kundër 

fuqive të errësirës nëntoksore, e simbolizuar me 

gjarpërin…në monumentet e lashta të arkeologjisë, të 

dokumentuara në të gjithë truallin Ilir e më gjerë, 

paraqitet lufta e shqiponjës me gjarpërin―. 4  

 
Mendoj se emri ―Sellena‖ është i më vonshëm se sa 

―Hëna‖. Siç dihet, në zanafillë të miteve pellazge, 

hyjnitë ishin dukuri të natyrës (Qielli, Uji, Toka, Dita, 

Nata, etj) por të pa pasqyruara si figura. Shumë më 

vonë, forcat dhe dukuritë natyrore morrën pamjen 

njerëzore, duke u emërtuar Hyjni dhe Hyjnesha. Këtë e 

dëshmon edhe fakti, se në gjuhën pellazgo-shqipe, emri 

mbeti në formën e tij mitike zanafillore, kurse në 

greqisht e ka emërtimin nga Perëndesha ―Sellena‖ 

(Seleni), i vënë nga shkruesit e lashtë fetarë, që hartuan 

gjuhën priftërore greke dhe shpreh një fazë më të 
vonshme të besimit.  

 

Ky fakt dëshmon se gjuha pellazgo-shqipe është gjuhë 

zanafillore, që studiuesit i emërtojnë ―gjuhë natyrale‖ 

dhe është më e lashtë se greqishtja dhe latinishtja, që 

nuk përcaktohen si të tilla.  

 

Edhe emri i Diellit e ka burimin nga ai i Hënës. 

Studiuesi M. Eliade pohon se në Rodi, ―gjatë festimit 

kushtuar  Halieia-s (Diellit) është afruar një karrocë me 

katër kuaj... ky emër vjen nga ―halios‖ , që është forma 

dorike e emërtimit Helios (Diellit)‖. (Holmberg ,,Die 
religiösen Vorstellurgen der altoischen Völkern‟‟).5   

(vijon) 

                                                
4
 f13 Jaho Braho (po aty) 

5
 f111Mircea Eliade (po aty)  
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Shkruan: Gjon Keka, Graz/Austri, politolog dhe doktorant 

 

 

 
 

 

 

 

Me rastin e përvjetorit të 610-të të lindjes së Gjergj Kastriotit 
 

 

 

Me 6 maj 1405 është dita në të cilën ka lindur në atdheun arbnor evropian 

një prej bijve të tij më të mëdhenj dhe më fisnik. Kështu 610 vjet më parë 

lindi Gjergj Kastrioti. Lindja e tij thuhet se është shoqëruar me shenja të 

mrekullueshme, që nënkuptonte se për arbnorët do të ketë shpresë, shpëtim 

dhe një të ardhme të lavdishme. 

 

Ndërkaq Gjergj Kastrioti ishte një nga personalitetet më të famshme në 

historinë e asaj kohe, një trim i pashoq dhe një person i talentuar e vizionar. 

 

Ai ishte djali i katërt i mbretit të Arbërisë, Gjon Kastriotit. I marrë peng në 

oborrin e sulltanit ai kurrë nuk e harroi atdheun që la prapa dhe familjen e tij. 
 

Rritja e tij e ngadalshme por e sigurtë ishte rritje për kthimin e shpresës dhe 

shpëtimit të Shqipërisë. 

 

Ai nuk e hoqi kurrë nga zemra dhe mendja atdheun e tij. Ai bënte projekte 

dhe kishte ide të mëdha se si të arrinte tek atdheu i tij një ditë për të çliruar 

dhe udheëequr në rrugën e etëreve të tij. Dhe ajo ndodhi me ri-kthimin e tij 

të fuqishëm me 1443 dhe rivendosjen e gjërave në vendin e vet. 

 

Ai kishte lindur për ta shpëtuar atdheun e tij. Ai nuk i donte lajkat dhe 

pozitat që sulltani i kishte ofruar,. 

 
Dua të nënvizoj se Gjergj Kastrioti ka lindur jo rastësisht dhe i rrethuar me 

mrekulli, sepse lindja e tij përbënte një porosi të qartë për të gjithë, e mbi të 

gjitha për pushtuesin turk se Shqipëria nuk është një vend i askujt, por një 

vend ku lindin trima dhe shpëtimtar të tij. 

 

Kështu që lindja e Gjergj Kastriotit me 6 maj të vitit 1405 ishte dhurata më e 

Madhe që Zoti i ka dhënë kombit arbnor që nga zanafilla e tij. Ai është 

krenaria dhe lideri e heroi i papërsëritshëm i shtetit të Arbërit , avokati dhe 

ideatori i bashkimit të kombeve evropiane. 

 

Atë e kanë shoqëruar gjithnjë 

fama, trimëria, zelli, urtësia. 

vizioni dhe lidershipi sepse 

mblodhi rreth vetes të gjithë 

arbnorët për ta mundur të keqen 

që vinte nga pushtimi osman dhe 

ai së  bashku me bashkatdhetarët 

e tij luftuan deri në fund të jetës 

dhe mbrojtën vlerat, kulturën, 
identitetin dhe tërë civilizimin e 

përbashkët të familjes evropiane. 
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Shkruan: Prof.ass.dr. Gjon Berisha, Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë/Kosovë 

(gjon_berisha@yahoo.com) 
Gjon Berisha u lind më 25 janar 1975 në Gjakovë (fsh..Brekoc). Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje. Gjatë 

viteve 1996-1999, studioi në Fakultetin Filozofik-Dega e Historisë, kur në vitin 2008 në po këtë Universitet mbaroi 

studimet posdiplomike për Histori Mesjetare. Në fund të vitit 2009 ka mbaruar studimet posdiplomike në Universitetin e 

Zarës (Kroaci). Në janar 2014, ka mbaruar studimet doktorate në Qendrën  e Studimeve Albanologjike në Tiranë, dhe ka 

mbrojtur gradën e doktorit të shkencave të historisë mesjetare, nën drejtimin e prof.dr.Pëllumb Xhufit. Nga qershori  2012 

punon në Institutin e Historisë ―Ali Hadri‖ në Prishtinë, ku aktualisht është shef i Departamentit për Studime Mesjetare. 

Për dhjet vite ka punuar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës; në kolegje private si mësimdhënës i gjuhës latine dhe 

historisë. Është pjesëmarrës në disa simpoziume e konferenca kombëtare e ndërkombëtare. Ka botuar katër libra 

monografike dhe me dhjetëra studime nga fusha e mesjetës, kryesisht nga historia kishtare, të botuara në gjuhën shqipe, 

angleze dhe kroate.  

 

Kisha katolike në jetën e shoqërisë mesjetare shqiptare 

(pjesa e parë) 

 
Prifti diplomat dhe luftëtar 
Princërit dhe feudalë territorial nuk mbanin vetëm 

shpurat e tyre të armatosura, por edhe një grup 

personash civilë, shkrues e klerikë, të cilët përbënin së 

bashku me disa fisnikë oborret arbërore. Komunikimi 

me shkrim dhe përfaqësimi diplomatik e ndërmjetësuese 

me princat e tjerë dhe republikat e Raguzës, Venedikut 

dhe Papatit ishin kryesisht në duart e klerikëve arbëror.6 

Para se gjithash, përfaqësimi diplomatik i pushtetit laik 

nga ana e klerit ishte një fushë kjo ku çmoheshin shumë 
cilësi të tilla si: erudicioni, inteligjenca, përmbajtja, 

gjakftohtësia, besueshmëria, që ishin karakteristike për 

njerëzit e fesë. Ndaj ishte e kuptueshme që, në shek. 

XIV, të gjithë princërit e sundimtarët shqiptarë ua 

besonin misionet delikate diplomatike brenda dhe jashtë 

vendit ipeshkvijve e abatëve të ipeshkvive të tyre. 

 

Shërbimet e klerikëve arbërorë i vlerësonin si të çmuara 

edhe mbretërit serbë, anzhuinë apo qeveritarët 

venecianë, që i mbanin ata vazhdimisht pranë vetes në 

cilësinë e këshilltarit ose të emisarit për çështjet 

arbërore.  
 

Njëri ndër këto personalitete ishte argjipeshkvi i Tivarit, 

Marin Zare (1291-1307), me origjinë nga një familje e 

njohur bujare nga Tivari, i cili pasi u zgjodh në postin e 

argjipeshkvit të Tivarit më 1301, provoi të jetë një 

personalitet shumë mbizotërues, i cili jo vetëm që kishte 

mbështetjen e Selisë së Shenjtë, por ishte edhe një 

personalitet i preferuar i sundimtarëve laikë,
7
 duke 

shërbyer edhe si ambasador i mbretërve serb Stefan 

Dragutinit, Uroshit II dhe nënës së tyre, Helenës me 

Papën dhe mbretër të asaj kohe, siç ishte rasti me vetë 
mbretin e Bullgarisë. 8 

 

Të tilla misione kryenin edhe ipeshkvijtë e Shkodrës 

(Shtjefni II, më 1306 dhe 1318; Pjetri II, më 1320 dhe 

ipeshkvi Marku II, më 1348), si funksionarë fuqiplotë të 

                                                
6
 N. Jorga, Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au 

XVe siècle, Volume I Paris: Ernest Leroux , Bucurest: l'Academie 

Roumaine,1899, p. 113. 
7
 М. Пурковић, Авињонске папе и српске земље, Пожаревац 1934, 

p.18. 
8
Theiner, Monumenta Hungaricam I, dok.607; Acta Albaniae I, 514, 

531, 547, 552-554, 581, 582; Šufflay, ―Kirchenzustände‖, 214, 242. 

mbretërve serbë.9 Njëri nga ipeshkvijtë e Shkodrës 

paraqitet në Venedik në vitin 1394, si i dërguar i Gjergj 

Balshës II, kurse për të njëjtin qëllim, më 1402 e 

përdorë edhe argjipeshkvin e Tivarit10 dhe atë të 

Drishtit; gjatë bisedimeve me papën Nikollën e V, për 

kalimit në ritin katolik (1368-1369), Balshajt e kishin 

përdorë ipeshkvin e Shasit, Pjetrin; si diplomat Zakariajt 

përdornin shërbimet e ipeshkvit të Sapës,11 Pjetrit, i 

quajtur i ―Zakarisë‖12;  për Dukagjinët ipeshkvi i 

Lezhës, për Topiajt ipeshkvi i dominikan i Vregos, 
Johannes [Gjon] de Golinis dhe ai Durrësit (Dhimitër 

Nesha, 1392),13 për të venë e Balshës II, Komnenë 

Balshën e Vlorës ipeshkvi i Arbrit, për Shpatajt 

peshkopi i Janinës. Po ashtu, si ndërmjetësues pranë 

Venedikut në emër të fisnikëve arbëror Zakariajve dhe 

Jonimëve, gjatë tetorit (më 7-12 tetor) të viti 1400 u 

paraqit frati Nikolla nga Shkodra (fratri Nicolaus de 

Scutaro ordinis Minorum), etj.14 

 

Përdorimi i shërbimeve të klerit në diplomaci dhe 

marrëdhënie me shtet tjera, ishte një praktikë e njohur 

edhe nga i ati i Skënderbeut, Gjon Kastrioti, mbasi edhe 
ky, siç del nga një akt venedikas që mbanë datën 17 

gusht 1428, kishte dërguar pranë Senatit të Venedikut 

dy ambasadorë: priftin katolik me emrin Admorati dhe 

priftin ortodoks, Dhimitrin, i cili siç thuhej, e njihte mirë 

greqishten.15 

 

Megjithatë, ky aktivitet i klerit, vjen në shprehje 

veçanërisht në kohën e Skënderbeut, luftëtarit dhe 

mbrojtësit të krishterimit dhe të kulturës perëndimore, 

gjatë periudhës njëzetepesëvjeçare.16  Në burimet e 

kohës, këta burra, të cilët zëvendësonin, përfaqësonin 

                                                
9
 Theiner, Monumenta Hungaricam I, dok.734; Acta Albaniae I, 580, 

687. 
10

 Jorga, Notes et extraits I, 115. 
11

 Ibid., 125; Šufflay, ―Kirchenzustände‖, 243. 
12

 Illyricum Sacrum VII, 276. 
13

 Ljubić, Listine IV, dok.427; Acta Albaniae II, 496. 
14

 N. Jorga, ―Notes et extraits por servir à l‘histoire des croisades au 

XVe siècle I (IV Documents politique)‖, Revue de l'Orient latin  4 

(1896), 235-236; Acta Albaniae II, 659-660; Šufflay, 

―Kirchenzustände‖, 281, shën.1. 
15

 ―Hec sunt que fuerunt translata de greco in latinum per dominum 

Admoratum et presbiterum Dimitri, ambaxiatores magnifici domini 

Yvani Castrioti...‖, Jorga, Notes et extraits I, 474; Радонић, Ђурађ 

Кастриот Скендербег, dok.5. 
16

 A. Fishta, ―Skanderbegu e Françeskajt‖, Hylli i Dritës, 7-8 (1930), 

366-376. 

mailto:gjon_berisha@yahoo.com
http://commons.wikimedia.org/wiki/Paris
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220818q/f4.image.r=Revue%20de%20l%27Orient%20latin.langEN
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dhe këshillonin Skënderbeun jashtë shtetit të tij, janë 

lehtë të kapshëm. Këta janë dorë e djathtë në zbatimin e 

politikës anti-turke të papëve në këtë kohë. Me kishën 

do të ndodhte pashmangshëm i njëjti zhvillim si me 

shoqërinë laike arbërore veriore, e cila po aty rreth mesit 

të shekullit XV hoqi dorë nga çdo qëndresë kundër 

sundimit venedikas. Ndryshe nga kisha ortodokse, e cila 

u ishte përshtatur në ish-hapësirën bizantine dhe në 

mbretërinë nemanjidë, qëndrimi politikë i kishës 
katolike ndaj marshimit turk drejt Adriatikut ishte i 

qartë.17 Kisha katolike dhe përfaqësuesit e saj refuzuan 

çdo kompromis dhe morën rol udhëheqës në mbrojtjen e 

bregdetit Adriatik kundër ushtrive osmane. Ashtu 

sikurse dhe në shekullin XIV klerikët i siguruan botës 

fisnike arbërore marrëdhënie diplomatike me shtetet 

italiane. Në vetë Arbërinë ata përkrahën të gjitha 

përpjekjet mbrojtëse të zotërinjve të krishterë. Ndaj dhe 

osmanët te kleri katolik shikonin një nga armiqtë e tyre 

më të rrezikshëm dhe bënë çmos për ta shkatërruar 

infrastrukturën kishtare.18  

 
Aktiviteti diplomatik i klerit, përballë pushtuesve, duhej 

të vihej në veprim së pari në pajtimin ndërmjet 

princërve arbërorë, për të krijuar kushte që të shkohej 

tutje. Pikësëpari Skënderbeu dhe Lekë Dukagjini, 

duheshin pajtuar sërish. Për këtë mision, me bekimin e 

papës Nikolla V, u caktua Pal Engjëllin, prej dy vjet e 

gjysmë ipeshkëv i Drishtit, i cili, siç e përshkruan 

Farlati, më mirë se kush, e njihnin mënyrën e jetesës 

dhe mentalitetin e malësorëve, ndaj e kishin më lehtë se 

gjithë të tjerët për të komunikuar me Skënderbeun dhe 

Dukagjinin.19  
 

Në fushën e partnerizimit të jashtëm, një sinjal 

pozitiv erdhi nga Roma, që më 22 dhjetor 1445. Papa 

Eugjeni IV emëroi Pal Engjëllin ipeshkëv të 

Drishtit,20 veprim i cili do të promovonte ndjeshëm 

marrëdhëniet me papën në fushën kishtare dhe 

diplomatike. 

 

Që më 20 qershor të vitit 1447, Papa Nikolla V dërgoi 

françeskanin Antonio de Oliveton si ―nunc të Selise 

Apostolike në viset e Arbërisë dhe Dalmacisë‖ (ad 
partes Albaniae et Sclavoniae), që mund të jetë edhe 

nunci i parë apostolik që vjen si i tillë zyrtarisht në 

Arbëri, me porosi që të bënte çmos për të bindur 

besnikët e krishterë t‘i jepnin mbështetje luftës kundër 

turqve të drejtuar nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu.21  

                                                
17

 Acta Albaniae Veneta XLII 3216; XIV 3352; Schmitt, Arbëria 

venedikase, 578. 
18

 Радонић, Ђурађ Кастриот Скендербег, dok.146; 184. 
19

 Illyricum Sacrum VII, 240. 
20

 Statutet dhe urdhëresat, 83. 
21

 Në Breve ndër të tjera thuhej: ―... nostrum et Sedis apostolicae 

Nuncium, ad praesens mittimus, cupientes illas tibi iacere 

concessiones, in quarum vim christifidelibus carum partium tu possis 

gratiorem reddere ac utiliorem... Caeterum, quia cupimus dilecto 

filio, nobili viro Georgio Castrioto, Domino in Albania, a fidelibus 

christianis favores et praesidia praestari adversus Turcas...‖, 

Bullarium Franciscanum continens constitutiones, epistolas, 

diplomata Romanorum pontificum Eugenii IV et Nicolai V ad tres 

ordines S. P. N. Francisci spectantia. Collegit et edidit Fr. Ulrichus 

Hüntemann O.F.M. lector iubilatus. Nova Series. Tomus I. (1431–

1455). Ad Claras Aquas (Quaracchi), MCMXXIX, dok.1071, f. 540; 

Në një breve (bullë papnore) të lëshuar më 12 korrik 

1447, të cilën ia dorëzoi nuncit në fjalë, Papa e 

përgëzonte Skënderbeun për luftën me sukses që po 

zhvillonte kundër turqve; e cilësoi atë ―atlet shumë të 

fortë në mbrojtjen e besimit të drejtë (orthodoxae fidei 

fortissimus athleta). Ky mund të jetë akti i parë zyrtar i 

me të cilin Selia e Shenjtë hyri në marrëdhënie me 

Skënderbeun. 

 
Qysh mes viteve 1446 dhe 1450 ndërmerr abat Lazri 

legata të rëndësishme në Romë, Napoli dhe Burgund. 

Gjatë vjeshtës së vitit 1447 një abat katolik, i afërm i 

Skënderbeut, ndërmjetësoi me Napolin. Ai kishte 

porosi nga shefi i tij që të merrte angazhime pranë 

oborrit napolitan në lidhje me fushatën që po 

përgatiste Janosh Huniadi dhe kryqtarët tjerë kundër 

osmanëve. Bisedimet u përqendruan në çështjen 

madhore të kryqëzatës. Si kompensim për angazhim 

në të, abat Pjetri duhet të këtë kërkuar një lloj 

marrëdhënie më zyrtare të Kastriotit me kryqëzatën. 

Pikërisht këto bisedime do të japin rezultate më 14 
dhjetor 1447, që në fakt është edhe dokumentimi i 

parë i marrëdhënieve në mes Skënderbeut dhe 

Alfonsit V. Bëhet fjalë për përgjigjen nga Alfonsi i V 

të një letre të dërguar nga Skënderbeu nëpërmjet një 

ambasadori (abatin Pjetër).22 Ipeshkvi Andrea Suma 

nga Albanum-i, e përfaqëson Skënderbeun më 1448 në 

Dubrovnik. Po ky ipeshkëv, në vitin 1452, si 

përfaqësues me prokurë i Skënderbeut shkoi në 

Raguzë për të tërhequr në emër të tij një shumë të 

hollash. Tërheqja e të hollave vërtetohej nga një 

dokument që quhej diplomë publike. Diploma 
lëshohej në emër të Skënderbeut dhe mbante vulë e tij 

personale.23 

 

Në letrën e Alfonsit V drejtuar Papës më 25 mars 1451, 

njoftohemi për ndihmat që ai po përgatiste të dërgonte 

në Krujë, ku ndër të tjera përmenden të dërguarit e 

Skënderbeut, ipeshkvi i Krujës, Shtjefni dhe 

dominikanit Nikollë de Berguci.24  

 

Gjithnjë, në kuadër të forcimit të marrëdhënieve me 

Arbërinë, Papa Nikolla V, në detyrën e nuncit dhe 
komisarit apostolik në Arbëri, Bullgari dhe Rashë, më 

21 shtator 1451 e emëron françeskanin arbëror At. 

Eugen Sumen. Për çështjet e rregullit (françeskan) 

Papa i dha atij të gjitha kompetencat e një Ministri 

provincial. Veç kësaj, në kuadrin e tagrave të 

zakonshme që i jepeshin nuncëve apostolikë dhe 

predikuesve të kryqëzatës, iu dhe edhe tagra e 

inkuizitorit kundër herezive në ato anë.25 

 

 (vjon) 

                                                                          
B. Panzić,‖ Françeskanët në shërbim të Shqipërisë gjatë epokës së 

Skënderbeut‖, Hylli i Dritës 4 (2009), 48-49. 
22

 Panzić,‖ Françeskanët në shërbim të Shqipërisë‖, 48-49. 
23

 Радонић, Ђурађ Кастриот Скендербег, dok.51. 
24

 ―patrem Stephanum, episcopum Croiensem, ac religiosum Nicolaum 

de Berguzi, ordinis Sancti Dominici...‖, Радонић, Ђурађ 

Кастриот Скендербег, dok.37. 
25

 Bullarium Franciscanum, n.s.I, dok.1506, f.756-75; Panzić, 

―Françeskanët në shërbim të Shqipërisë‖, 50. 
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Vrasja e Luigj Palajt sipas dokumenteve malazeze te vitit 1913 

                           (pjesa e katërt) 

 

Atë Luigj Palaj 

 

Komisionit i sugjerohej që të 

hetojë së bashku, si punën e 

vrasjes së Palajt, ashtu edhe atë të 
kalimit të besimtarëve të rinj në 

ortodoksizëm, duke theksuar 

kategorikisht se nuk mund të ketë 

kthim në fenë katolike, në qoftë 

se banorët nuk deklarojnë se u 

detyruan me dhunë të kalojnë në 

fenë ortodokse dhe se tani 

dëshirojnë të kthehen në kato-

licizëm. 

 

Më 7 prill 1913, vojvoda Gavro 

Vukotiq nga Gjakova i shkruante 
telegramin e radhës ministrit në 

Cetinë, ku e informonte se 

delegatët austriakë nuk donin 

assesi t‘i hynin kurrfarë pune. Ai 

informon se delegatët austriakë 

nuk duan t‘i njohin delegatët 

malazez si anëtarë të komisionit 

për çështjen e konvertimit, ngase 

kjo është kryekreje punë e tyre. 

―Delegatët malazez kanë për 

detyrë që për këtë punë t‘ua bëjnë 
të gjitha lehtësimet bashkë me 

sigurimin. Sa u takon hetimeve 

rreth vrasjes së Palajt kërkojnë që 

pjesëmarrja jonë të jetë nën 

mbikëqyrjen e konsullit austriak. 

 

Delegatët austriakë nuk e njohin 

as konsullin italian si anëtar të 

komisionit, ndërsa ne e njohim, 

sepse e ka autorizuar qeveria e tij. Shkurt, austriakët dalin për çdo ditë me 

ndonjë kërkesë të re, koklavisin dhe ngatërrojnë kumtimin e udhëzimeve të 

tyre.‖ Vetëm dy ditë më vonë, në vazhdën e informimeve të rregullta për 

qeverinë, vojvoda Gavro Vukotiq i shkruante përsëri Cetinës dhe e informonte 

se ishin mbajtur dy mbledhje në territorin që ata e quajnë të tyrin në praninë e 

dy konsujve, por pa argjipeshkvin. Në këto mbledhje pala malaziase kishte pa-

raqitur protokollin me kompetencat e misionit malazias lidhur me vrasjen e 
Luigj Palajt dhe rreth çështjes nëse nga pushteti malazias u ushtrua terrori ndaj 

katolikëve që të kalojnë në fenë ortodokse. Në ato mbledhje zyrtarët malazez i 

kishin lexuar të gjitha shkresat mbi vrasjen e Luigj Palajt. Cetina informohej 

edhe se konsujt kërkonin gjithashtu rikthimin e të konvertuarve në katolicizëm, 

duke theksuar se ashtu janë udhëzimet e tyre. Telegrami informonte edhe se 

argjipeshkvi druante nga mllefi i katolikëve të ortodoksuar, sikurse frikohej edhe 

nga hakmarrja e pushtetit malazias ndaj atyre që, eventualisht, do të deklaronin 

se qenë të terrorizuar. Cetina informohej se kishte kërkuar të bëhej përsëri 

ekspertiza e kufomës së Luigj Palajt të vrarë dhe se ata kishin propozuar një 

mjek të këtushëm serb. Malazeztë e pranuan kërkesën e tyre me kusht që gjatë 

ekspertizës të marrin pjesë dy mjekë nga pala e tyre, të cilët e kishin bërë 
ekspertizën më parë. Telegrami në fund informon: posa ta kryejmë punën e 

Luigj Palajt do ta thërrasim edhe argjipeshkvin që të jetë i pranishëm në marrjen 

në pyetje të katolikeve të ortodoksuar rreth dhunës. Gjithashtu theksohej se në 

qoftë se ai nuk do të vinte, atëherë do ta kryenin punën në praninë e konsullit. 

 

Më 11 prill 1913, vojvoda Vukotiq nga Gjakova e informonte Ministrinë në 

Cetinë se atë ditë ishte bërë përsëri ekspertiza e kufomës së klerikut katolik 

Luigj Palaj. Ekspertizën e kishin bërë dy mjekë malazez dhe një mjek serb, i 

cili ishte i propozuar nga konsulli austro-hungarez. Ekspertiza u krye në 

praninë e konsullit dhe u konstatua se Luigj Palaj u vra me pushkë shumë afër 

pas shpine. Sipas raportit të tyre, plagë të tjera armësh nuk kishte. Se sa mund 

të jetë ky raport i besueshëm është shumë lehtë të konstatohet me vetë faktin 
se ekspertizën e kishin bërë dy mjekë malazez dhe një mjek serb. Gjithsesi që 

raporti i ekspertizës dihej që më parë në kokat e këtyre mjekëve. Ai ishte 

raport në përshtatje dhe sipas sugjerimeve qeveritare malazeze. 

 

Ndërkaq, telegrami i dy ditëve më vonë, po nga Gjakova, për Cetinën ishte se 

kleriku Palaj ishte varrosur po në atë vend ku ishte vrarë si kriminel. Konsulli 

austro-hungarez luste të lejohej bartja e kufomës së tij fshatin Zym afër Prizrenit. 

Në kërkesën që bartja e kufomës të bëhet me ceremoni, zyrtari malazias nga 

Gjakova shprehte mendimin që kjo gjë të mos u lejohej, së paku për momentin, 

por, megjithatë, deklaronte se mbetej në pritje të urdhrave nga lart se si të 

veprohet. Vetëm dy ditë më vonë kemi përgjigjen nga Ministria e Brendshme në 
Cetinë, ku sugjerohej që, për shkaqe sanitare, hëpërhë nuk ishte e mundur të 

lejohej zhvarrimi dhe transportimi i kufomës së Palajt të ndjerë, derisa të kalonte 

afati i paraparë me ligjin sanitar. 

 

Ironia më e madhe del nga telegrami vijues i vojvodës Gavro Vukotiq për 

ministrin në Cetinë, ku shkruante se komisioni e kishte nënshkruar protokollin 

mbi mbylljen e çështjes së vrasjes së Palajt.  

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

(pjesa e dytë) 

 

 

Në ish-Jugosllavi në fund të luftës, deklarohej se kriteri 

kombëtar do të vihej në themel të ndarjes territoriale 

dhe administrative të vendit. Por, pas përfundimit të saj, 
këto kritere për pushtetin jugosllav, nuk ekzistonin, dhe 

si të tilla nuk u morën parasysh. Edhe pse territoret 

shqiptare përbënin një tërsi territoriale, ishin kompakt 

nga pikëpamja kombëtare, kishin një vijueshmëri e 

shtrirje të përcaktuar qartë nga pikëpamja  gjeopolitike 

gjatë kufirit me trungun amtar dhe me republikat e tjera 

të Jugosllavisë, u ndanë midis njësive federale1. Të 

gjitha këto, ndikuan që te populli shqiptarë të rritet 

pakënaqësia. Këtë më vonë e pranuan edhe vet 

udhëheqësit jugosllav. 

 

Aneksimi i Kosovës në Serbinë Federale shënon 
manovrimin më dinak sllavo-komunist, dhe fillimin e 

një tragjedie të re për shqiptarët këndej kufirit. 

Shqiptarët e Kosovës edhe për kundër sakrificave të 

mëdha që bënë në luftën antifashiste, nuk përfituan nga 

rasti në përmbushjen  e ëndrrës së tyre të çlirimit 

kombëtar. Ata, pas legalizimit  të ri-okupimit  në 

Kuvendin e Prizrenit, u detyruan të ndiqnin një politikë 

më ndryshe dhe më të pranuar në kohë e hapësirë. Se, 

lufta për çlirim dhe për të ardhmen e tyre kombëtare nuk 

do të pushoi, natyrisht me forma të reja, të imponuar 

nga situatat e krijuara. 
 

Ato forca nacionaliste dhe ata patriotë, që kishin luftuar 

gjatë tërë kohës për një Shqipëri etnike, pas kësaj që 

ndodhi, vendosën që në mënyrë të organizuar, legalisht, 

por edhe ilegalisht të luftojnë dhe të veprojnë për 

bashkimin e tokave shqiptare. Shi për këtë, ishte e 

natyrshme  që të bëhej një organizim i atillë, sepse ku ka 

okupim dhe robëri, lind edhe rezistenca e qëndresa e 

popullit.  

 

Pas aneksimit të Kosovës, për popullin shqiptar filloi 
një etapë e errët, një kalvar i vërtetë. Filluan përsëri 

masakrat masive mbi popullatën e pafajshme, dhe 

likuidoheshin patriotët dhe intelektualët e paktë. Në 

Drenicë dhe në shumë vende të tjera të Kosovës bëhej 

gjenocid i vërtet. Edhe pse ishte e pushtuar Kosova, ajo 

edhe më tej trajtohej si zonë e rrezikshme dhe e pasigurt 

për shkak se banohej me një popullsi shumicë jo sllave, 

e shtypur dhe e diskriminuar2. Andaj edhe ekzistonte 

frika tek okupuesi. 

                                                
1
 Dr. Lefter Nasi, E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi, 

Tiranë 1990, f. 409 
2
 Dr. Fehmi Agani, Demokracia, Kombi, Vetëvendosja, Pejë 1994, f. 
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Me këtë gjendje të imponuar, ku ―liria‖ dhe ―barazia‖ e 

popullit shqiptar ishin shndërruar në robëri nga një 

pakicë kombëtare –serbët dhe malazezet, kuptohet se 
populli liridashës nuk ishte i kënaqur. Meqë popullata 

shqiptare që jetonte përgjatë kufirit me shtetin amë, 

edhe zyrtarisht ishin shpallur si element i pabesueshëm3, 

për këtë arsye edhe ndiqeshin, burgoseshin, 

torturoheshin, detyroheshin të shpërnguleshin, madje 

edhe vriteshin dhe askush nuk merrej në përgjegjësi. 

Fundja, të gjitha  masakrat, që ua bënë shqiptarëve, 

ishin të legalizuara nga organet shtetërore, që si bazë u 

shërbenin ―Naçertania ― e Garashaninit, elaboratet e I. 

Andriqit, I . Vukotiqit, elaboratet I, II të Vasa 

Çubrilloviqit, të cilat vazhduan  të zbatohen me 

përpikëri si dhe projekte të tjera të mëvonshme. 
 

Duke e parë tradhtinë e madhe  që ndodhi me 8-10 

korrik  1945, forcat nacionaliste shqiptare u detyruan që 

të kërkonin përkrahjen, mbështetjen dhe bashkëpunimin  

e forcave demokratike në vendet perëndimore. Ilegalja 

shqiptare duke e parë se tokat shqiptare po rrëshqitnin 

në prehrin sllav, filluan organizimet për t‘iu kundërvënë 

qëllimeve gllabëruese të tyre. 

 

Viti 1945, vlen të cekët se tek populli shqiptarë do të 

kujtohet si viti më i përgjakshëm në historinë e 
Kosovës, sepse do të pushkatohen disa dhjetëra mijëra 

veta, shumë të tjerë do të zhdukën pa gjurmë, mbi 30 

mijë do të futën në burgje dhe do të vendosën në kampe, 

qindra mijëra të tjerë do të marinë botën në sy ( si në 

Turqi, Greqi e vende të tjera), e shumë të tjerë do të 

vriten jashtë Kosovës4 . Të gjitha këto do të bëhen nën 

maskën e njëfarë ―Vëllazërim-bashkimit‖ iluzor. 

 

Administrimi ushtarak në Kosovë 
Ndërsa Pushteti i Administrimit ushtarak në Kosovë u 

vendos në kohën  kur organet më të larta të PKJ-së dhe 
të LANÇ-së, vendosën  që Kosova, si njësi autonome, 

t‘i aneksohej Republikës së Serbisë. Kjo koincidencë 

nuk ishte e rastit, ajo ishte e lidhur ngushtë me detyrat 

që qëndronin përpara tij. Qëllimet e këtij pushteti ishin : 

1. Administrimi ushtarak synonte  t‘u mohonte  

shqiptarëve arritjet dhe të drejtat që kishin realizuar 

gjatë luftës, 

2. T‘u impononte zgjedhjet që ishin projektuar për ta në 

rregullimin federativ të Jugosllavisë së pasluftës.  

3. Ai kishte për detyrë të pengonte me çdo mjet  

shpërthimin  e pakënaqësisë tek shqiptarët, e cila mund 

                                                
3
 Doracak i Seksionit të Punëve të Brendshme, Beograd 1957 

4
 Muhamet Mjeku, Lufta e Drenicës, Prishtinë 1991, f. 7-8 

mailto:sabile_basha@hotmail.com
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të çonte edhe në një kryengritje të përgjithshme 

popullore, 

4. Të thyente rezistencën e popullit shqiptarë që kishin 

filluar në anë të ndryshme të Kosovës5.  

5. Në rast nevoje, të pengonin ndërhyrjen e Ushtrisë 

Shqiptare, që do ti vije në ndihmë Kosovës, dhe  

6. Administrimi Ushtarak, justifikohej me pretekstin se 

gjoja ishte vendosur për luftimin e forcave 

―kundërrevolucionare ― shqiptare në Kosovë. 
 

Administrimi ushtarak në Kosovë u vendos me 8 shkurt 

1945, me propozimin e J.B.Titos6 dhe e tërë kjo u 

konceptua edhe si riorganizim i formacioneve  

ekzistuese ushtarake në Kosovë dhe u shoqërua  me 

formimin e brigadave dhe të divizioneve të reja, 

ndërmarrjen e masave për thyerjen sa më të shpejt të 

rezistencës në Kosovë, që u organizua në disa pjesë të 

saj. Gjatë ekzistencës së pushtetit ushtarak, vëmendja 

kryesore u përqendrua në largimin  e kontingjenteve të 

të rinjve shqiptar nga këto treva, të cilët për këtë shkak u 

dërguan në veri të Jugosllavisë, ose në radhët e 
―brigadave të punës‖7. Rruga që përshkuan këta të rinj 

ishte shumë e vështirë, për arsye të presioneve të 

shtabeve jugosllave.  

 

Ndryshime të shumta u bënë në organizimin e reparteve 

ushtarake, në kuadrin komandues të këtyre reparteve 

dhe të seksioneve të shtabit të qarkut. Për drejtimin e 

tyre u caktuan kuadro serbe e malazeze, të cilët në 

shumë raste u thirrën nga rajonet e tjera të Jugosllavisë. 

Nga detyra u shkarkua Fadil Hoxha, i cili në këtë kohë 

ishte komandant i Shtabit Kryesor, e më pas i Shtabit 
Operativ të Kosovës. Shef i Shtabit Operativ për 

Kosovë u emërua Dushan Vukotiqi, i cili deri në atë 

kohë kishte qenë zëvendës komandant i Divizionit të 

46- të jugosllav. Shef i prapavijës u caktua Stevo 

Dobërkoviq,8 i cili u dërgua nga Shtabi Kryesor i 

Serbisë. 

 

Mu nga këto ndryshime që u bënë në kreun ushtarak në 

Kosovë, del se në riorganizimin e ri nuk u emërua asnjë 

nga shqiptarët, vetvetiu kuptohet edhe qëllimi i 

administrimit ushtarak.   Komandës së Administrimit 
ushtarak iu dhanë autorizime të plota, ndërsa për të 

gjitha veprimet  ajo jepte përgjigje vetëm para 

Komandantit Suprem9. Me fillimin e veprimit të 

pushtetit ushtarak në Kosovë, gjenocidi ndaj popullatës 

së pafajshme shqiptare, mori formën e jetës së 

rëndomtë, populli filloi të jetojë në ankth, për ditët që do 

të vijnë.  Ndërsa me 19 shkurt 1945 (11 ditë pasi u 

vendos administrimi ushtarak), në Prishtinë, OZNA dhe 

ushtarakët thirrën mbledhjen e Komitetit Krahinor të 

                                                
5
 Dr. Lefter Nasi, Ripushtimi i Kosovës- shtator 1944- korrik 1945, 

Tiranë 1994, f. 162 
6
 AVIH, k. 1411 nr. Regj. 14/4, Urdhëresë tepër rezerve. Nr. 13.8 

shkurt 1945 e Komandantit Suprem të UNÇ dhe APJ, Josip Broz Tito 
7
 Krsto Filipoviq, Vojna uprava na Kosovu 1945 ( shënime 

stenografike), f. 308. I. Antonovski, Formiranje i razvoj Vojne uprave, 

f. 66  
8
 Viqentije Gjorgjeviq, Organizacioni razvoj partije na Kosovu i 

Metohiju 1945- 1952, (―Klasa punëtore e Mitrovicës dhe Rrethinës në 

lëvizjen punëtore-komuniste‖), Mitrovicë, 1979, f. 562 
9
 Savo Dërleviq, Vojna uprava na Kosmetu, Beograd 1986, f. 79 

PKJ- së dhe morën vendim që organizata partiake e 

Kosovës t‘i bashkëngjitej organizatës partiake të 

Serbisë10. Për të gjitha këto ndërmarrje populli e as 

anëtarësia nuk pyetej fare. Por, edhe sikur të pyeteshin, 

përfaqësimi i shqiptarëve në radhët e PKJ-së ishte 

shumë i vogël. Nga kjo del se pas luftës aspiratat 

kombëtare të popullit shqiptar në ish—Jugosllavi nuk u 

morën parasysh, por u shtypen me dhunë e terror. 

Udhëheqja e PKJ-së dhe politika serbe i shfrytëzuan si 
marrëdhëniet që u krijuan ndërmjet PKJ-së dhe PKSh-së 

ashtu dhe parullat për ―vëllazërimin, bashkëpunimin e 

internacionalizmin‖, për realizimin e qëllimeve të veta 

grabitqare ndaj Shqipërisë dhe popullit shqiptar11 që u 

manifestua edhe më vonë. 

 

Po qe se shqyrtojmë hollësisht dokumentet ushtarake 

(LANÇ) dhe partiake (PKJ), nxjerrim përfundime, se 

Kosova si njësi autonome nuk lindi pas vitit 1945, por 

autonomitetin e saj e gjejmë shumë  më herët. Ajo gjatë 

gjithë viteve të luftës pati të drejta të barabarta, si edhe 

republikat tjera të ish-Jugosllavisë. Mirëpo, ç‘është e 
vërteta, populli shqiptar asnjëherë nuk e shikoi me 

―admirim‖ pushtetin e ri, që kishte gdhirë mbi Kosovën 

pa dashjen e saj. Edhe në dokumentet partiake të kohës 

thuhet se shqiptarët me vështirësi pranonin të 

anëtarësoheshin në radhët e PKJ-së. Ta zëmë se vetëm 

në mars të vitit 1945, në Kosovë kishte 1020 anëtarë të 

PKJ-së, prej tyre vetëm 328 ishin shqiptarë, ose 33% 

nga numri i përgjithshëm12. Përbërja kombëtare 

ndryshonte  edhe në komitetet partiake të rretheve. Pas 

lufte, organizata partiake në Kosovë u nda në shtatë 

komitete partiake të rretheve. Vetëm në komitetin e 
rrethit partiak të Gjakovës, sekretar i organizatës ishte 

shqiptar ( Xhevdet Hamza). I cekëm sekretarët e 

komiteteve  vetëm e vetëm që ilustrimi i padrejtësive  në 

përfaqësimin e strukturës kombëtare të jetë më 

argumentues. 

 

Diskriminimi kombëtar vërehet edhe në udhëheqësin më 

të lartë partiake të Kosovës. Sekretar politik i Byrosë së 

Komitetit të Partisë për Qarkun e Kosovës ishte 

Milladin Popoviqi, sekretar organizativ ishte Dushan 

Mugosha, ndërsa anëtar të saj ishin :Pavle Joviqeviq, 
Spasoje Gjakoviq, Ismet Shaqiri, Fadil Hoxha, Boshko 

Çakiq, Xhavit Nimani, Kërsta Filipoviq dhe Mita 

Milkoviq. Po kjo gjendje e organizimit partiak për nga 

struktura kombëtare u ruajt edhe pas vrasjes së Milladin 

Popoviqit13    ( 13 mars 1945), e cila zgjati deri më vitin 

1968, kur  për herë të parë u zgjodh një shqiptar- Veli 

Deva. Mund të themi lirshëm se e tërë kjo ishte bërë me 

paramendim, ngase organet partiake luanin një rol 

shumë të madh për vendosjen e fateve të kombeve në 

ish- Jugosllavi. 

(vijon) 

                                                
10

 Dr. Sabile Keçmezi- Basha, Gjurmët e autonomitetit, Rilindja, 21 

prill 1986, Prishtinë 
11

 Dr. Lefter Nasi, Mbi statusin politiko- juridik të Kosovës pas Luftës 

së Dytë Botërore, (Çështja e Kosovës një problem historic dhe aktual), 

Tiranë 1996, f. 220 
12

 Dr. Sabile Keçmezi- Basha, Zhvillimi historik i PKJ-LKJ-së në 

Kosovë 1945-1966, Prishtinë, 1987, f. 255-266 
13

 Spasoje Gjakoviq, Sukobi na Kosovu, Beograd, 1984, f. 253 
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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 dytë)  

  

Ipeshkvi i Kosovës Imzot Mark Sopi (1938-2006) 
 

Kudo dhe shpesh, mund të lexosh në larminë e faqeve të gazetave dhe 

revistave artikuj interesant, me nënshkrimin e tij. E tillë është edhe revista 

fetaro-kulturore ―Drita‖, që botohet edhe sot. Kur ai filloi misionin si 

meshtarë në Durrës, themeloi dhe drejtoj në qytetin e lashtë bregdetar të 

Durrësit revistën kulturore-fetare ―Vegime Drite‖. 

 

I veçantë me stilin e shkrimeve të tij dhe shumë pikant në temat e larmishme 

që trajtoi, mbeti Ipeshkëvi ynë edhe në botimin e vëllimeve të bukura 

narrative, me titull kuptimplotë: ―Baca Kolë dhe famullitari‖ (1995), apo 

përkujdesi i treguar, në botimin e veprave të autorëve të tjerë, si: ―Martirët e 

Karadakut‖ (1996), ―Koncilët ekumenike‖ (2000), ―Shën Luçia‖ (2001), etj. 
 

Shkëlqësia e Tij Imzot Mark Sopi, fill pas rënies së diktaturës komuniste më 

mizore në Shqipëri, sëbashku me Don Damjan Kurtin, shkuan në Durrës si 

misionar, për të ndihmuar dhe shërbyer në Kishën e përsekutuar egërsisht 

nga gjenocidi komunisto-ateist, duke qenë më pranë popullit të lodhur nga 

vuajtjet, për të përcjellë me kujdes, durim dhe dashuri Fjalën Zotit. 

 

Shqipëria, asokohe po dilte nga nata e gjatë e sketerrës komuniste. Për më 

tepër, atdheu ynë amë, kishte nevoj për gjithçka, por mbi të gjitha për 

ngrohtësinë e Fjalës së Zotit, duke dëshmuar kështu dashurinë vëllazërore 

dhe përkushtimin shembullor ndaj misionin të Tij të dyanshëm: atdhetarë 
dhe meshtarak. 

 

Më 23 nëntor 1995 Imzot Mark Sopi, u emërua Ipeshkëv i Kosovës. 

Shugurimin ipeshkvnor e merr nga Papa Gjon Pali II, së bashku me 13 

ipeshkvij të tjerë nga mbarë bota. 

 

Këtë post të lartë ai e trashëgoi nga Ipeshkëvi Imzot Nikë Prela. Për shkak të 

rrethanave  që ekzistonin në atë kohë në Kosovë, Imzot Mark Sopi, është 

shuguruar në Romë, në janar të vitit 1996, post ky në të cilin ai ka shërbyer 

për dhjetë vjet me radhë. 

Imzot Mark Sopi e mori 

udhëheqjen e Kishës katolike në 

Kosovë me seli në Prizren më 18 

shkurt 1996 dhe e udhëhoqi me 

devocion shembullor deri në 

kalimin e tij në amshim, më 11 

janar 2006. 

 

Duhet kujtuar, se Imzot Mark Sopi 
e drejtoj Kishës katolike të 

Kosovës, para luftës së vitit 1999 

me guxim, duke u ndeshur mes 

shumë rreziqeve, pasigurie, duke 

mbrojtur me stoicizëm të gjithë 

komunitetin katolik dhe popullin 

shqiptar pa dallim feje, krahine, 

ideje nga rrebeshet e 

dhunës çnjerëzore serbo-sllave. 

 

Para, gjatë e pas luftës në Kosovë, 

Imzot Mark Sopi si bari i grigjës së 
vet dhe gjithë shqiptarëve pa 

dallim, të cilët nuk kishin mbrojtje, 

përkrahje, liri, dinjitet, gjatë dhjetë 

viteve si kryebari u gjend kudo, ku 

lypej dhe kërkohej, sidomos në 

takime me vendorët dhe 

ndërkombtarët. Ai ishte gjithnjë i 

gatshëm për të dëgjuar, kërkuar dhe 

punuar për të mirën e popullit të tij. 

Më konkretisht, Imzot Sopi, ishte 

shumë aktiv për çështjen e 
Kosovës, në përputhje me idetë dhe 

qëllimin e mirë të miqve të 

mëdhenj të popullit tonë. 

 

Kështu administrata e Presidentit 

George W. Bush, me kohë kishte 

planifikuar të punoj me 

diplomacinë e huaj në mënyrë 

aktive për dhënien e statusit të 

Kosovës, ashtu sikurse shkruante 

edhe gazeta prestigjioze amerikane 

―Washington Post‖ e datës 17 maj 
2005. 

 

Për t‘u njohur më mirë më 

problemt e brendshme të shtetit të 

ri të Kosovës, Mons Sopi, ftohet në 

mailto:tmrijaj@yahoo.com
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Amerikë, së bashku  me biografin e shquar të Të Lumes Nënë Tereza Dr. 

Don Lush Gjergjin, (në Washington D.C., më 18 Maj 2005, shënimi im 

T.M.), për të dëshmuar para Kongresit Amerikan. 

Ai, do të theksoj: 

―Ne, do të bazohemi në realitetin kosovar në veçanti, duke i treguar botës, se 

ata që duan të njohin të vërtetën tonë, duhej ta dine, se në Kosovë nuk ka 

vetëm shqiptarë muslimanë, ortodoks serb e malazias, por ka edhe katolikë. 

Kisha Katolike, ka Ipeshkvinë e vet, meshtarët, murgeshat dhe besimtarët. 

 
Dihet se Atdheu im, ka një popullsi me moshë të re, që arrin deri në 60%, të 

cilët janë nën moshën 30 vjeçare. Ata kanë nevojë sot për një të ardhme më 

të mirë dhe të sigurtë. Proceset demokratike në Kosovë, duhet të shpejtohen, 

duke hartuar ligje, që i vlejnë më së miri vendit tonë. 

 

Pavarësia është mënyra më e mirë për popullin tim. Ajo nuk kërcënon 

askend, por do të sjell paqe për të gjithë Ballkanin. Kjo do të sjell një 

kontribut të rëndësishëm për të gjithë fqinjët dhe rajonin. 

 

Ne jemi pjesë përbërese e kompleksit Ballkanik dhe pa u shëruar kjo plagë e 

konflikteve të shteteve tona, me siguri gadishulli ynë nuk do të marrë frymë 

lehtësisht. 
 

Edhe pse në Kosovë përqindja më e madhe e besimtarëve është islame kjo 

asnjëherë nuk na ka penguar dje dhe sot dhe se nuk do të na pengojë as në të 

ardhmen, sepse kemi shumë gjëra të përbashkëta, mbasi jemi një popull, me 

një gjak dhe gjuhë, kemi një histori, një traditë etj., por edhe synimet i kemi 

të njëjta. 

 

Ne si Kishë Katolike, me meshtarët dhe murgeshat, sëbashku  me popullin pa 

dallim feje dhe krahine, kemi hapur dyert e kishave dhe kuvendeve, ku, kemi 

strehuar, ushqyer, mjekuar ,etj., duke i ardhur në ndihmë çdo ditë njerëzve 

në nevoëj. 
 

Ne e kemi ndarë vuajtjen me popullin martir të Kosovës.”  

Papa Gjon Pali –II- dhe Ipeshvki i Kosovës, Imzot Mark Sopi 

 

Ndodhesha në vendlindje  për të marrë pjesë si kordinator dhe kumtues, në 

Simpoziumin e radhës ―E Djathta Shqiptare në Mbrojtje të Shqipërisë 

Etnike‖ në Kosovë. Asokohe Imzot Sopi,  më fton të takohemi në zyrën e tij. 

Zakonisht, në udhëtimet e mia të shpeshta në vendlindje jam takuar gjithnjë 

me Imzot Sopin dhe kemi shkëmbyer biseda, me tematikë të ndryshme për 

Kosovën. E njëjta gjë, ka ndodhur edhe kur Ipeshkvi i Kosovës Mons. Sopi, 
ka ardhur në New York, si mik i veçantë në shtëpinë time. 

 

Ky ishte një takim special nga 

takimet e tjera. Ai, më ftoi në një 

bisedë ku, më pas më tregoi edhe 

shkakun e ftesës së tij. Gjatë 

bisedës më tha: 

―Sa të mbërrini në Amerikë, ju 

lutem i thoni Don Anton Kçirës, që 

brenda mundesive të përgatisë disa 

takime në Departamentin e Shtetit, 
me kongresistë dhe senatorë 

amerikanë, që e kanë ndihmuar nga 

afër gjithnjë çështjen shqiptare. 

 

I dashtur Tomë, mendo, se po bëhet 

një padrejtës duke u munduar të 

përbaltet lufta dhe krahu ushtarak i 

popullit të Kosovës, bijtë e së cilës 

mbrojtën me vendosmëri pragun e 

derës... Një prej luftëtarëve tanë 

trima dhe liridashës është 

Kryeministri dhe komandanti i 
UÇK-së Ramush Haradinaj…” 

 

Mbas disa kohe, vjen në Amerikë 

Ipeshkvi i Kosovës, Imzot Mark 

Sopi, i cili, së bashku me patriotin e 

palodhur të çështjes kombëtare Don 

Anton Kçirën takohen me disa nga 

senatorë dhe kongresistë amerikanë 

për çështjen Haradinaj... 

 

Falë punës së madhe dhe të 
palodhur të Imzot Sopit, kisha 

katolike në Kosovë u bë gjithnjë 

më e njohur dhe e pranishme në 

hapësirat kosovare, sidomos 

përmes Caritasit, në ndihmë për 

njerëzit, që ishin goditur nga lufta, 

duke u ndihmuar në ndërtimin e 

shtëpive të djegura, shkollave të 

rrënuara, spitaleve të shkatërruara, 

rrugëve, etj. 

 
Po kështu Ipeshkvi ynë, ishte 

gjithnjë në kërkim të mundësive të 

reja për përfshirjen e kishës 

katolike në çështjet shoqërore, 

kulturore dhe arsimore. 

 

Imzot Sopi gëzonte autoritet e 

përkrahje, si në qarqet e larta 

shtetërore dhe ato kishtare. Ai 

punoi me përkushtim tërë jetën e tij 

për t‘i treguar mbarë botës vlerat 

dhe vuajtjet e popullit të vet, duke 
ndihmuar për të mirën e dobinë e 

kishës dhe popullit shqiptar. 

 

Sot në respekt të misionit të tij dhe 

dashurisë së madhe për Fe e Atdhe 

në Kosovë, një grup rinor mban  
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emrin Shoqata Rinore ―Imzot Mark Sopi‖. 

 

Gjatë ceremonisë së vënies së gurthemelit të Katedrales Katolike 

―Nënë Tereza‖ në Prishtinë, më 26 gusht, Presidenti Rugova, tha: ―Sot është 

një ditë e madhe për kryeqytetin dhe për gjithë Kosovën, sepse po e bekojmë 

gurthemelin e një tempulli të shenjtë, që i kushtohet Nënës së dashur 

shqiptare dhe Nënës së mbarë Njerëzimit: Të Lumturës Nënë Tereza, që 

lartësoi nderin e Kosovës dhe të shqiptarëve në gjithë planetin, duke i 

afirmuar vlerat tona dhe duke ndihmuar gjithë njerëzimin‖. 
 

Gurthemeli i Katedrales u vendos, për nder të 95-vjetorit të lindjes së Nënë 

Terezës nga ana e Presidentit Dr. Ibrahim Rugova, Ipeshkvit të Ipeshkvisë së 

Kosovës Imzot Mark Sopi dhe Kardinalit të Washington-it, Shkëlqësia e Tij 

Theodore Edgar McCarrick, në oborrin e gjimnazit. 

Katedralja nisi të ndërtohet, në përkujtim të 600-vjetorit të lindjes së 

kryeheroit kombëtar Gjergj Kastriotit. 

Mons. Sopi, ishte një personalitet i madh që në historinë më të re të Kosovës 

do të mbahet mend si një burrë i shquar i kombit shqiptar. 

 

E tërë jeta e tij ishte e përkushtuar Zotit dhe popullit të tij. Ai punoi shumë 

dhe me përkushtim për Fe e Atdhe, në një kohë shumë të vështirë, apo kohë 
pa kohë, në të cilën gjindej populli i Kosovës. 

 

Me kontributin dhe punën shumë të suksesshme që dha në Ipeshkvinë e 

Kosovës, të cilën e drejtoi me aftësi dhe përkushtim shembullor, dhe për 

jetësimin e shtetit të ri, Imzot Mark Sopi u bë personalitet shumë  i dashur 

për të gjithë popullin dhe më gjerë. 

 

Prelati i lartë kishtar shqiptarë nuk duronte torturat e pushtetit serb mbi 

popullin, ku në predikimet e tij në meshë të shenjtë alarmonte institucionet 

ndërkombëtare për dhunën sistematike që ushtronte Serbia mbi Kosovën. 

 
Ai nga Katedralja e Prizrenit shumë herë u është drejtuar botës së qytetëruar, 

se shqiptarët nuk ka kush t‘i mbroj nga ushtria e egër serbe, që nuk respekton 

shpirtin e popullit autokton, i cili është ndër trojet më të vjetra në kontinentin 

e Evropës. 

 

Mbas një lodhje të gjatë në punët e shumta fetare dhe atdhetare, një ditë 

pushon se rrahuri zemra e prelatit të lartë të Kishës kaotlike në Kosovë, 

Imzot Mark Sopit. 

 

Kështu më 14 janar Katedralja e Prizrenit dhe oborri i saj ishin mbushur 

përplot me besimtarë, që kishin ardhur ta përcjellin bariun e mësuesin 
shpirtëror për në banesën e përjetshme.  

 

Pas meshës së dritës të gjithë të bashkuar në lutje, për shpirtin e të ndjerit e 

duke ngushëlluar njëri-tjetrin, u nisën drejt qendrës së qytetit të Prizrenit, për 

të vazhduar në fshatin e lindjes së tij në Binçë, ku dhe u bë varrimi i prelatit. 

Me rastin e ndërrimit të jetës të Imzot Mark Sopi, një zyrtar i huaj në 

Kosovë, Lari Rosin përveç fjalëve ngushëlluese që i shprehu familjes Sopi 

dhe Kishës Katolike e mbarë popullit të Kosovës, tha: 

―Popull i nderuar ju keni humbur një lider të zgjuar shpirtëror dhe ne kemi 

humbur një këshilltar të zgjuar për çështjen e Kosovës… 

 

Ne, çmojmë shumë kontributin e tij 

që ka dhënë për Kosovën dhe për 

Kishën Katolike shqiptare, e 

kryesisht për jetësimin e planit për 

Katedralen e Kosovës “Nëna 

Tereza” në Prishtinë.‖ 

 

Me dashurinë, ndaj popullit dhe me 

aftësinë e madhe të treguar, Mons 
Mark Sopi ishte mik i madh i 

Presidentit Dr. Ibrahim Rugovës 

dhe shumë burrave tjerë të njohur 

ndërkombëtarë. 

 

Ai gjithmonë për zemër kishte 

popullin shqiptar të Kosovës, të 

cilin e kishte parë nën dhunë e 

torturime, ku me tërë fuqinë e tij 

intelektuale e fetare e kishte 

ndihmuar me shumë sukses, që tani 

i tërë populli, me një purkushtim të 
veçantë e respekton kontributin e tij 

të pamohueshëm dhe e radhitë ndër 

burrat më të mëdhenj të kombit 

tonë. 

(fund) 

  

Literatura: 

  

1.             Tomë Mrijaj, ―Mons  Dr. 

Zef oroshi Njëjetë e shkrirë për Fe 

e Atdhe‖, Monografi, New York, 
2009 

2.             Luigj Sopi Luzi: 

―Përkujtojmë Imzot Mark Sopin‖. 

3.             Marjan Sebaj SOPI, ―Të 

ndjekim shembulline këtyre burrave 

që vet Zoti i ka dërguar në popullin 

tonë...‖ 

4.             Dr. Don Shan Zefi, 

―Kisha Katolike në Kosovë, një e 

vërtetë, që nuk mund të mohohet!”. 

5.             Prof. Isak Ahmeti, 
―Historia e Kishes katolike 

shqiptare ne Kosove‖. 

6.             Dr. Don Gjergj Gjergji 

Gashi, ―Martirët e Karadakut 

1846-1848‖ 

7.             Marjan Sebaj-Sopi, 

―Binça, oazë e thirrjeve të shenjta!‖ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                nr. 21: Vjenë, qershor 2015 

28 

 

Kulturë 

Shkruan: 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 dytë) 

 
Dorëshkrimit të Ivanajt nuk iu kushtua rëndësia e duhur. Në tekste universitare e 
përmend epikologu Demush Shala: ‘‘ Nikollë Ivanaj na la në dorëshkrim nja 

trembëdhjetë këso këngësh.‘‘ 
1
 Në tekstin e vitit 1972, Foklori shqiptar (Tekste 

për universitetin), thuhet: ‗‘Interesimi për mbledhjen e këngëve të kreshnikëve te 

ne ka filluar vonë. Kënga e parë u botua më 1904,‘‘ por, në vijim, nuk përmendet 
N. Ivanaj, dhe pasojnë të dhëna për vitin 1924 e tutje.

2
   

 

 II. 2. Titujt e këngëve të Dorëshkrimit, në pasqyrën e këngëve, e 

daktilografuar më 1951: 
1.Muji nanës i kishte pas thanë (Muji e Halili e  deka e Vuko Harambashit), faqe  

f. 1; 2. Martesa e Halilit t‘Ri t‘Klladushs, f. 10;  3. Deka e Behadh Kapetanit, f. 
16; 4. Deka e Omerit vogël, n‘luftë e lufta me shkje e Kurtaxhi-Nuhanit, f. 20; 5. 

Martesa e Pjetr Gjeneralit, f. 24; 6. Deka e Petkoviq Manajdhs, f. 28; 7. Lufta e 

Senjanve me turç t‘ Klladushs, f. 30; 8. Deli  Lula Frani, e Osman Shkodrani, f. 
34; 9. Vojvoda Dragisha e Gjergj Elez Alija, f. 36; 10. Krajleviq Marku e Harapi 

i Zi, f. 40; 11. Si e ka xierr prej burgut Omeri i vogël Mujin e Halilin e deka e 
Vuk Harambashit, f. 44. P.S. Kënga 1 e 11 janë variante. 

 

II.3. Lahutarët e Dorëshkrimit të N. Ivanajt  

Problem tjetër në këtë dorëshkrim me këngë të kreshnikëve paraqet edhe 
mungesa e emrave të lahutarëve. Pra, lahutarët janë pa emra, pa moshë, pa 

vendlindje. Vetëm një gjë dihet: ato janë këngë nga Malësia e Madhe, nga 
krahina Triesh, po ndoshta edhe nga Gruda.   

 
Në krye të dosjes së Nikollë Ivanajt është një letër, që ka datën 18.9.1951 dhe 

është e nënshkruar nga nëpunësi i Komisionit të Folklorit, por nënshkrimi nuk 
lexohet. Letra ka titullin Materiali i N. Ivanajt. Përveç  mendimit për këngët, po 

edhe për dy sosh me ndikim sllav, materiali vlerësohet se ‘‘në përgjithësi është 
interesant,‘‘ por duhet edhe ‘‘të shënohet vendi ku janë mbledhur dhe ku 

këndohen këto këngë, njeriu që i ka treguar, data e nbledhjes së tyre.‘‘ Por, këto 
të dhëna shtesë, shumë të domosdoshme, nuk janë në dosjen e N. Ivanajt, 

‘‘Nikolla Ivanai, këngë kreshnikësh të mbledhura në Hot e Grudë.‘‘
3
  

 

II.4. Mosha e Dorëshkrimit të N. Ivanajt në Tiranë 
Dorëshkrimi i Ivanajt është i vjetër, por, nuk ka datë, fatkeqësisht. Mosha e tij, 

bazuar në alfabetin e përdorur, mund të jetë para vitit 1908. Dihet se para kësaj 
date janë mbledhur nga Ivanaj edhe dy këngët e botuara më 1905 e më 1906. 

Pra, dilema kryesore rreth Dorëshkrimit të tij në Tiranë është saktësimi i moshës. 
Dhe, kjo duhet të saktësohet. E, lidhur me këtë problem, duhet kryer një 

                                                
1
 Demush Shala,  Letërsia popullore shqipe, dispensë për nevoja interne, Shkolla e Lartë 

Pedagogjike, Grupi i Gjuhës dhe i Letërsisë Shqipe, Prishtinë, 1974, f. 325: ‘‘Nikollë Ivanaj na 

la në dorëshkrim nja trembëdhjetë këso këngësh.‘‘; Demush Shala, Letërsia popullore, botim i 

dytë, Universiteti i Kosovës në Prishtinë, Shkolla e Lartë Pedagogjike, Grupi i Gjuhës dhe i 

Letërsisë Shqipe, Prishtinë, 1978, f. 183: ‘‘ Nikollë Ivanaj na la në dorëshkrim nja trembëdhjetë 

këso këngësh.‘‘ 
2
 Z. Sako, Q. Haxhihasani, A. Fico, Folklori shqiptar (Tekste për universitetin), Universiteti 

Shtetëror i Tiranës, Instituti i Folklorit, Tiranë, 1972, f. 61. 
3
 Me këtë rast falënderoj për ndihmën, znj. Arjana Seiti, arkiviste përgjegjëse në Qendrën e 

Studimeve Albanologjike në Tiranë, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit, 

Arkivi i Shkruar. 

hulumtim të veçantë, që e tejkalon 
kornizën e kësaj kumtese. Pikë nisëse 

është përdorimi i alfabetit në 
Dorëshkrim dhe i alfabetit në gazetën 

e tij Shpnesa e Shcypeniis (1905-
1908). Fillimisht duhet pasur 

parasysh përdorimin e shkronjave 
sllave në Dorëshkrim: š=sh; č=ç (ište, 

škue, kište, č‟ki, čue, čue, čka), por në 
Dorëshkrim janë në përdorim edhe 

ch=ç dhe sh (Chetobasha, chue, 
vrach, shcyptare, krushcit, shikjon). 

Kjo sjell edhe një dilemë, së paku: 

këngët e kreshnikëve ndoshta nuk 
janë të një date. Ndonëse nuk duhet 

pasur shumë dyshime, mendoj se 
edhe analiza grafologjike e 

Dorëshkrimit ka nevojë të bëhet. 
Duhet saktësuar se a janë të gjitha kë-

ngët të shkruara nga një dorë. Në 
vijim do pasur parasysh edhe 

shkronjat e Dorëshkrimit: gn=nj, 
gh=gj; dzh=xh; c=q; dz=x, Ndonëse 

janë gjasat se kjo është përmbledhja e 
parë e këngëve të kreshnikëve, tash 

vetëm bën të thuhet se kjo është 
përmbledhje e këngëve të 

kreshnikëve e fillimit të shekullit XX. 
Po ashtu tash bën të thuhet se kjo 

është ndër përmbledhjet e para të 
këtij lloji ndër ne. 

  

II.5. Dorëshkrimi i N. Ivanajt 

II. 5. a. Fillimi dhe fundi i disa 
këngëve nga Dorëshkrimi   

1. ‘‘Muji nanës i kishte pas thanë 
(Muji e Halili e  deka e Vuko 

Harambashit),‘‘ 276 vargje: 
Fillimi:  Muji nânes i kishte pas 

thâne: 
              „‟Ti, nân, shujten kee mé  

n‟a e gatue, 

               Gno per mue é gno per 
Halilin 

              Se ne chete, nâne, duom me 
shkue.‟‘ 

Fundi:    E martue me Dylbere 
Anghene- 

               E Januken ja épke Halilit. 



           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                nr. 21: Vjenë, qershor 2015 

29 

 

 

4. ‘‘Deka e Omerit vogël, n‘luftë e lufta me shkje e Kurtaxhi-Nuhanit,‘‘ 142 
vargje: 

Fillimi:  Nana Kurtit n mrâne i ki thane 
               Djali eme Kurtagiċ Nuhani. 

Fundi:    N‟ato fjale n‟krye ishin hie 
              Fjala n‟leše e mira prej neše.  

 
5. ‘‘Martesa e Pjetr Gjeneralit,‘‘ 146 vargje:  

Fillimi:  Kur â kjene Četobaše Muji 
             N‟dor i kiš rá  gni leter e bardhe. 

 
8. ‘‘Deli  Lula Frani, e Osman Shkodrani,‘‘ 103 vargje: 

Fillimi:  Pe‟ pin rakii Deli- Lula Frané 
              N‟mejhane me Osmân Skâdrâne.  

 

11. ‘‘Si e ka xierr prej burgut Omeri i vogël Mujin e Halilin e deka e Vuk 
Harambashit,‘‘ 280 vargje: 

Fillimi:  Muji nanse i kishte pas thane 
              Ti nan nee dy šujt na j‟gatue. 

Fundi:   T‟tan Kralji ata ja ki čue 
              E Omeri djalin ja ka dredhe. 

 
Fillimi dhe fundi i disa këngëve të Dorëshkrimit të Tiranës janë me interes për 

lexuesit, e sidomos për studiuesit, veçanërisht për formulat dhe për poetikën e 
vargut, për t‘i nxitur për hulumtime të mëtejme të këtyre këngëve të kreshnikëve 

nga Malësia e Madhe. Edhe rëndësia gjuhësore e këtyre këngëve të Eposit të 
Kreshnikëve është po ashtu e madhe, sidomos për studime në fushën e leksikut, 

të morfologjisë e të sintaksës.  

  

II. 5. b. Kënga nr. 9. Vojvoda Dragiša e Gjergj Elez Alija, 179 vargje 

Personazhe: Dragisha, nëna e Dragishës, 30 vojvodë, Kraleviq Marku, Gjergj 

Elez Alija. Vende: Zara, Kosova, Prilepi. Qenie mitike: nuk ka. Tema: 
armiqësia. Motivi: hakmarrja. Kërkuesi i hakut: Dragisha. Shkaku: vrasja e 

babait dhe e nëntë vëllazërve. Ku kërkon hak: te Gjergj Elez Alia. Mënyra e 
hakmarrjes: mejdani. Epilogu: në mejdan vdesin Dragisha e Gjergji.  

 
Ndodhia: Dragisha jetonte në  Zarë. Kërkon petkat nga e ëma. E shilon atin. 

Shkon në Kosovë. E presin 30 vojvodë. Flet Dragisha: erdha nga Zadra për t‘u 
shkruar mejdanxhi. Ata i thonë: -Preje Gjergj Elez Alinë, se të shkruajmë 

mejdanxhi! Kthehet në Zarë. I flet ashpër nënës: -Pse nuk m‘ke treguar për 
babanë e për vëllezërit…? Ajo e këshillon: -Shko në Prilep, te Kraleviq Marku. 

Mbërrin në Prilep. E takon Markun. Fjala fjalse ata ishin katrrue. Fillon 
mejdani. Marku lodhet. E pyet për emër. Ai i kallëxon: -U nisa te daja, Kraleviq 

Marku, për t‘u mësuar për të dalë në mejdan. Dua ta pres Gjergj Elez Alinë.  Do 

të marr hak për babanë  e për nëntë vëllezërit e prerë. Takohet me Gjergjin. 
Pason mejdani. I bukur por nuk po lexohet si duhet. 

 
Vargje te zgjedhura nga ‘‘Vojvoda Dragiša e Gjergj Elez Alija‟‟- fillimi, pamje 

poetike dhe fundi, që janë në funksion të formulave përkatëse të këngëve të këtij 
lloji dhe të ndërtimit të tyre: 

          
E   Dragiša n‟mejdan kur iš kjene 

          Varrn e malle Ali‟ ja ki llâne. (v. 143-144, f. 38). 
Ose:  Gni fiegere t‟malle ja ki bae, 

          Rezja e diellit neper tâ i hite 
          Kište pa Dragiša se po jete 

          Edhe forte frigha i ki hie, 
         Se s‟po muje giaket per me j‟ marre. (v. 148-152, f. 38).  

 
Por, vdesin të dytë, Dragisha e Gjergji, kurse Marku i shkruan letrër motrës në 

Zarë: Dragisha u vra, po gjaqet i mori, se Gjergjin e preu për të atin dhe për 
nëntë vëllezërit. Rast i rrallë, ndoshta i vetmi në epikën tonë legjendare të këtij 

lloji. 
 

Nga Dorëshkrimi në QSA Tiranë, 

Instituti i Antropologjisë Kulturore 
dhe i Studimit të Artit  

 

Përfundim 

Me N. Ivanajn lidhet filli i mbledhjes 
dhe i botimit të këngëve të 

kreshnikëve nga Trieshi i Malësisë së 
Madhe, në fillim të shekullit XX, në 

gazetën Shpnesa e Shcypeniis, më 
1905 e 1906, ashtu siç e dëshmon 

këtë vijimësi edhe sot lahutari i 
njohur i Trieshit, Rrok Prenkoçaj, 

duke i pasuar lahutarët, që kanë 
kënduar me lahutë (lavdë) për Mujin 

dhe Halilin: Zef Martini - Prenkoçaj, 

nga fshati Buxë; pastaj, nga Bënkajt: 
Nikollë Sokoli - Lekoçaj, Dodë Preka 

- Micakaj, Pjetër Prela - Nikprelaj; 
nga Stjepohi: Fran Lleshi - Lucaj, 

Gjokë Prela - Dedivanaj; nga 
Nikmarashi: Gjon Cubi - Cacaj, si 

dhe Kolë Gjoni - Gjokaj,  nga fshati 
Muzheçk.  

 
Dorëshkrimi i N. Ivanajt në Tiranë, 

me 11 këngë të kreshnikëve, është 
ndër përmbledhjet me rëndësi shumë 

të madhe dhe duhet të konsiderohet 
pasuri e veçantë kombëtare e 

trashëgimisë sonë shpirtërore të 
Malësisë së Madhe, kurse përgatitja e 

saj për shtyp duhet të bëhet sa më 
parë, sepse ajo paraqet vlerë të rrallë 

për epikologjinë dhe për folklori-
stikën shqiptare. 

 
Rëndësia e Dorëshkrimit të N. Ivanajt 

sot është edhe më e madhe, sepse në 
fillim të këtij mijëvjeçari, pikërisht 

sivjet, u përfundua projekti 
ndërinstitucional Prishtinë – Tiranë 

për përgatitjen e dosjes së Eposit të 
Kreshnikëve për UNESCO, të cilit, 

më 2010, i parapriu konferenca 

shkencore ndërkombëtare e 
Prishtinës për Eposin e Kreshnikëve, 

ku morën pjesë 100 studiues nga 
Ballkani, Evropa Perëndimore, 

Amerika dhe Azia, e tash tash është 
në realizim e sipër edhe projekti mba-

rëkombëtar hulumtues i gjendjes së 
sotme të Eposit të Kreshnikëve në 

pesë vende të Ballkanit, 2012-2014, 
ku vend të rëndësishëm zë edhe 

Trieshi i Malësisë së Madhe.  

 (fund) 
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Shkruan: Prof.dr.sc. Akil Mark Koci, Prishtinë/Kosovë&Londër/Angli (akil.koci@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 Paradoksi muzikor shqiptar 
 

Ishte viti 1976 kur veroja në Biogradi na More, si quhej 

në origjinal ai vend bregdetar afër Zarës jo më shumë se 

25 kilometra dhe vendosa me bashkëshorten Gjejlanin 

dhe tre fëmijët Arianitin, Anitën dhe Adrianin (Arbëri 

ende nuk kishte lindur) të ia bëjmë një vizitë 

kompozitorit Shime Deshpali, njeriu i cili dha shumë që 

etnosi shqiptar të mbijetoi asimilimin si dhe ta ruaj 

identitetin e vet kombëtar dhe fetar. 

 

kompozitori Shime Deshpali 

Së pari po ju rikujtojë se ai pos që ka qenë kompozitor 

ka qenë edhe shkrimtar, edhe pse krijimtarisë së tij nuk i 

është dhënë  rëndësi e madhe. Rreth kompozimeve që 

ka bëre mund të krahasohen me veprat më të mira të 

kompozitorëve shqiptarë në tërësi. Që të shihet më 

shtruar ne do t‘i përmendi vetëm disa që qojnë peshë 

dhe që duhet të bëjnë pjesë në atë pjesë të krijimtarisë  
që paraqesin vlera kombëtare e jo vepra konjukturale 

për të përfituar materialisht, pa shikuar në kualitetin e 

tyre. Opusi i tij krijues paraqet gjithësesi një veprimtari 

të motivuar artistikisht, sepse veprat e krijuara paraqesin 

për atë kohë një ngjarje dhe një model të ri në artin e tij 

krijues. 

 

Nëse shikojmë dhe analizojmë përpunimin dhe 

harmonizimin e këngëve tona popullore  ―Lenës‘‘, ―O 

moj ky Mehmeti‘‘, ―Lulzoi lulja‘‘, ―Moj shaje‘‘, 

―Dashnor tu bana‘‘ dhe shumë të tjera do të vërejmë se 

kompozitori Shime Deshpali përmes personifikimeve 
intonative me sukses i ka zgjedhur dhe i ka 

materializuar jo vetëm faktorin ritmik por edhe atë 

melodik, si element qenësor në perceptimin e veprave të 

krijuara, duke na me dije se është njohës i mirë i 

ligjësive të gjuhës muzikore popullore. Struktura e 

melodive që i përpunon mbajnë në vete ,pos tjerash, 

edhe cilësinë dialoguese dhe kështu bëhet shumë e afërt 

për perceptuesin. 

 

Edhe në kompozimet e tjera si janë ato për fëmijë, e 

sidomos ato instrumentale, paraqesin rëndësinë e 

folklorit që ka e si duket gjithnjë ka qenë burim 

inspirimi, sepse përmes citimit të motiveve popullore, 

sikur na bënë me dije prejardhjen e Arbëreshëve të 

Zarës, bazuar në kodet e folklorit shqiptar. Për ne është 

me rëndësi një moment  tjetër: se ai bashkë me tre 

fëmijët themeloi Festivalin ―Mbrëmjet muzikore në 
Shën Donatin‘‘, festival me ambicieje të mëdha dhe 

muzikë kualitative, i cili sivjet kremtoi 50 vjetorin e 

formimit, e që u hap me kompozimin ―Moba‘‘ e Shime 

Deshpalit e ekzekutuar para pesëdhjetë viteve nga 

orkestra e formuar enkas për këtë festival. Këtë herë u 

ekzekutua nga Filarmonia e Zagrebit, në orkestrimin e 

djalit të tij Akademik Pavle Deshpali. 

 

Kjo familje muziktarësh, Shime kompozitor dhe 

violinist, Pavli, dirigjent i njohur jo vetëm  në Kroaci 

por në tërë  botën, kurse në ShBA dhe Japoni ka qenë i 

adhuruar si dirigjent i shkëlqyer, vajza Maja, një 
violiniste e shquar, kurse Valteri violonçelist me 

përmasa botërore. Pse në titull të këtij artikulli thashë:  

―Paradoksi muzikor‘‘? Kjo për arsye se deri sa Pavli, 

Maja dhe Valteri shpesh kanë qenë mysafirë të 

festivaleve të Prishtinës, ata asnjëherë nuk kanë qenë të 

angazhuar nga institucionet muzikore të Shqipërisë. 

Komenti është tepërt. 

 

Jam i mendimit dhe 

propozoj që sa më 

parë të angazhohen 
këta artistë të gjakut 

tonë dhe në këtë 

mënyrë do shihet 

më mirë dhe më 

qartë ndërveprimi i 

integraleve 

etnokulturor mes 

personaliteteve të 

shquara të kulturës 

shqiptare. 

Përndryshe, deshëm apo nuk deshëm  vie në shprehje e 

ashtuquajtura ―patologjia  e monokulturave‘‘ në mes 
nesh si shprehje negative, si tipar dalluese të kulturës 

shqiptare. Të shpresojmë se Teatri i Operës dhe Baletit 

me në krye drejtorin aktual dhe artistin e shquar do ta 

thej këtë paradoks muzikor mes shqiptarëve.     
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Shkruan: Pjetër Logoreci, Vjenë/Austri (logorecip@hotmail.com) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Përpjekjet e vlefshme të një patrioti për pasurimin e gjuhës shqipe 
 

 

Një bisedë me një njohëse të gjuhës shqipe në tetor të vitit 2014, u bë shkak që unë të kërkoja në Austri materiale apo 

informacione mbi vepren dhe kontaktet e albanologut, gjuhëtarit dhe etnografit Dom Nikollë Gazulli. Dija vetëm që 

Gazulli ishte një nga studentët shqiptarë që studiuan në Austri dhe kisha dëgjuar për kalvarin e vuajtjeve që i shkaktoi 

atij regjimi komunist.  

 

Në Austri mundësitë e kërkimit të dokumentave të 
vjetër mbi historinë dhe gjuhën e shqiptarve janë të 

mëdha, por duhet ditur se si dhe ku duhet kërkuar.  

Nganjëherë legjislacioni përkates bëhet pengesë për të 

pasur rezultatet maksimale në kërkime. Kështu më 

ndodhi edhe në rastin Gazulli, ku materialet që arkiva 

dispononte për të nuk mund të skanoheshin, 

kopjoheshin apo të hidheshin në një cd, pasi nuk ishin 

mbushur 70 vite nga vdekja e personit të cilit i përkisnin 

(Norbert Jokl-it). Më duhej një autorizim i veçantë nga 

një trashegimtar i familjes së tij që t‘i nxirrja materialet 

nga arkiva.  

Dom Nikollë Gazulli 

 

Në bibliotekën kombëtare të Austrisë në Vjenë ruhej 

korespondenca që albanologu i shquar Norbert Jokl 

kishte pasur me personazhe të ndryshëm shqiptarë, por 
jo vetëm, të cilët ishin të interesuar për Shqipërinë, 

gjuhën dhe zakonet e saj. Në këtë fond gjendej dhe një 

lidhje e letrave origjinale, pra korespondenca në mes 
priftit shkencëtar dhe albanologut Jokli, e cila 

përmblidhej në rreth 125 faqe të shkruara kryesisht me 

makinë shkrimi, por edhe me shkrim dore nga Dom 

Nikollë Gazulli. Periudha kohore kur janë shkruar këto 

letrat i përket viteve 1930, 1931 dhe 1932. Për të pritur 

përgjigjet e mikut të tij nga Austria, famullitari Gazulli 

përdorte adresen: Nikollë Gazulli, meshtar / Famullitar 

i Riollit. Te Nush Coba – Serreq ndë Shkoder.  

 

Lidhja në formë libri e letrave, e cila është e skanuar 

nga arkiva me mjetet më moderne, përmban 7 letra që 

Nikollë Gazulli i ka dërguar Joklit si dhe një numër 
faqesh plot me fjalë shqipe, fraza shqipe dhe 

interpretime të fjalëve, fryt i kërkimeve shumë vjecare 

të klerikut. Pjesa e fjalorthit prej 117 faqesh që i është 

dërguar me 5 letrat shoqëruese, mban mbishkrimin 

―Gazulli, Mbledhje Fjalësh‖. Nuk dihet numri i fjalëve 

të cilat janë të rreshtuara me rend sipas germave, por 

dihet (siç shkruhet në letrën e parë) që .....“me 12 

dhetuer 1928, kur ishe famullitar në Jueshe afër 

Shkodret, mue mu dogj qela me gjith´c pata e ashtu u 

shkrij edhe mundi i sa vjetëve; c´pata mbledhë fjalë e 

shumë gojdhana permbi fise shqiptare të verit, qi vetëm 
prej skamit nuk muejta me i botue.” . Së bashku me 

letrat janë edhe disa fletë ―qortime‖ dhe ―shtesa‖ të  

cilat janë vendosë më vonë, në veçanti. Siç kuptohet 

ndër letrat, sipas kërkesës së priftit, Jokl-i i ka dërguar 

atij herë pas here edhe libra të ndryshëm, fjalore 

enciklopedikë në frengjisht apo gjermanisht ...―qi me 

vyejnë me caktue domethanien e fjalëve shqipe”.  

 “U lutem shumë për bibliothekë mos me 

m´lanë mangut, në kjoftë se nuk Ju bjen tepër randë  

(pse me U randue s´due asnji fije) pse mue m´asht djegë 

edhe shka pata; ktu mandej e dini mirë qi nuk asht si 
nd´Austri qi m´u gjetë libra për përdorim pa i ble,  

mandej me i ble lypen të holla, qi te un s´gjinden, mbasi 

ma shpune kuleten: rrnoj me nji popull të mirë fort, por 

qi nuk i del m´u ngij me buk kollomoqe....‖ 

  

Dom Nikolla kerkon mendimin e Jokl-it për sa i përket 

interpretimeve të tij si dhe mbledhjes të këtyre fjalëve: 

...“Kuer të Ju daline ngae, s´keni m´u kursye pa ma 

cfaqe me nji leter pershtypjen qi po Ju ban këjo 

mbledhje e emja; ....besoj qi nji mbledhje të mirë fort e 
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ka edhe At Bernardin Palaj.....qi s´kishte me u kursye 

me jua cue...”   

Ndërsa në letren e fundit, Gazulli i shpreh bindjen Jokl-

it që....‖ ...këtu pritet me pa-durim fjalori Juej qi ka me 

kenë si gur themeli për nji giuhë shqipe t´arsyeme....” 

 

Duke qenë se personin që më kërkoj që t‘i gjeja këto 

letra me mbledhje fjalësh të Dom Nikolle Gazullit për 

t‘i botuar, nuk arrij ta kontaktoj më dhe unë personalisht 
nuk jam specialist i fushës së gjuhësisë, mendova që 

këto materiale ti bëj të njohura për lexuesit shqiptar, 

botuesit e ndryshëm, si dhe studiuesit e gjuhës shqipe, 

në mënyrë që këto perla të shqipes të gjejnë mundësinë 

e botimit.  

 

Një vështrim i shkurtër mbi jetën e Dom Nikollë 

Gazullit 

Kleriku katolik Dom Nikollë Gazulli lindi në fshatin 

Dajc të Zadrimës në Lezhë rreth vjetit 1895. Ai ishte 

pjesë e familjes së njohur -GAZULLI- e cila qysh në 

mesjetën e hershme  përmendej për disa figura me vlerë 
në lëmin e teologjisë, artit ushtarak apo diplomacisë. 

Shkruhet së mësimet fillestare i mori në shkollën e 

fshatit e cila ishte hapur nga Dom Ndre Mjeda në vjetin 

1902. Më vonë u bë pjesë e kolegjit Franceskan në 

Shkodër nga ku me shumë të tjerë u dërgua në Insbruk 

të Austrisë për të studiuar  teologji dhe filologji.  

Me mbarimin e studimeve largohet për në Romë ku në 

vitin 1917 shugurohet meshtar. I realizohet dëshira që të 

kthehet në atdhe ku krahas punës si prift katolik, fillon 

të merret me studimin dhe prejardhjen e gjuhës shqipe 

duke mbledhur, studiuar dhe analizuar qindra fjalë të 

rralla, shprehje popullore, pjesë dialektore apo të dhëna 

zakonore të vendeve ku shërbeu. Kryesisht shërbeu si 

udheheqës shpirtëror në Malsinë e Madhe (famillia 

Shkrel)  ku u përballua me ngjarje reale apo gojëdhëna 
të dala nga populli, që i shërbyen si objekt i shkrimeve 

apo studimeve të tija të cilat përpara se ti botonte i 

konsultoi me albanologun Norbet Jokl, Eqerim Cabejn, 

Ndre Mjeden, Gjergj Fishten, Justin Rroten, etj.  

 

Veprën e tij e mblodhi në dy vëllime “Fjalorth i ri‟‟ që 

u botua në vitin 1941 dhe “Fjalori Onomastik‟‟ i cili u 

botua me pjesë në revisten e kohës Hylli i Dritës. 

Gazulli shkruante nën pseudonimin Gelasius dhe 

zotëronte gjuhën gjermane, italishten, latinishten, 

sllavishten. Lexonte në gjuhën turke dhe franceze. 

Mbledhjet dhe  studimet e tij u vlerësuan shumë nga 
albanologu austriak Jokl me të cilin kishte 

korespondencë të rregullt. Më vonë, fjalët e mbledhura 

ndër zonat e Malsisë së Madhe, ku ai jetoj si dhe 

etimologjia e tyre, i shërbyen gjuhëtarit austriak për t‘i 

përmbledhur në veprën e tij për Etimologjinë e gjuhës 

shqipe. Mendohet që në mbledhjen dhe gjurmimet e tij, 

i ndihmuan dhe kolëget Atë Mark Harapi, Atë 

Aleksandër Sirdani e Atë Nikollë Suma, të cilët për 

fjalorin onomasitk mblodhën materiale gjuhësore që nga 

Malsia e Madhe deri në Fier, nga Malësia e Gjakovës 

deri në malin e Shpiragut, nga Iballa e Pukës deri në 
Shëngjergj të Tiranë. Së bashku me të vllaun Gjonin 

ishin aktiv në lëvizjen kundër Zogut në Malsinë e 

Madhe në vitin 1927.  Ndërsa Gjoni dënohet me vdekje, 

Dom Nikolla dënohet me 4 vite burg. Për arsye të luftës, 

por edhe për të ju shmangur përndjekjes klasore gjatë 

regjimit komunist ai qëndron si klerik në malësitë e 

veriut, ku në marsin e vitit 1946 vritet nga forcat e 

sigurimit në shpellën e Shkrelit (ku ishte fshehur për t‘i 

shpëtuar ndjekjes). Prehet në kishën e këtij fshati pasi u 

rivarros nga besimtarët e malsisë, të cilët i sollën eshtrat 

e tij nga vendi ku i mbanin të fshehura. (Referencat u 
morën nga libri: Studentët shqiptar të Austrisë) 

 

 

 

 

 
 

             Dom Nikollë Gazulli gjatë shërbesës 
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Këndi për libër, prozë dhe poezi

 

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

 
 

 

 

 

 

ËNDËRR 
Ishuj plot dritë  

Ëndërroj 

Majë malesh 

Flamurin  

E kombit tim  
E shpaloj 

Dhe ëndërroj  

Rrafte librash  

Nën qiellin e hapur 

Dhe në të gjitha këto konture 

Je ti si një dritë 

E mbështjellë me erëtimë 

FQINJËT E DRITËS 
E dashur 

Eja të bëhemi fqinjët e dritës 

Ti as që e di 

Se përballë teje 

Gjenden rafte 

Bibliotekash të ndritura 

Eja 
Të pëshpërita 

Hapi këto libra të lashta 

Dhe lermë 

Të ta përkëdhel trofenë 

QË NË SHIKIM TË PARË 
Para së gjithash 

Ne rrinim mes librave 

Ne një qendër të shkëlqesisë 

Të pritjes dhe të dashurisë 

 

Të ftoja në këtë Kështjellë  

Fëshfërimash dhe vështirë 

Më vinte të besoj 

Se trupi yt bleronte 

Pranë meje 
 

Dhe, oh, si piqeshin 

Dhe si i vilja 

Mes fëshfërimave të librave 

Frutat pyjore të buzëve tua 

 

Çfarë vjeshte 

Para së gjithash 

Dhe ne, mes librash 

Që në shikim të parë 

 

 

 

TRAUM 
Inseln voller Licht  

Erträume ich 

Auf Berggipfeln 

Entfalte ich  

Die Fahne  

Meiner Nation 

Und träume:  

Von Bücherregalen  

Unter freiem Himmel 

Und inmitten all dieser Konturen 

Bist du wie ein Licht 
Das der Windhauch umspielt. 

 

 

NACHBARN DES LICHTS 
Geliebte, 

Komm, lass uns Nachbarn des Lichtes werden! 

Du weißt nicht einmal 

Dass dir gegenüber 

Bücherregale 

Erleuchteter Bibliotheken stehn. 

Komm! Ich habe es dir zugeraunt, 

Öffne diese uralten Bücher 
Und lass mich 

Deine Trophäe liebkosen! 

 

 

AUF DEN ERSTEN BLICK 
Vor allem 

Blieben wir zwischen den Büchern 

In einer Mitte des Leuchtens 

Der Erwartung und Liebe. 

 

Ich lud dich in dieses Schloss  
Des Flüsterns, und nur mit Mühe 

Konnte ich es glauben 

Dass dein Leib vor mir 

Grüne Maien trug 

 

Und, oh, wie die Waldfrüchte 

Deiner Lippen reiften 

Und wie ich sie pflückte 

Inmitten des Flüsterns der Bücher! 

 

Was für ein Herbst, über allem 

Und wir zwischen den Büchern 
Auf den ersten Blick. 

(përkthyer nga: Silke Blumbach dhe Renate Müller) 
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Shkruan: Mr. Kosovar (Sarë) Gjergji, Kosovë  (stublla_gj@hotmail.com) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

FRYMË E SHENJTË 

(Nënë Terezës)  
 

Eja në këtë tokë 

ku heroizohen kriminelët 

e shenjtëria shëmtohet 

këtu ku njerëzit kanë humbur shijen 

për ujin, dheun e kripën 

ku dashurinë besnike s‟e duan, as dritën 

 

Eja këtu ku flijimi është akt i kotë 

ku përdhosen Skënderbeu, Buzuku, Goethe 

këtu ku tëhuajsimi i mendjes tjetërson kokën 
e tëhuajsimi i shpirtit tjetërson qenien 

 

Eja këtu në këtë tokë – në tëndën botë 

që njeh vetëm gjeneralë 

këtu ku luhet me emrin Tënd 

të mbërthyer në një shtatore larg syve të botës 

këtu ku jeta ushqehet me metafora 

 

Eja këtu në këtë tokë – në Tënden botë 

që ka shenjat shqip të Krishtit 

 
Eja, eja 

shpëtoje edhe birin Tënd 

të ekskomunikuarin - Gjergjin 

 

Eja, të lutem 

ndryshe s‟do na pranojë as vdekja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEILIGER GEIST 

(Für Mutter Theresa) 

 

Komm bitte in dieses Land 

das die Verbrecher verehrt, als ob sie Helden wären 

in dieses Land, wo die Heiligkeit beschmuztt wird 

wo die Menschen den Geschmack 

vom Wasser, der Erde und dem Salz nicht mehr finden 

können 

und sich weder nach der treuen Liebe noch nach dem 

Licht sehnen 

 

Komm zu uns bitte, wo die Opferung ein sinnloser Akt 
ist 

Wo Skanderbegs, Buzuks und Bogdanis Namen entehrt 

werden 

Wo während dieser anbrechenden Eiszeit Verstand und 

Seele 

den Zweck des Kopfs und den Sinn der Existenz 

verlieren 

 

Komm  in dieses Land – in deine Welt 

wo nur Generäle verehrt werden 

wo man selbst mit deinem eingravierten Namen an der 
in diesem gottverlassenen Land ausgestellen Statue 

spielt 

wo sich das Leben von Metaphern ernährt 

 

Komm in dieses Land bitte – in deine Welt 

wo  die albanischsprachigen Spuren von Christus zu 

finden sind 

 

Komm, bitte, komm 

um  auch deinen Sohn, 

den exkommunizierten Gjergj zu retten 

 
Komm zu uns bitte 

sonst liebte uns nicht einmal der Tod 

 

 

(Anthologie der modernen albanischen Lyrik, Doruntina 

Verlag,  Bückeburg, 2003,  übersetzt von: Ferdinan 

Laholli) 
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MEDITIM MBI VDEKJEN 
S‟desha të them 

se njerëzit kanë nevojë për kurriz 

në mungesë të Atdheut 

himni i vdekjes shkruhet 

 

ÜBER DEN TOD MEDITIEREN 

Ich liege überhaupt keinen Wert 

auf die  Menschen, die vor dem Feind fliehen. 

Dort, wo die Heimat fehlt, 

wird eine Hymne auf den Tod geschrieben. 

 

 

(Anthologie der modernen albanischen Lyrik, Doruntina 

Verlag, Bückeburg, 2003,   übersetzt von: Ferdinan 

Laholli) 

 

 

 

LETËRNJOFTIMI I NJË EUROPIANE NË 

SHEKULLIN XXI 

I lindur para Krishtit 

në  Siujdhesën Ilirike 

shtetas i shkopit 

i burgut të mendjes 

i helmit në zemër 

i plumbit në ballë 

 
dhe askush asnjë fjalë 

më falni se disa thonë: “Asgjë”! 

... 

Ai që moti e njeh 

marrëzinë e kafshëve 

 

DIE IDENTITÄTSKARTE EINES EUROPÄERS 

IM XXI  JAHRHUNDERT 
Vor Christus geboren 

in  der Illyrischen Halbinsel 

Staatsbűrger des Schlagstockes 

des Gefängnisses fűr den verstand 
des Giftes fűr das herz 

der Kugel mitten im Stirn 

und kein Wort von niemandem 

Verzeihung dass manche sagen: ―Nichts‖ 

… 

seit langem kennt er 

den animalischen Wahn 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDËRGJEGJJA 
E ulur në poltrone 

i bën homazhe vetes 

 

GEWISSEN 
Auf dem Armstuhl sitzend 

sich  selbst huldigend 

 

 

 

LETËR GJAKUT TË SHPRSISHUR 
I shtrenjti Gjak, 

 

i sheh serpentët në trajtë njeriu trokëllimën e tyre e 

ndien 

zvarranik karpatesh janë ngarkuar mëkatesh me 

oreksaspiratë funebre 

mishgjaktokën e Shëngjergjit tënd kërkojnë për ushqim 

epshesh djallëzore 

 

Tash, ç‟dialog mund të bësh (për Hyjin tënd) me 
serpentkafshën e karpateve 

e cila ka humbur dhe instiktin e komunikimit... 

 

BRIEF AN ZERSTREUTES BLUT  

Geehrtes Blut, 

Siehst du Schlangen in Form von Menschen spűrst du 

ihr Getappel 

kriechen aus Karpaten Sűndenbeladend mit dűsteren 

Appetiten und Absischten 

das Fleischblutland deines heilegen Georg als Nahrung 

fűr ihre dämonische triebe suchend 

  
nun was fűr ein Gespräch (um Gottes Willen) kannst du 

mit serprent-Tieren aus karpaten fűhren 

deren Verständigungsinstinkt gegangen ist... 
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Klubi i shahut Arbëria me seli në Vjenë zhvilloi një ceremoni festive 

 
Vjenë, 11 prill 2015:-Në ambientet e restorantit ‗‗Kafe 

Timi‘‘ klubi i shahut Arbëria mbajti një ceremoni 

modeste festive me rastin e përfundimit të garave në 

kuadër të ligës së parë të shahut të federatës së shahut të 

Vjenës. Klubi kishte arsye të festojë sepse arriti që në 

këtë rang garash të fitoj vendin e parë, duke u shpallur 

kampion i grupit. Ky është suksesi i dytë radhazi, pasi 
që edhe vitin e kaluar, edhe pse si debutant, Arbëria 

arriti që në ligën e dytë të Vjenës të zë vendin e parë. 

Vitin që vjen, klubi i shahut Arbëria do të bëj gara në 

një kategori më të lartë, në ligën B të Vjenës.  

 

Në këtë takim, pos anëtarëve të klubit, morën pjesë edhe 

aktivistë, tifozë, afarisë dhe diplomatë shqiptarë në 

Vjenë, mes tyre edhe Fitim Nuhii, sekretar i dytë në 

ambasadën e republikës së Maqedonisë pranë 

organizatave ndërkombëtare në Vjenë si dhe 

ndërmarrësi i njohur Argëtim Hani, pronar i kompanisë 
ndërtimore ‗‗Hani Bau‘‘. 

 

Të pranishmit fillimisht u njoftuan lidhur me historikun 

e shoqatës sportive dhe kulturore ‗‗Arbëria‘‘ e cila u 

themelua në dhjetor të vitit 2012 në Vjenë. Më pas, në 

emër të kryesisë së klubit, me një fjalë përshëndëse u 

paraqit kryetari i tij, Kadri Berbati, i cili, ndër të tjera, 

përgëzoi dhe uroi të gjithë ata që kontribuan në këtë 

sukses, veçanërisht shahistët e klubit.  

 

Në vijim, trajneri dhe 
shahisti me përvojë 

shumëvjeçare, Agron 

Çika, ndau me të 

pranishmit disa përvoja 

dhe përshtypje të tij 

përgjatë funksionimit 

të klubit tonë gjatë dy 

viteve të kaluara. Ai po 

ashtu foli edhe për 

potencialin dhe 

mundësinë që në kuadër të klubi tonë të krijohet edhe 

ekipi i dytë i shahistëve.  
 

Me këtë rast kryesia e klubit falënderoi edhe sponzorin 

kryesor, pronarin e restorantit ‗‗Kafe Timi‘‘, Mexhid 

Bislimin, sponzorin tjetër, shtypshkronjën ‗‗Alba 

Kopie‘‘ me pronar Gjevat Balen, Bersant Dalipin, i cili 

pa kompenzim financiar dizajnoi dhe menaxhon web-

faqen e klubit, si dhe individët tjerë të cilët kontribuan 

që klubi të arrijë aty ku është sot.  

Sekretari i klubit, Anton Marku theksoi se ‗‗kjo e arritur 

nuk ishte rastësi por meritë e organizimit të mirë dhe 

mobilizimit të gjithë anëtarëve të klubit drejt realizimit 

të një vizioni të përbashkët që kishte për qëllim 

promovimin e vlerave të komunitetit tonë në Austri 

përmes sportit, ndërtimin e urave të miqësisë me 

popullatën vendase dhe të huajt tjerë në këtë shtet dhe 
rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve shqiptarë në jetën 

shoqërore në Austri‘‘. Me një fjalë rasti, të pranishmëve 

ju drejtua edhe Harald Penker, një austriak dhe mik i 

shqiptarëve, i cili po ashtu është një ndër shahistët më të 

suksesshëm të klubit Arbëria.  

 

Në pjesën e dytë të takimit, me diskutimet e tyre 

kontribuan edhe Xhevat Xhemaili, nënkryetar i klubit, 

shahistët Nexhat Veliu, Shpëtim Bujupi, donatori 

Mexhid Bislimi, etj.  

 
Kalimi në një rang 

më të lartë garash 

nënkupton edhe 

rritjen e 

shpenzimeve, duke 

pasur parasysh 

faktin se klubi i ka 

vendosur vetes si 

objektiv një 

pjesëmarrje sa më 

dinjitoze në ligën 
B të Vjenës. Në 

realizimin e këtij 

objektvi e tha se do të ketë nevojë për mbështetje 

financiare nga institucionet tona në Austri si dhe nga 

afaristët dhe donatorët qëllimmirë. Për këtë arsye, 

tashmë është bërë një kalkulim i përafërt i nevojave dhe 

shpenzimeve vjetore të klubit, duke i përkthyer ato në 

një projekt-propozim, i cili është shtypur në disa 

ekzemplarë për të ju shpërndarë përkrahësve potencialë, 

në mënyrë që ata të analizojnë mundësinë për të marrë 

përsipër mbulimin e ndonjërës nga linjat buxhetore të 

paraqitura në projekt. Kryesia e klubit do tu jetë 
mirënjohës të gjithë atyre që do të kontribonin që klubi 

Arbëria të arrijë suksese edhe më të mëdha në të 

ardhmen. Në këtë aspekt, afaristi Argëtim Hani shprehu 

gatishmërinë e tij që në të ardhmen të mbështesë 

aktivitetet e klubit shqiptar të shahut Arbëria me seli në 

Vjenë.  

 

Takimi u përbyll me një koktej rasti.  

http://www.arberia.at/

