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FJALA E REDAKSISË 
 
Të nderuar lexues, 

 
kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin e njëzetë e dy të revistës sonë dhe tuaj 

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

se 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 që kemi hapur një faqe për 
komunikim me ju në platformën e rrjetit social „„Facebook‟‟ me emrin Dielli 

Demokristian. Pra, ju mirëpresim! 
 

Revista „„Dielli Demokristian‟‟ në Vjenë kësaj radhe sjell shkrime nga 
bashkëpunëtorët e shumtë nga Austria, Anglia, 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 veçohet projektin tashmë tradicional „„Java e 

Kulturës Shqiptare në Austri‟‟ (7-14 qershor 2015) organizuar nga Këshilli 
Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri, e në këtë kuadër edhe ora letrare 

mbajtur nga Lidhja e Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri 
„„Aleksandër Moisiu‟‟ me seli në Vjenë. Po ashtu stukturat e reja të diasporës 

sonë në Austri sidomos Rrjeti i Juristëve Shqiptarë në Austri si dhe Asociacioni i 
Studentëve dhe të Rinjve Shqiptarë në Austri kanë pasuruar mjaft ofertën e 

shoqatave tona në këtë vend  alpin.  Për sa i përket sportit këtë vjeshtë do të 
rinisin pjesëmarrjet në sezonin e ri sportiv edhe klubi i futbollit „„SV Albania‟‟,  

Liga Shqiptare e Futbollit në Austri si dhe klubi i shahut „„Arbëria‟‟, i cili 
sezonin e kaluar arriti të shpallet kampion në ligën e parë të shahut të Vjenës.  

 
Në këtë numër do të mund të lexoni edhe ese, fejtone, opinione, vështrime 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 dhjetor 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 

 

Ideator dhe themelues i revistës: Anton Marku 
 

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    
        
         

     

 

  

  

  

Me rastin e ndarjes nga jeta të Akademik 

Mark Krasniqit, në emër të këshillit 

redaktues të revistës „„Dielli 

Demokristian” -Vjenë, i shprehim 

ngushëllimet tona të sinqerta familjes, 

miqëve dhe bashkëpunëtorëve të tij. 

 

Po ashtu shfrytëzojmë rastin që të 

ngushëllojmë edhe kryesinë, anëtarët dhe 

simpatizantët e Partisë Shqiptare 

Demokristiane të Kosovës (PSHDK), 

kryetar i së cilës Akademik Mark 

Krasniqi ishte për një dekadë. 

 

 

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

 

Edon Zejna kandidon në zgjedhje në Vjenë 
 

Edon Zejna 

 

Të dashur bashkatdhetarë! 

më lejoni t'ju prezantohem: quhem Edon Zejna dhe jam 

19 vjeç. Kam lindur në Vjenë, por prejardhjen e kam 
nga Kosova (Komuna e Vushtrrisë). Do të kandidoj në 

zgjedhjet e ardhshme për ÖVP-në si këshilltar bashkiak 

(Bezirksrat) në Lagjen 10 të Vjenës.  

 

Përse e bëj këtë? Se jam i pakënaqur me politikën në 

landin e Vjenës. Pala shqiptare nuk është e integruar sa 

duhet, pasi nuk ka mbështetjen e nevojshme nga ana e 

qeverisë. Ne jemi të diskriminuar! Vetëm komuniteti 

shqiptar nuk ka një „lobby“ të vet, nuk ka përfaqësues! 

Çdo shqiptar që ka dalë deri tani në skenën politike nuk 

na dha atë që prisnim. Bënë premtime të pabesueshme 
ose nuk donin të përziheshin me shqiptarë, sepse kanë 

frikë se flasin të tjerët.  

 

Platforma politike e ÖVP-së u përgjigjet më mirë 

qëllimeve të mia. Kandidoj për ÖPV edhe sepse kjo 

parti e ka mbështetur tradicionalisht çështjen shqiptare 

dhe pavarësinë e Kosovës. 

 

Unë kandidoj vetëm për ju, vetëm për shqiptarët dhe 

dua të jem ai që ju prezanton. Kam pasur disa diskutime 

me partinë time, por në fund fitova unë dhe prandaj e 

kam bërë si detyrë që t„ju dëgjoj dhe t„ju jap juve një zë 
të fuqishëm në Favoriten dhe në Vjenë! Të krijojmë 

lobin tonë! Nëpërmjet këtij lobi do të bëhemi më të 

fuqishëm. Do të kemi mundësi ta mbështesim njëri-

tjetrin për ta ngritur më lart nivelin ekonomik dhe 

kulturor.  

 

Shqipja është njera nga gjuhët e pakta, që nuk mund të 

zgjidhet si lëndë mature në shkollat austriake. Unë dua 

të startoj projektin për ta bërë gjuhën shqipe lëndë të 

maturueshme. Shumë nxënës do të përfitojnë prej kësaj.  

Përfitim tjetër do të jetë forcimi i pozitës së gjuhës sonë 
amtare dhe integrimi i saj në të gjitha instuticionet 

nacionale dhe internacionale. Kjo do të jetë një arritje e 

madhe për kulturën shqiptare dhe do të lehtësojë 

komunikimin institucional për të gjithë brezat dhe në 

çdo situatë. 

 

Së dyti, forcimi i shoqatave shqiptare. Shoqatat 

shqiptare në Vjenë janë në gjendje të prapambetur, si 

nga struktura ashtu dhe nga funksionimi. Për shembull 

shoqata “Iliria” në Favoriten, që është shoqata e parë 

shqiptare në Vjenë. Shoqatat shqiptare janë të 

diskriminuara nga politika, nuk marrin ndihma 
financiare dhe nuk kanë mbështetës. Por shoqatat janë të 

rëndësishme per integrimin e njerëzve në Austri. Sepse 

janë pikërisht shoqatat ato që ndërtojnë urat nëpërmjet 

kulturave të ndryshme, janë ato që krijojnë një bazë 

komunikimi. 

 

Këto janë disa nga arsyet pse dua të luftoj për 

shqiptarët, dhe e përsëris, do të luftoj VETËM për 

shqiptarët! Prandaj ju ftoj të votoni më 11. Tetor 2015 

për mua! (voto ÖVP-në dhe shkruaje emrin tim, 

ZEJNA, në tabelë)  
Voto për ty! Jepi forcë zërit tënd! Voto për shqiptarët! 
E-Mail: edon.zejna@hotmail.com 

Webfaqe në facebook: https://www.facebook.com/pages/Edon-

Zejna/1610805282540838 

mailto:edon.zejna@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Edon-Zejna/1610805282540838
https://www.facebook.com/pages/Edon-Zejna/1610805282540838
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 Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe publicist në Vjenë/Austri  

(mag_mehmeti@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

Në Austri u mbajt kuizi vjetor i diturisë 

 

Linz, 30 maj 2015 - I. Lladrovci: “U bëj thirrje prindërve shqiptarë që t’i regjistrojnë fëmijët në gjuhën shqipe” Y. 

Avdiu - “Të dashur vëllezër, u thërras që t’i mbushni klasat me nxënës shqiptarë, vijueshmëria është shqetësuese”. Z. 
Giegler: “Integrimi është çelësi i lidhjes sonë”. 

 

Në një ambient të bukur u mbajt gara e diturisë “Linci 2015” në Landin e 

Austrisë së Epërm i organizuar nga Shoqata e Mësuesve Shqiptarë “Naim 

Frashëri” në Austri. Peshën kryesore në realizimin e programit e kishte 

mësuesi nikoqir, Ismet Sinani me gjithë familjen e tij. Në garë morën pjesë 

mësues/e nga e gjithë Austria.  

 

Nga Ambasada e Republikës së Kosovës ishte Imer Lladrovci, konsull. 

Mysafirë tjerë ishin edhe Ymer Avdiu, drejtor drejtorie për diasporë në 

Ministrinë e Diasporës, Nuhi Gashi, koordinator për mësimin shqip në 

diasporë pranë MASHT së Kosovës, Arif Demolli, shkrimtar, Hajro 
Ulqinaku, shkrimtar, Fatime Blakaj, veprimtare, etj. Nga vendorët morën 

pjesë Stefan Giegler dhe Belimr Zec nga Bashkia e Lincit, përfaqësuesi i 

Partisë SPÖ .Jakob Huber, drejtoresha, Bammer Inge, Mustafa-Selimpahic, 

kryetar i shoqatës së mësuesve të gjuhëve amtare në Austri dhe i cili i 

përshëndeti të pranishmit në emër të shoqatës që drejton, etj. Manifestimin e 

drejtuan me shije Valbona Krasniqi dhe Besian Sinani. Manifestimin e hapi 

Kryetari i Shoqatës së Mësuesve Shqiptarë në Austri Ismet Sinani. Ai 

përshëndeti në emër të shoqatës. “Sot na bashkoi Linci, një qytet me traditë e 

kulturë, ku strukturat udhëheqëse të qyteti gjenden në mesin e festave tona 

dhe të nacionaliteteve tjera duke i përkrahur aktivitetet tona në bashkëjetesën 

tonë shumëkulturore, për të krijuar ura lidhëse mes nacionaliteteve në Linc”-
tha ai. 

 

 
Ekipet “Shpresa” dhe “Fluturat” me moderaorin Besian Sinani 

 

Në emër të Ambasadorit të Kosovës Sami Ukelli, përshëndeti konsulli Imer 

Lladrovci: “Ju po e trasoni rrugën e rilindësve tanë, ju fëmijë të dashur, në 
ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës shqipe. Ju bëjë thirrje të gjithë prindërve 

shqiptarë në Austri që t‟i regjistrojnë fëmijët e tyre në mësimin shqip. Ky 

është interesi i fëmijës, familjes, kombit. Suksese!” Ai në emër të 

Ambasadës ndau mirënjohje Ismet Sinani, si organizues i manifestimit. Nuhi 

Gashi përshëndeti të pranishmit në emër të dikasterit që përfaqëson. “ Uroj 

që gara të jetë fituese e të gjithëve dhe të jeni të lumtur”. Ymer Avdiu nga 

Ministria e Diasporës: “Ju përshëndes të gjithëve. Dua që t‟i bashkëngjitëm 

thirrjes së z.Konsull që të regjistrohen të gjithë nxënësit shqiptarë dhe të 

mbushen klasat me nxënës. Suksese!” Përfaqësuesi i qytetit të Lincit, 

këshilltar Stefan Giegler:“ 

Mirëdita! (shqip) Në Linc jetojnë 

njerëz me prejardhje nga 150 

kombe dhe fliten mbi njëqind 

gjuhë e shumë besime fetare. Ne 

synojmë që banorëve në qytetin 

tonë t‟iu japim shanse për jetë e 

perspektivë me dëshirën të 

jetojmë së bashku dhe integrimin 

e shohim çelës i lidhjes sonë. Në 
këtë rast dua ta përshëndes 

Shoqatën e Mësuesve në Austri 

dhe ta falënderoj njëkohësisht për 

këtë angazhim në Kuizin 

Integrues, të parin në Linc. Është 

me rëndësi shprehja, jo vetëm në 

gjermanisht por edhe në gjuhën 

amtare dhe kjo është shumë më 

rëndësi në kapjen e njohurive mbi 

historinë, kulturën, gjuhën e 

vendit të origjinës”. Bammer 
Inge, drejtoreshë: “Unë kam 

shumë nxënës në shkollën time 

dhe jam krenare me ta dhe 

prindërit e tyre. I falënderoj për 

bashkëpunimin e frytshëm!” Në 

emër të Shoqatës “Kosova” në 

Linc përshëndeti veprimtari 

Afrim Dedushaj. Shkrimtari i 

njohur Arif Demolli lexoi nga 

krijimtaria e tij për fëmijë i cili u 

prit ngrohët nga publiku.  
 

Në garën e Ciklit të Ulët me 

temën “Integrimi” morën pjesë 

ekipet: Linc: “Shqiponjat”, 

“Prizreni”, “Opoja”, “Llapi”; 

Welsi, ”Dardanët”, nga Vjena 

“Fluturat”, “Bletët” dhe “Ilirët”, 

nga Graci ekipet “Dituria” dhe 

“Dita” nga Harbergu “Dardania” 

dhe nga Welsi ekipi “Shpresat”. 
 

Juria e përberë nga mësueset: I. 

Hasani, F. Aredini dhe R. 

Ndrecaj, fitues shpalli ekipin 

“Llapi” nga Linci, vendi i dytë 

“Dardania” Hartberg, vendi i tretë 

mailto:mag_mehmeti@hotmail.com
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ekipi “Shpresat” nga Linci. Kuizi me temë “Integrimi” i projektuar dhe 

organizuar nga organizatori u mbajt në gjuhën gjermane dhe sipas njohurive 

të mësuara në shkollë. Në garën e Ciklit të Lartë i fillores gara u mbajt në 

gjuhën shqipe në formën e përgjigjeve alternative e hartuar dhe projektuar 

nga .Nuhi Gashi (MASHT) i cili i paraqiti pyetjet sipas ecurisë së garës. Kjo 

formë është tërheqëse edhe për publikun e gjerë. Në këtë cikël në gara morën 

pjesë tetë ekipe, juria: M. Berisha, M. Demaj,F. Aredinaj, fitues shpalli 

grupin e nxënësve “Afrim Zhitia” nga Deutsch Wagrami me mësues Ibrahim 

Hasani, vendi i dytë i takoi ekipit “Dukagjini” dhe të tretin ekipi “Iliria”. 
Morën pjesë edhe ekipet: “Dituria”, “Yjet”, “Rozafa”, “Shqiponjat” e 

“Flamuri” Programi artistik ishte i pasur me këngë, valle recitime nga 

nxënësit, ku veçanërisht u dalluan vallet nga grupi i Gracit të përgatitura nga 

mësuesja Bukrije Limani. Me recitime u paraqitën: Yllka Vllahiu, Jetlira 

Maliqi, Agnesa Sinani. Deline e Benard Krasniqi, ekzekutoi në violinë Fiona 

Kabashi, etj.  

 

Mësuesi nikoqir i cili organizoi kuizin u përkrah nga disa donator, ku 

Ministria e Diasporës u dallua në tri vitet e fundit me mbështetjen e saj çdo 

vit me 2 mijë eurosh. Të tjerët: Fondi SPÖ, Bashkia e Lincit, kompania 

“Festimi Tours”, Kompani e 

udhëtimi “Zhitia Tours” u dallua 

në bartjen e nxënësve nga Grazi 

në Linc dhe anasjelltas, etj. 

 

Salla e bukur në Linc me pajisjet 

e nevojshme, foli e këndoi shqip 

me zërin e ëmbël të nxënësve 

shumë nga të cilët të veshur me 
kostum kombëtar, me flamuj 

kuqezi dhe të Republikës së 

Kosovës i dhanë gjallëri e kuptim 

që do mbetet gjatë në kujtesë. 

Disa pengesa si: zëri i lartë, 

gabimet teknike, pëshpëritjet e 

personave pa ndërgjegje, 

hamendjet e jurisë u mbytën në 

madhështinë e garës dhe mundi i 

organizatorit u shpërblye. 
 
 

Piktura me një milion nënshkrime si thirrje për paqe 
 

Në ditët e nxehta të verës, Schlossberg - kalaja në 

kodrën e veshur me pemë në qendër të Grazit – 

vërshohet nga vizitorët. Disa zgjedhin ashensorin, të 

tjerët në këmbë ia mësyjnë të ngjiten në vendin që është 

shndërruar në park publik. Prej pikës më të lartë, i gjithë 

qyteti shihet si në pëllëmbë të dorës. Kalaja që daton 

qysh në fillim të shekullit X, është një ndër atraksionet 

kryesore të qytetit austriak me mbi 265 mijë banorë. 

Fadil Tafili 
 

Tek zbresin shkallëve, pasi të kenë shijuar ndonjë kafe 

në restorantet e ndërthurura me mjeshtëri në parkun e 

kodrës, vizitorët ndalen për të shuar kureshtjen para 

pikturës që tërheq vëmendje me mbishkrimin “World 

Peace” (Paqe në botë). Përreth pikturës kryesore 

shumëngjyrëshe janë të vendosur edhe të tjera. Ato janë 

të një formati më të vogël. Mbi to është i vendosur edhe 

mbishkrimi: “Guinness”. 

 

Artisti me prejardhje nga Kosova, Fadil Tafili, u 
shpjegon vizitorëve përse duhet të hedhin nënshkrimin e 

tyre mbi pëlhurën ku ka pikturuar vetë ai. Teksa 

shkëputet pak nga komunikimi me ta, në një bisedë për 

“Kohën Ditore”, artisti me prejardhje nga Peja flet për 

projektin me të cilin synon të thyejë rekord. 

Rrugëtimi drejt “Guinnessit” 

Fadil Tafili jeton në Austri dhe ka dy dekada që merret 

me art. Për këtë kohë ai ka shfrytëzuar veprat e tij të 

artit për të shpërndarë mesazhin për paqe në botë. Siç 

shkruhet në ueb - faqen e tij zyrtare, në luftën e fundit 

në Kosovë, Tafili ka humbur prindërit dhe gjashtë 

anëtarë të familjes. E, megjithatë, në vend të urrejtjes ai 

ka zgjedhur paqen. Projekti i tij që është konceptuar si 
rekord me një milion nënshkrime mbi piktura është 

bazuar në një tjetër të ngjashëm që ai e kishte realizuar 

para dy vjetësh në Vjenë. 

 

“Një projekt me 10 mijë nënshkrime me vetëm 24 

piktura në pllaka metalike, që në prapavijë e kanë të 

pikturuar diellin, ndodhet në „Muzeun e Paqes‟ në 

Vjenë. Prej asaj përvoje bazohet projekti im tjetër „Paqe 

në botë‟”, shpjegon Tafili. Deri më tani ai ka mbushur 

me nënshkrime përafërsisht 70 piktura. Shumicën prej 

nënshkrimeve i ka mbledhur në qytetin austriak Graz. 
 

“Një pjesë janë nënshkrime që i kam grumbulluar në 

Mynhen, por shumica janë në Austri. E diku rreth 30 për 

qind të atyre që kanë nënshkruar janë vizitorë, turistë të 

vendeve të ndryshme”, shpjegon ai. Tafili thotë se këtë 

projekt e ka nisur i vetëm, por ka vënë kontakte me 

artistë nga vende të ndryshme që duan t‟i bashkohen në 

udhëtimin e tij...  

 

(Burimi: https://koha.net/?id=4&l=66977) 

 

 

 

 

 

https://koha.net/?id=4&l=66977
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Blic Info nga Austria

11 qershor 2015: Orë letrare në kuadër të „„Javës së Kulturës Shqiptare në Austri‟‟ 

Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri 
„„Aleksandër Moisiu‟‟ me seli në Vjenë organizoi një orë 
letrare. Fillimisht u bë promovimi i dy veprave letrare: 
„„Dashuria me birë në zemër‟‟ (dramë) e autorit shqiptar në 
Vjenë, Gjergj Kola dhe përmbledhja me poezi „„Nga po fryejnë 
erërat‟‟ e autores nga Presheva, Afërdita Salihu. Për këto dy 

botime, pos autorëve, me nga një vështrim u paraqitëne dhe 
Pjetër Logoreci dhe Ragip Dragusha. Për emocionet e publikut 
u përkujdesi riu Arton Hyseni, student në Vjenë, i cili, i veshur 
në rroba kombëtare deklamoi vargje me tekst të poetit Ragip 
Dragusha kushtuar Ismail Qemailit dhe Isa Boletinit. Vargjet e 
tyre i lexuan edhe Ilirjana Lladrovci, Anton Marku, Vjollca 
Koni, GjergjRrustajdhe Ragip Dragusha. Për pikat muzikore u 
përkujdesën Rrita Bejtullahu (piano) dhe Mark Marku (kitarë). 
(A.M) 

 

 

12 qershor 2015: Në  Universitetin e Graz-it  u promovuan tri vepra të Prof. Dr. Nusret Pllanës 
Në Sallën e bukur të Universitetit në Graz, e cila ishte 
stërmbushur nga audienca, u mbajt  promovimi i librit të autorit 
Prof. Dr. .Nusret Pllanës  “Terrori i Serbisë Pushtuese mbi 
shqiptarët nga 1844-1999‟‟, “Intervenimi i Nato-s në Kosovë‟‟  
si dhe i  filmit dokumentar “Rrugëtimi i një libri nëpër botë‟‟ 

po nga i njëjti autor.Të pranishëm ishin edhe autoritetet 
shqiptare të akredituara në Vjenë. Ymer Lladrovci, Konsull, në 
emër të stafit të Ambasadës së Kosovës i uroi të pranishmit, 
përshëndeti autorin si dhe falënderoi   Prof. Dr. Kurt Kalcher,   
Prof. Dr..Ahmet Hajrizin  dhe Fatmir Osmanin nga Këshilli 
Kordinues i Shoqatave Shqiptare në Shteimark. Vepra “ Terrori 
i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët nga 1844-1999 në Kosove” 
është një libër që vlen të lexohet sepse ka të bëjë me fatin e 

popullit tonë. (M.Z) 
 

 

 

2 korrik 2015: Dr. Sabri Kiçmari promovoi librin „„Republika e Kosovës-themelimi i shtetit dhe struktura sociale‟‟  
Në këtë eveniment të organizuar nga Ambasada e Republikës 
së Kosovës në Austri  dhe mbajtur në Akademinë Diplomatike 
të Vjenës ishin të pranishëm figura të njohura publike dhe 

njohës të mirë të rrethanave ballkanike si: publicisti Prof. Dr. 
Paul Lendvai, diplomati Prof. Dr. Wolfgang Petritsch, Prof. Dr 
Johann Günther, Ambasadori i Kosovës në Vjenë Sami Ulkelli, 
nga Akademia Diplomatike Zëvendësdrejtori Gerhard Seiler  si 
dhe diplomatë dhe ambasadorë të shteteve mike. Dr. Sabri 
Kiçmari ka doktoruar për Shkenca Politike në Universitetin e 
Bonit në Gjermani. Ai ishte i angazhuar politikisht në luftën 
për çlirimin e Kosovës. Ka punuar edhe si ligjërues në 
Universitetin e Prishtinës. Pas pavarësisë së vendit, Dr. 

Kiçmari për pesë vjet me radhë ishte ambasador i Kosovës në 
Vjenë, kurse për më shumë se një vit është ambasador në 
Australi dhe Zelandë të Re. (R.S) 
 

 

3 korrik 2015: Shoqata “Aleksandër Moisiu” i ndau mirënjohje Ambasadorit Dr. Sabri Kiçmarit 
Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë  “Aleksandër 
Moisiu‟‟ në Austri i ndau nje mirenjohje Dr. Sabri Kiçmarit, 

ambasadoriti të parë të Kosovës në Austri. Besim Xhelili, 
kryetar i shoqatës ia dorëzoi mirënjohjen Dr. Kiçmarit. “Në 
shenjë nderi dhe respekti për përkrahjen e tij Lidhje sonë, 
përderisa ishte i angazhuar në detyrën e Ambasadorit të 
Republikës së Kosovës në Austri (2008-2013)”. Dr. Sabri 
Kiçmari, tani Ambasadori i Republikës së Kosovës në Australi 
dhe Zelandën e Re, falënderoi kryesinë e shoqatës dhe 
personalisht z. Xhelili, dhe mes tjerash tha: “Ndihem i lumtur 

që më ndahet një mirënjohje nga shoqata e juaj, veprimtarinë 
krijuese të së cilës e kam përcjellë më vëmendje që nga 
kuvendi i saj themelues tani e katër vite më parë‟‟. (H.M).  
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OPINIONE

 

Shkruan: Broz Simoni, Shkodër/Shqipëri (zorbinomis@hotmail.com) 
Broz Simoni, u lind me 26.01.1948 në fshatin Berdicë të rrethit të Shkodrës. Ka mbaruar fakultetin 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 katërt) 

 
Autori, faqe pas faqeje, duke shfrytëzuar Arkivin e Shtetit 

(Fondi i Klerit), me pikësynim që të rëndojë sa më shumë 
klerikët, për qëndrimin e tyre antikomunist, citon nga 

dokumentat e më sipërm: “Klerikët tradhëtarë shfrynin: 

“Mallkuar qofshin komunizmi dhe partizanët!..., u bënin 

thirrje besimtarëve për t'u ngritur në luftë... ” Nuk ka si u 

bëhet më nder klerikëve katolikë, të cilët i bënin thirrje 
popullit të ngrihej në luftë kundër komunizmit. Ata e dinin 

shumë mirë se ç'farë e keqe e “dreq i kuq”, si e vulos 

Fishta. ishte komunizmi, metastazat e të cilit kishin filluar 
të përhapeshin edhe në Shqipëri, si në mbarë Evropën. Në 

revistën “Hylli i Dritës”, organ i klerit katolik që e 

drejtonte Fishta lexojmë: “Ndodhitë e Spanjës dëftojnë 

shka asht bolshevizmi: nji rregjim rrënimi, shkatërrimi e 

gjaksish... ”. Priftërinjtë ishin të ndërgjegjshëm se retë e 

zeza të komunizmit të kuq do të mbulonin qiellin shqiptar 

dhe se viktimat e para do të ishin klerikët katolikë. Dhe 
vërtetë, për atë që kishin frikë, ajo i gjeti. Filluan 

menjëherë pas çlirimit arrestimet e pushkatimet në masë të 
gjerë. Kur u pushkatua Pater Anton Harapi, Enver Hoxha, 

për servilizëm, i thotë ambasadorit jugosllav në Tiranë: “E 

pushkatuam Pater Anton Harapin”. “Ambasadori i 
përgjigjet se të gjithë klerikët katolikë janë pater Anton 

Harapë, prandaj duhen zhdukur. ” Përmes këtij dialogu 

kuptojmë se çdo udhëzim për eleminimin e klerikëve 

diktohej nga udbashët jugosllavë. Komunizmi, i ulur 
këmbëkryq në Shqipëri, ishte një rregjim gjaku e urie, i 

bazuar në gënjeshtra e terror. Një diktator ka thënë për një 

diktaturë më të egër se e vetja: “Komunizmi është një 

organizm i çorganizuar në mënyrën më të përsosur dhe nuk 

është gjë tjetër veçse personifikim i degjenerimit 

njerëzor”. Akuzuesi orvatet të trajtojë edhe çështje e 

edukatës në të cilën ndikon feja, kuptohet, për keq. Ai 

shkruan: ”... kur feja lindi dhe vuri dorë edhe në edukatën 

morale, këtu ajo ka luajtur rolin më shkatërrimtar dhe 

reaksionar". Është një shpifje e paskrupullt. A është feja 
ajo që jep një edukim të shëndoshë moral a s'është asnjë 

lloj shkolle, e aq më pak shkolla jonë e revolucionarizuar 
që e mbështeste edukatën në mësimet e m - l, të partisë e të 

E. Hoxhës. Tek fëmijët jepej një edukatë fallco që nuk zuri 

fare rrënjë tek shoqëria. Moralizime të tilla të thata, si: “të 

vëmë interesin e përgjithshëm mbi atë personal, prona e 

përbashkët socialiste është e shenjtë, partia nëna jonë, ishin 
vetëm një çorientim i fëmijëve për të cilat ato nuk u 

ndërgjegjësuan asnjëherë. Prona e përbashkët, jo vetëm që 
nuk u arrit të quhej e shenjtë, por përkundrazi u shpërdorua 

duke filluar nga masat e rrënuara punëtore e fshatare e deri 
tek krerët e lartë të pushtetit njeringrënës. Duke hequr 

edukatën fetare të fëmijëve, u zhduk ajo ndjenjë njerëzore 

që jepej në familje: “Mos e bëj, se është gjynah”. U zhduk 

humanizmi njerëzor dhe u zëvendësua me humanizmin e 

përgjithshëm proletar, pa adresë të dashurisë për sllavë, 

rusë e kinezë... George Kastelan, në librin “Historia e 

Ballkanit”, shkruan: “Edhe ikja dramatike e shqiptarëve 14 

- vjeçarë, që donin të shihnin dritat e Brindisit, treguan jo 
vetëm mangësitë e edukimit në familje, por edhe dështimin 

e plotë të formimit ideologjik të të rinjve të Enver Hoxhës. 

” Si mund të edukohet keq moralisht një fëmijë me 

mësimet e fesë së krishterë kur niset nga këto parime 

morale: “O Zot, më bëj vegël të paqes sate, Ku është 

mëria, të sjell dashurinë, Ku është fyerja, të sjell 

faljen, Ku është përçarja, të sjell mirëkuptimin, Ku është 

mashtrimi, të sjell të vërtetën, Ku është dyshimi, të sjell 

besimin, Ku është dëshpërimi, të sjell shpresën, Ku është 

terri, të sjell dritën, Ku është pikëllimi, të sjell 

gëzimin”. (Urata e Shën Françeskut) 

Papa Vojtila, Gjon Pali i Dytë predikon:  “Ideologjia 

marksiste dhe shthurja morale kanë ndikuar që disa njerëz 
të mendojnë që të ndërtojnë një shoqëri më të mirë pa 

Zotin, por përvoja na mëson se shoqëria pa Zot zvetënohet 

e njeriut i hiqet gjëja më e shtrenjtë”. “Libri “Akuzojmë 

fenë”, ka një kapitull, i parafundit, që titullohet: “Viti 

1967”. Në “kokë” citatin: “Revolucioni përmbys një botë 

të tërë, dhe jo më një traditë” (E. Hoxha. 22). I gjithë ky 

kapitull është mbushur me “heroizmat” e rinisë “që me 

duart e saj prishi kishat dhe xhamitë” dhe i ktheu, kuptohet, 

me urdhër të partisë, në palestra sporti e salla kinemaje. 

Shteti i diktaturës së proletariatit nga ky vit e pas, vazhdoi 
jo akuzat, por një shfarosje totale të klerikëve. Në Shqipëri 

u ringjall një Holokaust tjetër ndaj tyre, pa i lënë gjë 
mangut atij të Hitlerit ndaj hebrenjve. Emrat e klerikëve 

katolikë të terrorizuar, varë e pushkatuar me gjyq e pa 

gjyq, gjenden në gazetat “Liria” e “Kushtrimi” të vitit 1992 

dhe më hollësisht në librin e dr. Pjetër Pepës, “Viktimat e 

Diktaturës”, “Portrete Klerikësh Katolikë” të ipeshkvit të 

Shkodrës, dom  Zef Simonit, etj.  “Viti 1967 do të hyjë në 

historinë e sotme të Shqipërisë si vit i vendimeve dhe 
zhvillimeve katastrofike për kulturën shqipëtare, 

ideologjinë shoqërore dhe prangat shpirtërore që i vuri 

trurit të kombit”. Pikat kulmore të luftës kundër klerit janë 

vitet 1944-1946 sipas udhëzimeve të jugosllavëve dhe 

1967-1968, sipas shembullit të revolucionit kinez. As 
sundimtarët e egjër turq nuk i rrafshuan nga themelet 

institucionet fetare katolike si veproi diktatura komuniste, 

por u bë ajo që thotë populli: “Çohu prift të ulet hoxha”; 

d.m.th. u kthyen në xhami. Ajo që ngjau tek ne në ato vite, 

kishte ndodhur edhe në Perandorinë Romake, por atëhere 
ishte fjala për shtet i cili në emër të fesë pagane luftonte atë 

që mbështetej në Ungjillin e Krishtit. Në Shqipëri shteti 
zhduku çdo shfaqje fetare në emër të ateizmit të mbështetur 

në një sistem universal.                                             (vijon) 
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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 dytë) 

 

Pas vitit 1945, situata do të ndryshojë dukshëm. Pushteti i ri socialist ka 

hapur shkolla shqipe pothuajse në të gjitha zonat e banuara me shqiptarë. Sot 

në Mal të Zi nxënësit shqiptarë e ndjekin mësimin në gjuhën shqipe në 12 

shkolla fillore, në 4 shkolla të mesme, prej tyre një gjimnaz është privat në 

Ulqin. Gjithashtu, pranë Universitetit të Malit të Zi, në vitin 2004 është 

hapur dhe Dega e studimeve të mësuesisë në gjuhën shqipe në Podgoricë. 
Përveç, mësimdhënësve shqiptarë nga Mali i Zi për të ligjeruar në këtë Degë 

të studimeve janë të angazhuar dhe një numër i pedagogëve nga Universiteti 

i Shkodrës ”Luigj Gurakuqi”. Me këtë rast po ceki se kërkesa e 

përfaqësuesve shqiptarë ka qenë që fakulteti të hapet në Ulqin apo në Tuz si 

mjedise shqiptare, mirëpo mudësia e tillë është refuzuar nga pushteti 

shtetëror. Po ashtu, një numër i studentëve nga Mali i Zi, ndjekin studimet në 

Universitetet e Shqipërisë dhe të Kosovës. Po theksojmë se në tërë sistemin 

arsimor në gjuhën shqipe në Mal të Zi përdoret shqipja standarde. E tërë kjo 

jep një kontribut për ruajtjen dhe përhapjen e gjuhës shqipe edhe në trevat e 

Malit të Zi. Në arsimin shqip në Mal të Zi,  në shkollat fillore dhe ato të 

mesme për sa u përket teksteve shkollore janë të pranishme mangësitë, 
meqënëse kryesisht bëhen përkthime nga gjuha malazeze dhe ka raste që 

përkthimet janë jocilësore. Bëhen dhe përkthime të pa nevojshme për lëndën 

e historisë dhe arteve, për të cilat do të duhej të përdoren tekstet nga Qendrat 

arsimore të Prishtinës apo Tiranës. Në bazë të analizave të bëra, konstatohet 

se historia kombëtare shqiptare dhe arti shqiptar nuk e kanë zenë hapësirën e 

duhur si në plan –programe mësimore qoftë për shkolla fillore qoftë për 

shkolla të mesme, si dhe në tekstet shkollore që në realitet paraqesin 

mangësitë e plan – programeve. Mund të vërehet se edhe ato njësi mësimore 

simbolike, ku bëhet fjalë për historinë kombëtare shqiptare, e që janë të 

shkruara nga autorët joshqiptarë, kryesisht vuajnë nga interpretimi selektiv, 

joobjektiv dhe jo profesional. 

 
Duke analizuar tekstet e kulturës muzikore për nxënësit që mësojnë në 

gjuhën shqipe, mund të konstatohet se në to nuk ka përfaqësim të mirëfilltë 

të vlerave të kulturës kombëtare shqiptare. Përkundrazi, në ato tekste 

ndeshemi me imponimin e vlerave të kulturave muzikore të huaja e më së 

paku me ato shqiptare. Përsa u përket plan - programeve dhe teksteve 

shkollore nga lënda e gjuhës dhe letërsisë shqipe, analizat tregojnë se në 

kohë të fundit në krahasim me periudhën e më parshme të sistemit socialist, 

gjendja ka ndryshuar dukshëm në mënyrë pozitive. Biblotekat shkollore e të 

tjerat janë me rëndësi për formimin e vetëdijes kombëtare shqiptare. Mirëpo, 

ato nuk janë të pajisura sa duhet me libra dhe literaturë në gjuhën shqipe. 

Janë të pranishme mangësitë në kulturën gjuhësore, sepse në jetën e 
përditshme nuk përdoret në çdo rast norma gjuhësore, gjuha standarde, 

ndonëse në gjuhën e folur ka ndikime gjuha malazeze.  Në kohën e sistemit 

socialist asnjë dokument nuk lëshohej në gjuhën shqipe. Përjashtim në këtë 

aspekt bëheshin vetëm dëftesat shkollore në shkollat më mësim në gjuhën 

shqipe, duke filluar nga viti 1968 e më pas. Gjuha shqipe nuk e kishte vendin 

e merituar as në ato mjedise dhe komuna ku popullsia shqiptare ishte me 

shumicë apo me një masë të konsiderueshme. Mirëpo, edhe në kohën e 

pluralizmit politik të pas viteve „90 praktika e barazisë  gjuhësore në Mal të 

Zi është e pakënaqshmem, meqënese gjuha shqipe ka mbetur gjuhë jozyrtare 

në nivelin shtetëror. Ndërsa në komunën e Ulqinit dhe në komunën e 

ashtuquajtur urbane të Tuzit janë bërë përpjekje për shtimin e gjuhës shqipe 

krahas me atë malazeze si gjuhë zyrtare, ndërsa në komuna të tjera ku jetojnë 

shqiptarët gjuha shqipe nuk 

përdoret si gjuhë zyrtare, për 

shembull në Tivar, Podgoricë, 

Plavë dhe Rozhaj. Shqiptarët e 

Malit të Zi në vitet e fundit kanë 

mundësi që emrin dhe mbiemrin 
ta shkruajnë në gjuhën dhe 

alfabetin shqip në dokumentet 

publike personale të tyre, sikurse 

janë: karta e identitetit, pasaporta, 

çertifikata etj. dhe kjo falë 

rekomandimit të Avokatit të 

Popullit të Malit të Zi  dërguar 

organeve përkatëse dhe 

përgjegjëse shtetërore në vitin 

2005. 

 
Më tutje po ceki se në viset ku 

jetojnë shqiptarët në Mal të Zi me 

shumicë apo në një masë të 

konsiderueshme nuk zbatohet në 

mënyrë konsekuente e drejta për 

të shkruar në gjuhën shqipe emrat 

vendorë tradicionalë, emrat e 

rrugëve dhe shenjat e tjera 

topografike, të cilat u dedikohen 

opinionit publik. Shqiptarët në 

Mal të Zi si simbol kombëtar e 

përdorin flamurin shqiptar. 
Ndërsa, si festa kombëtare deri 

tani shënojnë: Ditën e flamurit 

shqiptar dhe Ditën e mësuesit të 

shkollës kombëtare shqiptare. Në 

periudha të ndryshme historike 

flamuri shqiptar ka qenë i ndaluar 

në Mal të Zi, si për shembull pas 

demostratave të studentëve në 

Kosovë me 1981. Si problem 

është paraqitur përdorimi identik i 

flamurit shqiptar në Mal të Zi me 
Flamurin e Shtetit shqiptar. 

Mirëpo, përfaqësuesit shqiptarë 

kanë dhënë shpjegime se ai është 

jo vetëm simbol shtetëror, por 

dhe simbol kombëtar, pra simbol 

i të gjithë shqiptarëve kudo që 

jetojnë në botë, andaj dhe të 

shqiptarëve në Mal të Zi. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Shqiptarët të minojnë frymën antiamerikane! 

 

Mosmbajtja e koncertit të miqësisë në Prishtinë për nder të pavarësisë së SHBA-ve mund të lidhet 

me një frymë antiamerikane primare që po mbretëron në Kosovë. Kjo frymë është në fillimin e saj 

dhe ajo duhet të minohet menjëherë. 

 

 

Shteti i Kosovës ka kapacitet të 

mjaftueshëm të ofrojë sigurinë e 

një koncerti miqësie për nder të 

pavarësisë së mikut më të madh 
të shqiptarëve, nëse nuk mund të 

sigurohet një koncert në 

kryeqytet, si mund të sigurohen 

investimet e huaja që i kërkojmë 

pandërprerë.  Kërcënimet e ISIS-

it apo pa marr parasysh nga kush 

vijnë nuk janë arsye për mos 

mbajtje të evenimenteve! 

 

Para së gjithash politika kosovare 

dy vitet e fundit është duke marr 
qortime të vazhdueshme për të 

mos bërë politike alla shqiptarçe 

nga miqtë Amerikan që nga vizita 

e James Rubin-it. Atëkohë ai u 

tërhoqi vërejtjen politikës për 

funksionimin e demokracisë dhe 

institucioneve. Në një mënyrë kjo 

ishte shprehje e fillimit të 

dëshpërimit amerikan, se mos 

vallë Amerika ka investuar në një 

vend të gabuar. Tani paniku për 

themelimin e gjykatës speciale i 

ka futur shumë politikanë 

kosovarë në një frymë 

antiamerikane,  edhe ata që 

proklamonin miqësinë e 

përjetshme me SHBA-t. 

 

Njëra nga gjërat më të 
tmerrshme për mikun 

Amerikan është padyshim 

përhapja e shpjet e 

vehabizmit si rezultat i 

financimit të xhamive dhe 

shkollave fetare nga 

predikuesit ekstremistë dhe 

shtetet islamike. Kjo lindje 

e antiamerikanizmit është 

në fazën fillestare dhe kjo 

nuk guxon të na ndodhë, sepse orientimi dhe lidhja me vendet arabe na largon 
përfundimisht nga Bashkimi Evropianë, është shkatërrimtare për vet 

shqiptarët. 

  

Partitë e majta strehojnë antiamerikanët! 

Për të analizuar faktorët dhe burimin e zhvillimit të hovshëm të ekstremizmit 

fetar në Kosovë e që janë shumë, kërkohet kohë dhe analizë ekstra. Kjo tani 

është e sigurt, që armiqtë e shqiptarëve të jenë drejtpërdrejt të kyçur në 

përhapjen e ekstremeve fetare, por edhe me ndihmën e politikës kosovare 

pozitë–opozitë. 

 

Këtu duhet të dallohen gjërat. Partitë e majta kosovare e kanë primatin e atyre 

që strehojnë antiamerikanët, disa që nga koha komuniste kanë bindjet e tyre, 
kurse një pjesë tjetër për shkak të burimeve financiarë. Vetëvendosja llogaritet 

parti që është e sponsorizuar edhe nga burime të panjohura, pos atyre nga 

shteti i Kosovës. Kjo parti është bërë qerdhe e frymës majtiste radikale 

nacionaliste dhe radikale fetare. 

 

Frymën antiamerikane e kanë të theksuar, duke menduar që po luftojnë kundër 

“inferioritetit të shqiptarëve” dhe duke parë amerikanët thjeshtë si mbrojtës të 

interesave gjeopolitikë të tyre dhe jo të shqiptarëve! Prandaj edhe kërcënimet 

nga ISIS-i mund të jenë sponsorizuar nga fryma antiamerikane, duke 

shfrytëzuar frikën nga gjykata speciale të deputetëve dhe politikanëve të 

dyshimtë.  
 

Rreziku për të drejtuar vendin në drejtim të gabuar është real. Nga politikanët 

e orientimeve evropiane kërkohet minim i rrymave Antievropaine dhe 

Antiamerikane. 
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Vështrime

 

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.  

 

Betejat kundër kujtesës 
 

Jetojmë në epokën e ndryshimeve 

marramendëse teknologjike. Bota 

jonë, në të cilën para një kohë, 

idetë dhe lajmet qarkullonin me 
ngadalësi dhe kryesisht ishin 

privilegj i një elite të vogël, tanimë 

i ngjan një fshati global, në të cilën 

ato qarkullojnë me shpejtësi të 

pamatshme dhe janë pasuri e të 

gjithëve. 

 

Për të ardhur deri te informata, 

gjegjësisht te e “vërteta”, tanimë 

nuk kërkohet shumë kohë e mund: 

mjafton një aparat i vogël, një 
klikim dhe para ekranit tënd 

shfaqen dhjetëra tekste që flasin 

për personalitete, ngjarje historike, 

shkrimtarë, burrështetas -e çka jo 

tjetër. Kjo epokë, në të cilën kemi 

hyrë, ka përparësitë e veta, ashtu 

siç i ka edhe mangësitë. Kur flitet 

për mangësitë, atëherë e kemi 

parasysh faktin se gjithnjë e më 

pak ka njerëz të tillë që rrekën të 

kërkojnë të vërtetën nëpër libra, 

me ngulmime shkencore e fakte të 
verifikuara. Informatat e shpejta 

dhe të shkurtra, kanë filluar t‟i 

zëvendësojnë librat, nëpërmjet të 

cilave janë formësuar të vërtetat 

dhe është iluminuar njeriu. 

 

Ndërkaq fushë veprimtaria e 

elitave është reduktuar dhe vendin 

e tyre synojnë ta zënë 

yryshagjinjtë. Tanimë është bërë e 

rëndomtë që opinioni publik të 
mjaftohet vetëm me një informatë 

dhe aksh personi s‟e çan kokën për 

të vërteta tjera, relevante. Kështu 

duken disa debate që zhvillohen 

tek ne, veçmas ato që rrekën të 

trajtojnë tema të ndjeshme që 

lidhem me kulturën, kujtesën dhe 

historinë. 

 

Duke i analizuar këto ndryshime të 

shpejta dhe shpeshherë të 

pakontrolluara, shkrimtari Milan 

Kundera pohon se jemi në 

shekullin e proceseve. Mu për këtë 

arsye, sugjeron ky autor, duhet ta 
ushtrojmë kujtesën vazhdimisht, që 

e nesërmja të mos jetë bosh, pa 

trajtë dhe pa domethënie. Ka një 

kohë, prej kur në perëndim, 

filozofë e shkrimtarë, kanë filluar 

të brengosën me të drejt për krizën 

e kujtesë së brezit të sotshëm. 

 

Sot, shkruhet shumë dhe bëhen 

analiza shumëdimensionale për 

botën e internetit, rolin dhe 
ndikimin e tij në formësimin e 

shoqërisë sonë bashkëkohore. 

Duke i parë mangësitë që shfaqen 

si rezultat i zhvillimit të hovshëm 

të teknologjisë, shumë të ditur 

kanë filluar t‟iu bien kambanave të 

alarmit, tek flasin për krizën e 

kujtesës, rrënjët e së cilës, të 

shumtën e herëve kërkohen te 

shfaqja e internetit apo e 

qytetërimit të teknologjisë.  

 
Është shkrimtari Umberto Eco, një 

nga mendjet më të shquara të 

perëndimit, ai i cili te eseu “Kriza 

e kujtesës së brezit të sotshëm” e 

trajton mjaft bukur këtë plagë, nga 

e cila, sipas tij lëngon breznia e 

sotme. Eco, ngrehë dilema të 

makthshme, tek e sugjeron nipin e 

tij, të cilit ia drejton këtë ese, që të 

lexojë për çdo ditë diçka të re, një 

poezi, një rrëfim, ta kultivojë 
kujtesën dhe memorien. Eco e 

këshillon nipi- dhe nëpërmjet tij 

njerëzimit -se kujtesa është si çdo 

muskul, ndaj duhet ushtrohet, që të 

mos vdes. Ndryshe, pa pasur të 

kaluar, nuk ka as të ardhme- apo e 

ardhmja do t‟i ngjet një gërmadhë, 

nga e cila s‟dihet në mund të dilet 

a jo. Eco ia kujton nipit të tij se “ne 

vijmë në jetë ndërkohë që shumë 

gjëra kanë ndodhur tashmë, prej 

qindra e mijëra vjetësh dhe është e 

rëndësishme të kuptosh atë që ka 

ndodhur para se ne të lindnim.” 

 
Kriza e kujtesës, për të cilën flitet 

në kulturën perëndimore dhe për të 

cilën flet Eco në këtë ese, është 

diçka tjetër në raport me atë çfarë 

ngjet me shoqërinë tonë. Jo pse ne 

s‟ ballafaqohemi me këtë krizë, por 

sepse ne kemi edhe një krizë tjetër: 

betejën e hapur që po zhvillohet 

kundër kujtesës, nëpërmjet 

stigmatizimit të vazhdueshëm të 

historisë.  
 

Ka një kohë të gjatë prej kur ka 

filluar kjo betejë e organizuar 

kundër kujtesës, konotacioi i së 

cilës, në thelb, ka ndërrimin e 

perceptimit për historinë, figurat 

kombëtare dhe kësisoj, për gjithë 

kohezionin tonë civilizues të 

ndërtuar e konsoliduar me shumë 

peripeci. Kjo betejë, si e tillë, është 

drejtuar furishëm kundër figurave 

themelore të kombit, ndërsa 
shigjetat më thumbuese drejtohen 

kundër Gjergj Kastriotit-

Skënderbeu. 

 

Për mua, pak është e rëndësishme 

në janë shumë apo pak ata që 

qëndrojnë në këtë kamp dhe që e 

zhvillojnë këtë betejë. E 

rëndësishme është: ne të gjithë, me 

dashje apo pa të, po bëhemi pjesë e 

këtij ligjërimi dhe të kësaj beteje 
në thelb absurde. Po e tkurremi 

hapësirën tonë të komunikimit dhe 

po bëhemi preh e diskurseve të 

stisura, që për mision kanë betejën 

kundër kujtesës. 

 

Nga ajo që kemi parë, dëgjuar e 

lexuar gjer tani, mund të pohohet 

se këto debate të ashpra, po 

lëkundin ngrehinën tonë kulturore 

e identitare. Paqen me të kaluarën, 
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në emër të së cilës jemi 

konsoliduar si shoqëri. Sado që 

peshoja gjithmonë shkon në favor 

të atyre që e kultivojnë kujtesën, e 

shohim sesi debatet e ndryshme 

për historinë, figurën e Gjergj 

Kastriotit, tolerancën fetare, po 

shndërrohen në pika tejet të 

ndjeshme divergjente, dhe kësisoj 
po e shastisin njeriun tonë. Mjafton 

dikush të pohon diçka nga temat e 

lartpërmendura dhe kampet pro e 

kundër armatosen e hedhin baltë. 

 

Kjo betejë kundër kujtesës, ka në 

vete një tendencë të qarta e te 

afishuar: ajo është drejtuar kundër 

ndryshimit të historisë dhe synon 

ndërrimin e kursit të saj, në favor 

të qëllimeve të tjera që shfaqin 

grupe të caktuara për t‟i 
ripozicionuar shqiptarët në kampin 

anti perëndimor. 

 

Nga përvoja empirike e dimë se 

kujtesa nuk është vetëm e kaluara, 

por është një mënyrë e të kuptuarit 

të së sotshmes, dhe sigurisht një 

pikënisje prej nga projektohet e 

nesërmja. Sepse, asnjë njeri 

s‟mund të jetojë pa një tregim, pa 

një histori, pa një rrëfim. Për më 
tepër, kujtesa nuk është vetëm ajo 

e cila është e memorizuar në libra 

apo në traditën e përbashkët; ajo që 

gjallon nëpërmjet gjuhës sonë, por 

është një mënyrë esenciale e 

kuptuarit dhe të shpjeguar të krejt 

ekzistencës sonë. Është diçka pa të 

cilën s‟mund të jetojmë. Është një 

muskul, siç pohon Eco, të cilin 

vazhdimisht duhet ta ushtrojmë, që 

të mos fashitet e të mos 
transformohet në diçka pa trajtë. 

Në gjitha kohërat, kujtesa dhe e 

kaluara kanë ushtruar ndikim të 

pamatshëm në formimin e 

identitetit të individit dhe të 

shoqërisë. Ndaj, është e pamundur 

të shkëputemi plotësisht nga 

përmasa e ndikimit të saj, madje 

edhe po deshëm, sepse ajo na 

ndjek si hija. Nëse tentojmë t‟ia 
mbyllim derën, na hynë nga 

dritarja. Sepse është diçka pa të 

cilën nuk mund të jetohet dhe 

ndërlidhet me vetë ekzistenca tonë, 

me identitetin tonë. 

 

Debatet e shumta ndër ne, që 

ndërlidhen me kujtesën, janë një 

dëshmi se kemi harruar maksimën 

e mirënjohur: një popull që s‟e 

njeh të djeshëm, ai s‟ka të 

nesërme. 
 

Tendenca për ta relativizuar 

historinë dhe për të hedhur poshtë 

çdo gjë, është shoqëruar me shumë 

zhurmë, debate të pakëndshme, 

përplasje e vulgaritet që 

nganjëherë na ka bërë të 

turpërohemi. Të shtangemi dhe të 

përbetohemi se ne nuk jemi këta. 

 

Thirrja e vazhdueshme që bëhet 
nga disa grupe të caktuara të 

shoqërisë sonë, për të ikur nga 

kujtesa, është lojë tejet e 

rrezikshme. Unë besoj thellësisht 

se kjo është e predestinuar të mos 

ketë sukses, për faktin se përvoja 

dëfton një gjë tjetër: betejat me 

kujtesën janë të humbura. E në 

favor të këtij argumenti, ka dëshmi 

universale e kombëtare. Të 

kujtojmë vetëm pushtimet e gjata 
dhe të dhunshme mbi tokat 

shqiptare dhe përpjekjet e 

pareshtura që u bënë për t‟iu shuar 

shqiptarëve kujtesën. Përkundër 

këtyre tendencave, ajo s‟ u 

transformua. 

Përpjekjet për të prishur 

kohezionin civilizues, sa do të 

forta të jenë e çfarëdo ngjyre që të 

kenë, nuk mund t‟ia dalin mban në 
synimin utopik për të ndërtuar 

njeriun e ri, duke ia mohuar të 

shkuarën dhe kujtesën. Si të tilla, 

këto tendenca do të dështojnë, 

sepse po e përsërisim, betejat me 

kujtesën janë të humbura. 

 

Shoqëria jonë e brishtë, pa 

struktura intelektuale të forta, pa 

institucione të dijes në nivel, me 

një elitë të shkapërderdhur, po 

sfidohet me krizën e kujtesës së 
brezit të sotshëm, për të cilën flet 

Umberto Eco. E kjo krizë, te ne 

shfaqet ne dy plane: formësimi të 

vërtetave publike që kanë të bëjnë 

me kujtesën, mbi informata të 

paverifikuara, të cekëta, të 

njëanshme dhe tendencioze; dhe 

tjetra, beteja me mohuesit, ata që 

s‟reshtin së kërkuari një truall të ri 

për të mbjellë helm kundër 

kujtesës. Në të dyja rastet, na 
duhen këshillat e urta, ashtu siç na 

duhet kohezioni i konsoliduar me 

mund e sakrificë. Për ta mposhtur 

të keqen që po vërsulet hovshëm 

kundër nesh.  
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Shkruan: Anton Marku, M.E.S, MA, Vjenë/Austri (Anton.Marku1@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

Sot nuk është dje 

 
T’i përkasësh një kombi me disa fe nuk është mallkim. Ështe bekim. Edhe ylberi ka shumë ngjyra por është i bukur.  
 

Ka disa shekuj që pjesa perëndimore e botës përmes 

„„iluminizmit‟‟ („„ndriçimit‟‟) ka bërë ndarjen e shtetit 

nga kisha dhe me këtë akt është zvogëluar ndikimi i 

kësaj së dytës në proceset shoqërore. Por, bota ka dhe 

pjesën lindore të saj, e cila, fatkeqësisht, për shkak të 

faktorëve të ndryshëm, nuk pati mundësi të kalojë nëpër 

këtë etapë të emancipimit, duke mbetur kështu e lidhur 

shumë ngushtë me normat fetare, të cilat bënë që ato të 

jenë shpesh përcaktuese në zhvillimin e shteteve. E 

historkisht, në betejën për liri, zhvillim dhe progres 
lindja shkoi kah perëndimi dhe jo e kundërta. 

 

U mendua se pas „„Pranverës Arabe‟‟ dhe largimit nga 

pushtetit të diktatorëve, që për dekada të tëra  sunduan 

vendet e lindjes së mesme, në këtë rajon përfundimisht 

do të fillojë të zë rrënjë dhe më pas edhe të instalohet 

demokracia. Në vend të paqes konfliktet, dhuna ndër-

sektare dhe dalja në skenë e sub-grupimeve fetare u 

kthye në dukuri të përditshme, duke bërë që, më shumë 

se asnjëherë më parë, banorët e këtyre vendeve të 

identifikohen si sunitë, shiitë, alevitë e jezidë, dhe në 

emër të kësaj t‟i vënë flakën regjionit të tyre, duke u 
kthyer në kohërat e primitivizmit, shumë para se 

Muhamedi të arrinte që t‟i bashkonte fiset arabe në 

besimin në një Perëndi të vetëm.  

 

Për të „„plotësuar tabllonë‟‟ në këtë kuadër edhe një 

numër i të rinjve shqiptarë nga trojet e tyre në Ballkan u 

bënë pjesë e luftërave, të cilat po zhvillohen larg atdheut 

të tyre, e për të cilat nuk ka pasur as „„ftesë‟‟ e as 

„„thirrje‟‟ për ndihmë drejtuar komunitetit tonë si tërësi. 

E dihet se lufta në emër të Zotit është luftë kundër vet 

Zotit. Për më tepër, pothuajse asnjëri nga shtetet ku këta 
djelmosha sot luftojnë nuk e ka njohur shtetësinë e 

Kosovës dhe nuk ka sinjale se, edhe pas ndonjë 

ndyshimi (të mundshëm) të forcave „„në teren‟‟ qeveritë 

e reja do ta bënin një gjë të tillë. Në skenën 

ndëkombëtare, kjo dhe nuk do të na bënte nder (vrej. 

ime). Aq më tepër kur disa nga këta „„luftëtrarë‟‟ në 

mënyrë publike shqyen pasaportat e Republikës së 

Kosovës.    

 

Turqit po vijnë 

Pas ndyshimeve demokratike në Shqipëri dhe çlirimit të 

Kosovës këto vende hapën kufijt dhe tregjet e tyre për 
investorët e jashtëm. Në këtë kuadër, pos ndihmës 

madhore nga BE dhe SHBA edhe asistenca nga shtetet 

tjera, përshfirë edhe Turqinë ishte e mirë se ardhur. 

Megjithatë, me kalimin e viteve, ky shtet u orientua në 

„„ri-kthimin‟‟ e tij në Ballkan, tani me metoda të reja, 

më të sofistikuara. Një ndër to edhe instrumentalizimi i 

religionit për qëllime politike. Turqit ishin aktiv në 

procesin e privatizmit dhe tenderëve „„të hapur‟‟ (me 

kontrata të mbylluar për publikun) duke ndërtuar 

autostrada, marrë në koncesion aeroporte, blerë pjesë të 

distribucionit të koorporateve energjetike, e të 

ngjajshme. Më pas fuqizimi i prezencës turke kaloi në 

sistenim bankar, arsimor dhe shëndetësor, në hapjen e 

institucioneve makrofinanciare, çerdheve për fëmijë, 

shkollave (laike e fetare) e spitaleve. Politikisht, nuk 
është fshehtësi se ajo po tenton të zgjerojë sferën e 

influencës së saj në rajon edhe me ndihmën e 

shqiptarëve që i konsideron „„vazalë‟‟ të rinj (të vjetër) 

duke i (keq)përdorur ata për qëllime të veta 

ekspanzioniste. Pas këtij „„invadimi‟‟ nuk është për tu 

çuditur me valvitjen e flamujve turk nga ana e 

shqiptarëve në Shkup, Tetovë, Prizren e gjetiu. Dhe ky 

është vetëm fillimi i asaj që mund të pasojë më vonë. 

Nëse ky trend vazhdon lehtë mund të ndodhë që të 

bëhemi pjesë e ëndërrave të huaja.  

 

Të mohosh vetveten 
Para se imamët Naim Ternava, Shefqet Krasniqi e prijës 

të tjerë fetarë me pikëpamje të paqarta e të trubullta të 

dalin me deklarata publike për turqit si „„çlirues‟‟ e jo 

pushtues dhe uzurpator të popullit e tokave shqiptare, do 

të duhej të merrnin në konsideratë faktin se në kuadër të 

kombit shqiptar janë më shumë se një milionë prej tyre 

që i përkasin besimit të krishterë. Me qëndrime të tilla 

ata jo vetëm që lëndojnë ndjenjat e tyre si pjesa më e 

shtypur nga regjimi otoman, por fyejnë edhe vlerat e 

shumicës absolute të miliona shqiptarëve të besimit 

islam, të cilët vazhdojnë të vendosin kombin para 
përkatësisë fetare, dhe njëjtë si të parët nuk ndjejnë se 

ndajnë ndonjë „„miqësi‟‟ me okupatorin e dikurshëm. 

Ky insistim në fshirje të kujtesës është mohim i historisë 

shekullore të përpjekjeve për liri kombëtare dhe çlirim 

nga zgjedha e robërisë së po këtij pushtuesi. E në këtë 

aspekt, nuk është „„faji‟‟ i shqiptarëve të besimit të 

krishterë që historia e tyre nuk mund të shlyhet e as të 

varroset. E ajo, mes tjerash, pohon se fjala e parë në 

gjuhën shqipe, dhe atë në alfabetin latin, u shkrua nga 

Pal Engjëlli, libri i parë në këtë gjuhë nga Gjon Buzuku, 

enciklopedia më e njohur e kohës nga Pjetër Bogdani, 

abetarja e parë nga Naum Veqiharxhi, shkolla e parë 
shqipe u hap nga nga Pandeli Sotiri, poema e madhe 

epike u shkrua nga Gjergj Fishta, e shumë raste të 

ngjashme. Këto janë fakte që nuk mund të 

anashkalohen, ashtu si në aspektin kombëtar nuk mund 

të vihet në dilemë kontributi i Hoxhë Tahsinit, Avdyl 

mailto:Anton.Marku1@gmail.com
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Frashërit, Hasan Prishtinës, Isa Boletinit e shumë e 

shumë atdhetarëve si këta.  

 

Duke qenë gjeografikisht dhe historikisht në mënyrë 

natyrore pjesë e perëndimit kemi arritur të zhvillojnë një 

mënyrë të veçantë e autoktone të tolerencës, 

bashkëjetesës dhe harmonisë mes feve të ndyshme 

brenda trungut shqiptar të bazuar në respekt, njohje dhe 

pranim ndaj njëri-tjerit. Le të mbesim në këtë udhë të 
trasuar nga të parët tanë. Asgjë më shumë nuk kërkohet 

nga ne. Vetëm kaq. Që kombi të vazhdojë të mbesë 

trupi e fetë rrobat e identitetit tonë.  

 

Heronjët nuk kanë nevojë për maska 

Naim Ternava i mëshon trumpetës se turqit dhe 

shqiptarët kanë „„bashkëqeverisur‟‟ në trojet tona etnike. 

Por, argumentet flasin ndryshe. Edhe ata pak (apo 

shumë, sic!) shqiptarë që shërbyen në poste të larta të 

perandorisë osmane (me pak përjashtime) nuk është se 

në rend të parë kishin vendosur interesat e popullit nga i 

cili vinin. Për më shumë, është „„meritë‟‟ e(dhe) e tyre 
që përgjatë shekujve të „„lirisë gjembore osmane‟‟ ishim 

komuniteti më i pazhvilluar, më i prapambetur dhe më i 

paemacipuar i Ballkanit, e me këtë edhe i Evropës. Në 

anën tjetër, për po kaq kohë nuk ndaloi rezistenca e 

shqiptarëve të gjitha besimeve, pa dallim, kundër këtij 

regjimi shtypës. Kryengritjet që kulmuan me Lidhjen e 

Prizrenit e deri tek shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë 

ishin të drejtuara mu kundër këtij pushtimi. Sipas 

Ternaves del se i kemi luftuar miqët, gjë që nuk do të 

përkonte me traditën e shqiptarëve, pjesë e të cilëve 

është dhe ai vet. 
  

Shqiptarët e besimit islam nuk duhet harrur se cila ishte 

feja e të parëve të tyre, e as duhet turpëruar për këtë, 

ashtu siç nuk duhet mohuar atë që janë sot. Këtë nuk e 

kërkon askush prej tyre e as do ta bëj në të ardhmen. 

Përkundrazi. E ata, më shumë se kushdo tjetër, duhet të 

dëshmojnë se nuk do të lejojnë që dallimet të kthehen në 

mure. Në këtë rrugë nuk do të jemi as të humbur e as 

vetëm. Pas do të kemi botën e qytetëruar e cila ende na 

konsideron pjesë të saj. Mos t‟i mbyllim derën kësaj 

oferte.  

 

*** 
 

Le të vazhdojmë që si komb të udhëhiqemi nga parimet 

e guximit, gatishmërisë për sakrificë dhe dashurisë për 

atdheun të personifikuar në figurën e heroit 

gjithëkombëtar Gjergj Kastrioti-Skenderbeu, të 

krenarisë kombëtare të ri-lindur përmes vargjeve të 

shenjta të Naim Frashërit, madhështisë shtet-krijuese 

dhe komb-formuese të Ismail Qemailit dhe 

shembëlltyrës së solidaritetit dhe humanizmit të Nënës 

Tereze. 

  

Përndryshe në shtete tona të reja do të vazhdojnë të 
fryjne erëra të vjetra. Nëse po, ato do të mund të 

shoqërohen me vetëtimë dhe stuhi të cilat mund ta 

lëkundin besimin tonë në njëri-tjetrin. E për këtë kemi 

më së paku nevojë. Më së paku ne.  

 

Pra, nuk kemi nevojë për ri-rreshtim të ri. Mjafton të 

qëndrojme aty ku jemi. Në perëndim. T‟i mbajmë afër 

ata që na janë gjendur pranë në kohë të vështira, atëherë 

kur më së shumti kishim nevojë për dikë që të na zgjasë 

dorën. Të jemi mirënjohës për miqësinë me ta. Të mos i 

dëshpërojmë ata që na duan të mirën. Sa nuk është vonë. 
  

Sot është nesër.    

 
(Burimi: http://www.zeri.info/zerat/38244/sot-nuk-eshte-dje/) 
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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 nëntë) 

 

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). 

 

Rrënja “ha” e kuptueshme nga 

mitet mbi Hënën, ndërton 

emërtimin e Diellit, por nuk ka 
lidhje me ndonjë mit. Perëndesha 

e Henës në mite, kishte kultet e 

veta më të rëndësishme: 

shqiponjën, yllin, gjarpërin dhe 

demin, që simbolizonin forcën e 

saj magjike rigjeneruese. Si 

simbole mbrojtëse hënore, në 

mburojën e Akilit ndodheshin: 

katër yje-rozeta, të cilat i rinin si 

kurorë shqiponjës (gjetur në një 

pjatë të pikturuar në qytetin Vulçi 

të Etrurisë)1 
 

               

Flamuri shqipetar nga 1914 deri 

1920, ku pasqyrohen shqiponja, 

ylli dhe rrufeja, simbole kultike të 

Krijuesit (Dritës hyjnore) dhe 

Shqiponja perandorake e 

Napoleonit 

(www.ledifice.net/S007-1.html), i 

cili nuk preferoi shqiponjën dy 

krenore të Karlit të Madh, i 

ndikuar në shk15 nga modelet 
lindore, por atë të besimit hënor 

dodonas - shqiponjën me një kokë 

                                             
1
 f10 JahoBrahaj (po aty) 

dhe rrufe. Siç vëren studiuesi Jaho Brahaj “Shqiponjën një krenore në stemat 

hieraldike familjare, e gjejmë më përpara tek Arbërit, se tek popujt e tjerë të 

Ballkanit dhe Europës,” (në flamurin e Principatës së Arbërit  shk12)2  
 

Siç përmënda rastin e shkrimit të fjalës 

“shqipetar”, edhe për rastin e flamurit  

tonë, me çdo ndryshim që mendohet, 

duhet të merren ata studiues, që e njohin 

historinë e lashtë të popullit tonë. Duke 

hequr yllin pesë-cepësh në flamurin 

shqipetar, i cili është gjithashtu një 

figurë/simbol i besimit pellazg, 

pavarsisht që u përdor nga ideollogjia 

komuniste, sikurse u përdorën edhe shumë simbole pellazge nga nazistët 

(dhe mund të zëvëndësohej me yllin gjashtë cepësh të Skëndërbeut apo tetë-
cepësh të Aleksandrit të Madh), ne zhdukëm me duart tona në flamur, faktet 

historike të Kombit tonë dhe simbolin e Krijueses- Dritës hyjnore. 

“Shqiponja dhe Ylli, simbolizojnë që në kohët më të lashta , dritën, shpirtin 

pra vetë zanafillën e jetës dhe të çdo krijimi, që janë thelbësisht të rendit 

mendor”. Sipas Moisiut, shqiponja dhe ylli, janë sinonime.3 Aleksandri i 

Madh mbi qeleshen e të cilit dallohen qartë simbolet e besimit sellenik: Hëna 

dhe ylli tetë-cepësh 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151338176158740&set=a.101

51090115028740.442448.185287438739&type=1&relevant_count=1.  

 

Siç vihet re, rrezet me të cilat shprehet 
ylli, simbolizojne Dritën hyjnore dhe 

qëndron mbi hënën, sikurse edhe mbi 

kokën e shqiponjave, në flamuj apo 

emblema ndër shekuj. Ky ka qenë edhe 

simboli i Afërditës (një gjysëm-Hënë e 

vendosur pranë një ylli)4  si dhe emblemë 

Bizhuteri në Malësinë e Madhe shtetërore e Epirit antik, gjendur tek një 

dorëshkrim (shkXVII) i pabotuar deri më sot. 5Siç pohon Jaho Brahaj, nga 

ky simbol i stërvjetër i Dodonës, e kanë burimin stolitë tona me drapër-hëne 

horizontale, të shoqëruara zakonisht edhe me yllin.    

 (vijon) 

                                                
2
 f92 Dhimitër Pilika “Pellazgët origjina jonë e mohuar” Botimet enciklopedike , Tirane 2005) 

3
 f87-88 Xhuzepe Katapano (po aty) 

4
 f178 Aristidh Kola “Gjuha e Perendive” marre tek“Albanohellenica nr2” 2000-2001 

5 f89 Dhimiter Pilika “Pellazget origjina jone e mohuar” Botimet 

enciklopedike , Tirane 2005 

http://www.ledifice.net/S007-1.html
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151338176158740&set=a.10151090115028740.442448.185287438739&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151338176158740&set=a.10151090115028740.442448.185287438739&type=1&relevant_count=1
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Shkruan: Prof. dr. Jahja Drançolli, Prishtinë/Kosovë 
Prof. Jahja Drançolli lindi në Pejë më 10/10/1946. Studimet për Histori i mbaroi në Prishtinë më 1971.Gjatë viteve 1973-

1984 ka vijuar studimet e magjsitraturës dhe doktoratës në lëmin e medievalistikës në Zarë dhe Dubrovnik. Ka magjistruar 

në Zarë dhe doktoruar në Prishtinë më 1981, respektivisht më 1984. Gjatë viteve 1984-1990 ka bërë kërkime shkencore 

medievalistike dhe të paleografisë e epigrafisë, në arkiva, biblioteka dhe muzeume, të Ankonës, Dubrovnikut, Kotorrit, 

Padovës, Romës, Venedikut, Zagrebit, Zarës, etj. Ështëalbanolog, historian, profesor i shkencave ndihmëse të historisë në 

Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. 

 

 

 

Feja në Kosovë gjatë mesjetës 
   
Popullsia e Kosovës para sundimit 

osman i takonte besimit të 
krishterë. Burimet e kohës dhe 

shkenca përgjithësisht dëshmojnë 
se fillimet e krishterimit te iliro-

shqiptarët datojnë që nga koha 
apostolike. Kontinuiteti i 

krishterimit gjatë gjithë antikitetit 
të vonë dhe mesjetës mund të 

përcillen përmes burimeve 
historike, gjetjeve arkeologjike, 

etnologjike, elementeve gjuhësore 
dhe onomastikës.  

 
Me zyrtarizimin e krishterimit, 

sipas Ediktit të Milanos më 313, 
kur organizimi kishtarë u legalizua 

edhe në trevën e Dardanisë, ky 
religjion mori frymën e zhvillimit 

institucional. Këtej, përmes statusit 
të veçantë administrativë e juridik, 

Dardania kishte edhe qëndren e 
ipeshkvisë ose mitropolinë të 

sanksionuar me Koncilin e Nikesë 
më 325. Kisha e Dardanisë do të 

jetë më vonë element i fortë 
krishtërizuës i ardhësve sllavë në 

Gadishullin Ballkanik.  
 

Gjatë shek. IV-V organizimi 

kishtarë ne Iliri mori hovë aqë të 
madhë, sa që vëtëm në Dardani u 

ngritën 5-7 ipeshkvni. Këto u 
organizuan sipas ndarjës 

administrative të Perandirisë 
Romake. Më invadimin e barbarëve 

ndërroi edhe harta kishtare e 
Dardanisë. Gjatë kësajë përiudhe 

pësojnë dëme të mëdha selitë 
ipeshkvnore e argjipeshkvnore, siq 

janë: Shkupi, Justiniana Prima, 
Justiniana Secunda, Nishi e 

Remesiana. Gjatë këtyre trazirave u 
ndërprenë edhe lidhjet me Papatin, 

për t‟u shkëputur për një kohë me 
të gjatë, sidomos pasë mesit të 

shek. VIII, kur Iliriku Lindor iu 
bashkangjit Kostantinopojës. Jashtë 

ndikimit të Kishës bizantine mbeti 
ende Ipeshkvia e Shkupit dhe e 

Prizrenit. 
 

Edhe pse nukë ruhen njoftimet të 
drejtpërdrejte për Ipeshkvin e 

Prizrenit gjatë mesjetës, kjo ipeshkvi ishte ndër më të vjetrat në Gadishullin 

Ballkanik. Pas shkatrrimit të Justinianës Secunda (më parë Ulpiana, 7,5 km në 
juglindje të Prishtinë), në kohën e dyndjeve barbare, kjo ipeshkvi mori 

ingjerenca juridike e titullare. Në fakt edhe pse Ipeshkvia e Prizrenit përmendet 
në dokumentin e Bazillit II, më 1019, ka dëshmi të tërthorta se kjo ipeshkvi 

përmëndet që në vitin 458, lidhur më Koncilin e Kalcedonit. 
 

Njëra ndër qendrat më të njohura të krishterimit të hershëm në Dardani është 
Nishi. Pikërisht, nga treva e kësaj qendre të madhe të antikitetit, dalin edhe 

shumë monumente epigrafike me përmbajtje të pasur nga krishterimi. Gjithashtu, 
në Shkup dhe rrethe të tij janë zbuluar afro 10  bazilika paleokristiane. Ndërkaq, 

në Ulpianë, si qendër ipeshvnore, nga arkeologë është zbuluar një bazilikë, ku 
janë ruajtur reliktet, përkatësisht eshtrat e martirëve të Ulpianës, Florit dhe 

Laurit. Kohë më parë (2014), po në këtë lokalitet është zbuluar edhe një kishë 
paleokristiane e shek. IV- VI. Kur është fjala për këta dy martirë të parë të 

njohur të krishterimit nga Dardania e antikitetit, është për të vënë re se, martirët 
në fjalë dardanë nga Ulpiana, u ngritën gjatë mesjetës në kultin e martirëve 

kishtarë bizantin, si dhe të sllavëve të ardhur, të cilët krishterimin e përqafuan 
nga mesi i shek. IX. Që këtej, në një kalendar palestinezo-gruzian të shekullit X 

(atëbotë pjesë të Bizantit), përmendet Flori dhe Lauri, së bashku me Palin e me 
motrën Julianën-“Flor et Lauri, Pauli et sororis eius Juliana [...]”. Emri i këtyre 

martirëve nepërmjet kishës bizantine, është nderuar shekuj me radh edhe nga 
sllavët e ritit ortodoks. Me siguri se, emrat e këtyre martirëve, sllavët i 

përvetësuan nga popullësia vendëse arbërore. Një shembull të mirë ku përmendet 
Flori dhe Lauri është menologu i Patrikanës së Pejës i vitit 1561.   

 
Ndikimi i Kishës Bizantine në Kosovë ishte i fuqishëm sidomos pas ndarjes së 

kishave (1054), në katolike dhe ortodokse. Në trevën e Dardanisë, para se të 
ndahej kisha e krishterë konfesionalisht, gërshetoheshin interesat latino-romane 

me ato greko bizantine, çështje që u institucionlaizua definitivisht me ndarjen e 

kishave. Rezultatet që pasuan nga ndasitë konfesionale, gjithsesi u shtresuan me 
kohë jo vetëm në kulturën popullore. Më parë, më 1019, Ipeshkvia e Prizrenit 

dhe Lypjanit kishte hyrë nën jurisdiksionin e Argjipeshkvisë së Ohrit, e cila 
kishte në atë kohë një shtrirje në veri gjerë në Danub dhe Savë, në jug, përmes 

Sirmium – Rashë – Prizren, deri në Durrës. Kufijtë e sipërm, me disa zgjerime 
në perëndim të këtij kufiri, ishin njëkohësisht edhe kufijt të Bizantit ortodoks. 

 
Me zgjerimin e shtetit nemanjid në drejtim të jugut, nga kapërcyelli i shek. XII 

dhe gjysma e parë e shek. XIII, në kuadrin e tij hyri edhe Kosova. Atëbotë, 
zgjerohet edhe Kisha Ortodokse Serbe me të gjitha tiparet që i zotëronte kisha 

ortodokse bizantine: ligje bizantine, vepra të njohura teologjike, literaturë 
didaktike, arte, zeje, me të cilat jeta kishtare pasurohej me objekte të 

domosdoshme nga arkitektura, piktura kishtare, deri te veshjet e etërve dhe enët 
kishtare. Kisha Ortodokse Serbe, deri në vitin 1219, ishte nën juridiksionin e 

Kryepeshkopatës Autoqefale të Ohrit. Në këtë vit, me iniciativë të shën Savës, 
ajo u shpall e pavarur, me seli në Zhiçë të Rashës. Kjo seli pas sulmeve të 

bullgaro-tataro-kumane, nga gjysma e dytë e shek.XIII u bart në Pejë. Krahas 
shpalljes së Perandorisë Serbe, në vitin 1346, Kryepeshkopata Serbe u ngrit në 

shkallë patriarkane me seli në Pejë. 
 

Meqë, fshatrat përfshiheshin në prona kishtare, pjesa e madhe e popullsisë 
fshatare e Kosovës gjat shek.XIII-XIV ishte e detyryar të lidhte fatin me Kishën 

Ortodokse Serbe. Nërkaq, pjesa e popullatës që jetonte në qytete, pra, jashtë 
pronave kishtare, përmes kolonistëve dalmatinë, gjermanë e italianë, qe 
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influencuar dhe lidhur me Kishën 

Romake. Përqafimi i ortodoksisë 
nga arbërit dëshmohet më së miri 

nga lista e banorëve, ku krahas 
klerikëve katolikë, të cilësuar me 

apelative që përdoren edhe sot në 
gjuhën shqipe: prift, dom, abat, 

përmenden edhe klerikët ortodoksë 
të cilësuar si: pop, pope, papas dhe 

kallogjer.  
 

Në këtë kontekst shtrohet pyetja se 
ç‟kishte ndodhur me ndikimin e 

Kishës Katolike në popullsinë e 
Kosovës mesjetare. Është e njohur 

se Kisha Katolike e Romës kishte 

mbijetuar traditën gjatë tërë 
periudhës së parasundimit nemnjid 

dhe, që nga themelimi, ajo 
koordinonte politikën e vet me 

politikën e shtetit. Kleri i Kishës 
Ortodokse Serbe, në kuvende të 

organizuara nga mbretërit serbë, i 
jepte përkrahje pushtetit 

mbretërorë. Kisha Katolike e 
Romës, ndërkaq, edhe pse deri në 

fillim të shekullit XIV, kishte 
pozitë të mirë në Serbi, 

prapëseprapë nuk zotëronte aq 
privilegje sa zotëronte kleri 

ortodoks, aq më tepër, kur dihet se 
sipas neneve 6, 7, 8 dhe 9 të Kodit 

të Dushanit, dënoheshin predikuesit 
e konfesionit katolik, përkatësisht 

nëse prifti i ritit latin e kthente në 
“fenë” latine ndonjë të krishterë 

(këtu me këtë term mendohet vetëm 
për të krishterët ortodoks-J.D.), do 

të dënohej sipas ligjit të etërve të 
shenjët. 

 
Edhe pse Kishaa Ortodokse Serbe 

gjatë kohës së sundimit nemanjid 
në Kosovë ishte faktorë më rëndsi i 

jetës shpirtërore, ajo mori rol të 

theksuar në kohën e Perandoris 
Serbe. Mëgjithatë, sunduësit e 

dinastisë nemanjide drejtonit sytë 
shpeshë në drejtim të Papatit. 

Madje, edhe vetë perandori 
Dushan, i cili, si u theksau më lartë, 

ndaloj propaganden katolike, në 
disa raste bëri përjekje të gjente 

mbështetje të Papa. Përpjkje të tilla 
kishin bër edhe mbretërit 

nemanjidë para Dushanit. Njoftimet 
e kohës dëshmojnë për dhuratat e 

perandorit Duashan blatuar kishave 
ose kuvëndeve latine.  

Luftën për pavarsi në kuadër të 
shtetit nemanjid Kisha Katolike e 

Romës e filloj në formë më të 
theksuarë më shpalljen e Kishës së 

Pavarur Ortodokse Serbe. Mirëpo, 
aktiviteti i Kishës katolike në këtë 

aspekt u kufizua kryesisht vetëm në 

ato vise bregdetare nëpërmjet të cilave shqiptarët mbanin lidhjet me Kishën 

Romake. Më përmasa ca të vogla u shrti kjo luftë edhe në Kosovë. Në këtë 
konstatim arrijmë kur merren parasyshë relacionet e Papatit me peshkopet dhe 

famullitë katolike, të cilat vepronin në Kosovë. Sipas korrospodencës së papës 
Inocenti III (1198-1216) nga viti 1204, zihet ngojë ipeshkvi katolik i Prizrenit 

(Prisrenensis). Po në këtë vit përmëndet edhe ipeshkvi roman i Shkupit, të cilin e 
ndeshim edhe më parë në shekullin XI. Aksioni propaganduës i Papatit në 

Kosovë mori hov në veçanti në gjysmën e parë të shek. XIV. Lidhur më këtë, 
nga disa dokumente, dalë nga zyra e Papatit, njihemi me egzistimin e famullive 

katolike në Kosovë dhe marrëdhënjiet e papatit me to. Në dokumentin e papës 
Benedikti XI (1303-1306), shkruar në Lateran, më 8. XI. 1303, ndër pesë 

famullitë katolike në trojet e Mbretrërisë Nemanjide, zihen ngojë edhe Famullia 
e Trepçës (De Trepzo) dhe e Graçanicës (De Grazaniza). Përmbajtje identike ka 

edhe dokumenti i papës Klementit VI (1342-1352), shkruarë në Avinjon, në vitin 
1346. Në këtë dokument, si sufragan të dioqezës së Kotorrit, përmënden 

famullitë e Prizrenit, Novoberdës, Janjevës dhe Trepçës. Ndërkqa, papa Urbani 

V (1362-1371), në vitin 1367, ndërrmori një aksion të gjerë, të cilin e drejtoj 
kundër skizmës, që kishte zënë rrënjë në Shqipëri dhe Serbi. Po ashtu bëri 

përpjekje që me ndihmën e misionarëve raguzanë, kotorras, durrësakë, venedikas 
dhe ndonjë tjetër, të realizonte një union kishtarë.  

 
Interesimi i Papatit për besimtaret katolikë në trevën e Kosovës shprehet edhe në 

gjysmën e dytë të shek. XIV dhe në gjysmën e parë të shek. XV. Në këtë aspekt, 
sipas këtij dokumenti që mbanë datën 12.V.1404, dalë nga zyra e Papatit, papa 

Bonifaci IX (1398-1404), në vendin e zbrazur për ipeshkëv në Ipeshkëvin e 
Prizrenit, zgjodhi rregullarin predikuës (d.m.th. dominikan) Georgium 

Pandusium. Pakë më vonë, përkatësishtë më 1431, papa Eugjeni IV (1432-1447) 
dërgoj raguzanin Ivan Stojkoviç në koncilin kishtarë të Bazelit. Qëllimi i papës 

ishte përqendruar që,  përmes realizimit të unionit, ta përfitonte Kosovën, 
Serbinë dhe Bosnën. Mirëpo, përpjekjet e kardinalit raguzan nuk sollën rezultat 

të dëshiruarë. Aktivitet të këtillë më pastaj bëri edhe humanisti i njohur dhe 
diplomati i Gjegj Kastriotit- Skënderbeut, Gjin Gazulli.  

 
Hapsira e ritit katolik në Mbretërinë Nemanjide përputhët pothuaj tërësishtë me 

trojet ku jetonin shqiptarët, të cilët sundohëshin nga serbët. Mirëpo, rritja e 
numrit të besimtarëve katolikë në Kosovë shprehet sidomos me fluksin e madhë 

të kolonistëve raguzanë, sasë dhe kotorrasë, gjatë shekujve XIII-XIV. Edhe pse 
që nga mesi i shekullit XII, kur argjipeshkvi i Raguzës, pas luftës së gjatë më 

Argjipeshkvinë e Tivarit për mbizotrim, pësoi disfatë dhe Tivari fitoi nga Kuria e 
Romës rëndësinë, si ruajtës katolik në kufirin midis dy besimëve, raguzanët 

prapëseprapë gjatë shek. XIV-XV patën rol me rëndësi në propaganden katolike 
në Kosovë. Themi kështu meqë gjatë asaj kohe raguzanët paraqitnin një numër të 

konsideruëshëm të popullsisë qytetare të Kosovës. Në saje të interesimit të 
raguzanëve për jetën religjioze në kolinitë, ruhen të dhëna të bollshme për 

zhvullimin e Kishës Katolike në Kosovë. Madje, sipas njoftimëve të kohës, 

mund të konstatohet se në disa koloni raguzane në Kosovë si, për shëmbull në 
Novoberdë, Janjëvë, Prishtinë dhe Trepçë, ka shumë më tepër shënime për 

Kishën Katolike sesa për atë ortodokse.  
 

Në mbështetj të materialit të shkruarë e të ruajturë në arkivat e proveniencave 
përëndimore, në radhë të parë në arkiva të Raguzës, Kotorrit e të Vatikanit, 

ndeshim në te dhëna të mjaftuëshme për veprimtarinë e një numri të 
konsiderueshëm të famullive dhe të kishavë katolike në Kosovë, si, bie fjala, në 

Prizren kemi njoftime për kishën e shën Mërisë (Sancta Maria de Prisren) dhe 
Kishën e shën Pjetrit (Sanctus Petrus supra Prisren); në Pishtinë, Kisha e shën 

Mërisë; në Janjevë, kisha e shën Nikollës (San Ncola); në Novoberdë, kasha e 
shën Nikollës (San Nicholo de Nouamonte), kisha e shën Mërisë  (San Maria in 

Dobni Terg) dhe në Trepçë, kisha e shën Mërisë dhe kisha e shën Pjetrit. Kishat 
e përmëndura deri nga mesi i shek. XV ishin në kudrin e juridiksionit të dioqezës 

së Kotorrit, për të kaluar më pastaj nën jurisdiksionin e Argjipeshkvisë së 
Tivarit. 

 
Lidhur me aspektin etnik të besimtarëve katolikë, duhet thënë se, pjesën më të 

madhe të tyre e përbënin së pari shqiptarët, më pastaj raguzanët, sasët, kotorrasit 
dhe italianët. Numri më i madh i tyre ishte koncentruar nëpër qytete. Mirëpo, 

ruhen edhe njoftime, si për shembull një kartë e Dushanit nga viti 1346, ku 
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provohet se kisha dhe popullatë 

katolike kishte edhe në fshatra të 
thella të Kosovës, gjë që tregon se 

katolicizmi në këtë hapsirë ishte 
kthyer në një fenomen masiv. 

Përqafimi i ritit latin në Kosovë dhe 
në pjesët e skajshme të saj, sidomos 

në kohën e mbretërve të fundit 
nemanjidë, sipas të gjitha gjasave, 

ishte një formë reagimi i 
shqiptarëve ndaj shtypjes së shtetit 

dhe kishës rasiane, që pikërisht në 
atë kohë i asmilonte dhe i 

konvertonte shqiptarët e nënshtruar. 
Në këtë aspekt është me interes të 

zihet ngojë fakti se numri i 

priftërinjve katolikë shqiptarë në 
Kosovë, në krahasim me atë të 

huaj, ishte shumë  më evident. 
Numri më i madh i tyre ishin 

shqiptarë, si kapelani Jahannis 
Albanensis, presbiter Ginus filius 

Georgii de Nouaberda, domini 
Nichasini, vëlla i Martinus de 

Verglias, georgius gega, dom 
Nicola progonouich, Nicola de 

Tanus de Nouamonte etj. 
 

Në Novobërdë ndeshim aty-këtu 
edhe ndonjë prift të urdhrit 

dominikan. Ndërkaq, françeskanët 
nuk ishin të pranishëm. Novobërda 

dhe qendrat e tjera të Kosovës nuk 
zotëronin kuvende dominikane. 

Bujarët vendas dhe të huaj merrnin 
pjesë edhe në finansimin e 

ndërtimit të kishave në Kosovë. Me 
rastin e përpilimit e testamenteve të 

veta, kishave, klerit dhe të varfërve 
katolikë u dhuronin pasuri të 

palujtshme dhe të lujtshme. Linin 
rregullisht një shumë për meshë, si 

dhe paguanin harxhimet e klerikëve 
për peligrinazh, si , bie fjala në 

kishën e shën Nikollës në Bari, në 

kishën e shën Pjetrit në Romë dhe 
në kishë kishën e shën Jakobit në 

Gadishullin e Pirinejëve. 
Pas inkursioneve të osmanëve, në 

trevën e Kosovës vërehet një 
tërheqje e madhe e pjestarëve të 

klerit katolik vendës dhe të huaj. 
Me rënien përfundimtare të 

Kosovës më 1455, bëhet regjistrimi 
i një pjese të saj më 1455. Sipas të 

dhënave të cilat dalin nga ky 
regjistrim, që përfshinte vetëm 

familjet e “timarit” të spahijve, e jo 
të “haseve” të sulltanit dhe të 

saxhakbeut, del se, nga numri i 
gjithmbarshëm i fshtrave të 

Kosovës (623), pa klerikë ishin 322 
fshatra dhe me klerik 301. Nëntë të 

dhjetat të fshtrave kishin vetëm nga 
një klerik (270) ; të rralla ishin ato 

që kishin nga dy klerikë (28) dhe më të rrallë mbi dy klerikë. Në qytete të 

mëdha, ndërkaq, numri i klerikëve ishte më i madh, ku pjesën dërmuese e 
përbënte kleri katolik. 

 
Dihet mirëfilli se serbët krishterimin e përqafuan shumë vonë, diku nga fundi i 

shekullit IX. Pasi e kemi të njohur këtë term të nismës së krishterimit serb, term 
që nuk është kundërshtuar deri me sot prej asnjë studiuesi serioz, si dhe fillimin e 

shek. XIII, term kyt që simbolizon pushtetin serb mbi trevën e Kosovës, nuk 
është vështirë të vihet një kufi kronologjik i ndërtimeve sakrale katolike e 

ortodokse të Kosovës, ku vetëvetiu mund të ndahen në ato paraserbe (kupto, 
iliro-arbërore) dhe ato serbe gjatë shekullit XIII-XIV. Megjithatë, edhe ndërtimet 

sakrale të shekullit XIII-XIV nuk mund të firmosen si ndërtime sakrale serbe, 
meqë po në këtë kohë ngritën shumë kisha, kuvende e katedrale katolike, si p.sh. 

në Janjevë, Novobërdë, Mitrovicë, Prishtinë, Trepçë, Vuçitërnë etj., të cilat gjatë 
shhekujve të sundimit serbë sundimit serb, osman , si dhe midis dy luftërave 

botërore, u rrunuan terësisht. Gjurmë të tyre ruhen edhe sot në disa gërmadha 

dhe në dokumente të ruajtura të kohës. Po ashtu, ruhen njoftimet se mbreti 
Milutin finansoi rindërtimin e kishës së Zojës Premte në Prizren dhe manastirin e 

Graçanicës, të njohura si ndërtime paraserbe, të ngritura diku rreth shekullit IV-
IX, të cilat sipas burimeve relevante, konsiderohen si ndërtime sakrale katolike. 

 
Në fillim të shekullit XIII u ndërtua kisha e apostujve në Pejë. Në të vërtetë, kjo 

kishë, qe sot gjendet në kuadër të kompleksit të kishave të Patrikanës së Pejës, 
sikur këto dy të parat, ësht rikonstruktim i një ndërtimi të vjetër të cilit iu dha 

forma e ndonjë kishe të kohës. Ndërtimit në fjalë iu konstruktua kubeja, altari me 
kthina anësore. Në fasadat e kësaj kishe, me një anijatë, vërhet edhe mënyra 

romane e punimit, stilit në cilin u realizuan objektet sakrale në bregdetin 
dalmatin dhe malazias të sotëm. Sikur edhe kishat të ndëtuara në pjesën lindore 

të Adriatikut realizimin e të cilave kryenin kryesisht arkitekt e skulptorë 
shqiptarë, edhe kisha e apostujve të shenjtë në Pejë u ndërtua në mënyrë dhe nën 

ndikimin bregdetarë, të stilit romanik, romaniko-gotik dhe gotik dalin në gjitha 
objektet e karakterit sakral, të ndërtuara gjatë gjithë mesjetës së vonshme në 

Kosovë. 
 

Ndikimet perëndimore, posaçërisht , ndikimet dalmato-shqiptare, që vinin nga 
Kotorri, Raguza, Shkodra, Tivari e Ulqini, vërehën më së miri në kishën e 

Manastirit të Deçanit, ndërtuar gjatë sundimit të mbretërve nemanjidë Stefan 
Deçani dhe Dushani (1327-1335). Kisha e Manastirit të Deçanit është vepra më e 

madhe që ruan elemente nga ndërtimtaria e ardhur nga qytetet bregdetare dhe 
dalmatine. 

 
Në arkitraun e portalit jugor të narterksit gjendej edhe një mbishkrim i gdhendur 

i arkitektit shqiptar dom Vita Cuci (Kuçi). Sipas të dhënave që dalin nga zyra 
noteriale e Kotorrit, dom Vita Cuci ishte rektor dhe kryemurg i kishës së shën 

Mërisë në Kotorr, punë që atëbotë, në këtë pjesë të Adriatikut, madje edhe në 

pjesë të Italisë, bënin kryesisht prifterinjtë shqiptarë. Gjithashtu, është ruajtur e 
dhëna se dom Vita me 30 gurskalitës (skulptorë), ndërtoi Manastirin e Deçanit. 

Ajo që tërheqë më tepër vëmendjen këtu është fakti, se të gjitha ofiçinat e 
njohura të gurëskalitësve, si , p.sh. ajo e Tivarit, Ulqinit , Kotorrit e Korçullës i 

mbanin  mjeshtrit shqiptarë të arteve. Ndërkaq, njëri ndër gurskalitësit e 
përmendur qe Miho Tivarasi, skulptor zulmëmadh i shek.XIV, autor i klaustrit 

(mungadës) së Kuvendit Françeskan në Raguzë, si dhe disa vepra të tjera të 
njohura të kohës. Krahas këtij njihet edhe një skulptor  tjetër me origjinë 

shqiptare. Është fjala për Gjin Aleksin. Është interesante se disa motive identike 
që ndeshim në klaustrin  e Kuvendit Françeskan në Raguzë, paraqitën edhe në 

kishën e Manastirit të Deçanit. Nuk ka dyshim se motivet në fjalë i ka punuar 
dora e Miho Tivarasit, gjë që mund të provohet edhe nga dokumentet e zyrës 

raguzane. 
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Shkruan: Gjon Keka, Graz/Austri, politolog dhe doktorant 

 

 

 
 

 

 

Imazhi dhe jeta reale e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut 
 

Edhe pse shumë studiues nuk 

kanë qenë shumë të fokusuar në 

detajet e jetës së Gjergj Kastriotit 

Skënderbeut kjo nuk do të thotë 

se ata nuk kanë qenë të interesuar, 

por mbi të gjitha ata e kanë 

njohur Gjergj Kastriotin si një 

personalitet të madh, vizionar dhe 
trim e mbrojtës të civilizimit të 

përbashkët evropian. 

    

Prandaj, detajet se sa ka qenë i 

madh, çfarë imazhi apo si ka 

ngrënë e si është veshur, nuk u 

kanë interesuar aq shumë 

autorëve që kanë shkruar për të, 

se sa vepra dhe gjurmët që ai ka 

lënë gjatë lidershipit të tij dhe 

luftës kundër pushtuesit barbar 

osman. 
 

I vetmi që ka shkruar ka qenë 

Marin Barleti në veprën e tij me 

disa detaje, për shkak se ai ishte 

bashkëkohës, dhe se vetëm 

bashkëkohësit mund ta dinë se si 

ishte në tërësi ai personalitet. 

 

Për të parë më mirë imazhin e 

plotë të këtij personaliteti 

mbikohor të kombit tonë, do të 
veçoj këtu fjalët e një nga 

bashkëkohësit e tij i quajtur 

Petruzi, nga letra dërguar Senatit 

Venecian. Këtu janë përzgjedhur 

disa nga karakteristikat që i 

nënvizon mbi Gjergj Kastriotin 

dhe jetën e tij si më poshtë : 

 

“Një hundë butësisht e lakuar si 

shqiponjë, një fytyrë të bardhë e 

përzier me pamje të skuqur dhe të 
shëndetshme, si rezultat i 

aktiviteteve te tij në diell, ballë të 

lartë të gjerë, sy të zi në të kaftë 

dhe mjekër të stilit të heronjve të 

vjetër me reputacion... 

 

 

 

 

 

Gjergj Kastrioti-Skënderbeu 

 

Kastrioti është i madh më tepër se madhësia e zakonshme e njeriut, i 

fuqishëm, muskuloz... me dhunti dhe fisnikëri që nga lindja e tij... 

 
Ai ka një trup të fuqishëm dhe të pazakontë fizik dhe unë e kam parë disa 

herë atë në beteja... 

 

I veshur me të gjelbër me një rrip shumë të mirë në mes... pantallona të gjera 

me shtrese tek këmbët të çorapeve ne të kuqe dhe çizme te verdha janë stolia 

e tij e zakonshme... 

 

Natën, shpata e tij gjithmonë duhet të qëndrojë tek shtrati.Në paqe ai shkon 

shpesh i veshur, në bazë të veshjes kombëtare (artit të veshjes se vendit)... 

 

Ai është jashtëzakonisht i masës në të ngrënë dhe në të pirë... ndërsa, për 

nga morali ai mund të shërbejë si shembull (model)... 
 

I pastër, i devotshëm, i butë, orator dhe bujar... 

 

Me pak fjalë, bota është shpirti i tij, nga zemra e tij njihet vetë ai. 

 

Ai zotëron një kujtesë të paimagjinueshme, në mënyrë që ai si Pirro, 

paraardhësi i tij i madh, emrat e pothuajse të të gjithë luftëtarëve të tij i 

njeh... 

 

I urtë dhe i kujdesshëm në këshillat e tij, ai i shqyrton planet e sukseseve ose 

dështimeve të tij, por kur ai i dizajnon planet njëherë, ai i ekzekuton ato me 
vendosmëri dhe shpejtësi si rrufeja. 

 

Përveç gjuhës së tij amtare, ai flet plotësisht turqishten, tatarishten, 

sklavonishten, latinishten, persishten dhe Velshisten; po ashtu ai e njeh mirë 

historinë e lashtë greke dhe romake: librat më të preferuar të tij janë 

jetëshkrimet e Plutarkut dhe komentaret e Cezarit. 

 

Ai përdori historinë e vjetër të Livit dhe përshkrimet(direksionet) e tij duke i 

nxjerrë ato si rregulla për qeverinë e tij dhe mënyrën e jetës prej tyre...”!
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Shkruan: Prof.ass.dr. Gjon Berisha, Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë/Kosovë 

(gj.n.berisha@gmail.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 dytë) 

 
Në detyrën e ambasadorëve 

arbërorë nga ana e klerit kishtar që 

ndihmuan heroin tonë në politikën 

e marrëdhënieve ndërkombëtare 

dhe që i shërbyen atij me mençuri 

e besnikëri për kohë të gjatë, 

dallohen Gjegj Pelini dhe Pal 

Engjëlli, që të dy prelatë të kishës 

katolike, të pajisur me kulturë të 

gjerë humaniste. Edhe pse të dy i 
shërbyen me sukses dhe besnikëri, 

secili prej tyre, pati një fushë të 

veçantë veprimi dhe një identitet të 

veçantë diplomatik: derisa Pellini 

ishte i orientuar dhe më i 

mirëpritur në diplomacinë me 

Venedikun, ku vepronte si 

ndërlidhës i palodhur me 

Venedikut dhe Skënderbeut, 

Engjëlli orientimi i tij dhe suksesi 

diplomatik ishte i fokusuar me 

Romën, ku edhe gëzonte 
konsideratë të veçantë nga papët.6  

 

Në marrëveshjen e paqes në mes 

Venedikut dhe Skënderbeut  njëri 

ndër ambasadorët më të spikatur 

ishte abati i Shën Mërisë së 

Rotacit, Gjergj Pelini, të cilin së 

bashku me ipeshkvin e Arbërit, 

Andreun e gjejmë si negociator i 

Skënderbeut dhe Nikollë 

Dukagjinit në traktatin e paqes, që 
u lidhë midis Skënderbeut dhe 

Venedikut në Lezhë më 4 tetor 

1448.7 Atë e ndeshim edhe në vitin 

e ardhshëm, përkatësisht më 6 

shtator 1451, kur bëri negociatë 

lidhur me çështjen arbërore me 

disa ambasadorë venedikas nga 

Pirani i Istrisë. Ai, si këshilltarë 

dhe diplomat i Skënderbeut, do të 

                                               
6
 Frashëri, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, 

202. 
7
 Радонић, Ђурађ Кастриот Скендербег, 

dok.22. 

luaj deri në vdekjen e tij në vitin 

1463 një rol vendimtar në luftën e 

arbërorëve kundër turqve si 

diplomat midis Venedikut dhe 

Skënderbeut. Pelini njihej si 

ndërmjetësues edhe mes Raguzës 

dhe Balshajve që më 1361.
8
 Në 

vitin 1438 ai udhëtoi për në 

Raguzë si ambasador i despoti 

Gjergj Brankoviqit, kurse më 
1441, së bashku me Gjon Gazulli 

ai është përmendur si një anëtar i 

një misioni diplomatik në Itali. Në 

përpjekje për të siguruar ndihmë 

në të holla, Pelini në mision 

diplomatik më 1457 shkoi në 

Romë te papa Kaliksti III, kurse 

një vit më vonë e gjejmë të 

angazhuar në pajtimin në mes 

Skënderbeut dhe Venedikut Në 

gusht 1463 abati Pelini ndodhej në 

Venedik si i dërguar i 
plotfuqishëm i Skënderbeut,9me 

ndërmjetësimin e të cilit, më 20 

gusht të këtij viti, u arrit aleanca 

arbërore-venedikase kundër 

osmanëve. 

 

Ai që e vazhdoi punën e Pelinit 

dhe e ngritë atë në nivel edhe më të 

lartë është diplomati, këshilltari 

dhe argjipeshkvi i Durrësit Pal 

Engjëlli, i cili hyri në shërbim të 
Skënderbeut në vitin 1448, në 

kohën e luftës arbërore-

venedikase. Pa pushim Engjëlli 

udhëtonte mes Italisë dhe Arbërisë 

sa andej-këndej, përfaqësonte 

Skënderbeun nëpër oborret të 

ndryshme dhe para Këshillave të 

Napolit, Milanos, Venedikut e 

Raguzës; kalëronte maleve për të 

pajtuar Skënderbeun dhe Lekë 

                                               
8
 Acta Albaniae II, 161. 

9
 Радонић, Ђурађ Кастриот Скендербег, 

dok.248. 

Dukagjinin; udhëhiqte mbrojtjen e 

Durrësit kundër Mehmetit II 

(1467) dhe i vinte në dispozicion 

Venedikut prej pronave të familjes 

së tij dhe pronave të 

argjipeshkvisë. Me kalimin e 

viteve, bashkëpunimi i tij me 

Skënderbeun u forcuan në atë 

shkallë, sa Pal Engjëlli filloi të 

kryente, në njëfarë mënyre, 
funksionin e ministrit të jashtëm. 

Më së një herë, e shohim Palin ta 

shoqërojë Skënderbeun në 

udhëtimet e tij në vendet e huaja. 

Ai e shoqëroi Skënderbeun në 

vizitën katërditëshe që bëri në 

Raguzë dhe në Itali më 1461. Si 

shoqërues i Skënderbeut në vizitë 

në Itali më 1461, ai u tregua i 

shkathët në marrëveshje me 

mbretin e Napolit, me Papatin dhe 

në takime me princër tjerë. 
Gjithashtu, edhe Traktati i Gaetës 

ishte vepër e Pal Engjëllit. Pali qe 

diplomat i Skënderbeut edhe në 

marrëdhëniet komplekse e të 

vështira me Republikën e 

Venedikut. Këtë e dëshmon edhe 

një marrëveshje e datës 13 shtator 

1465, në të cilën Engjëlli 

nënshkruan “në emër të 

madhërishmit Skënderbe” (nostra 

Domino nomine magnifici 
Scanderbegi...),10 si dhe 

konsultimet e shpeshta e të 

herëpashershme që bëri 

Skënderbeu me të lidhur 

marrëdhëniet me Venedikun. 

 

Fakti që midis Romës dhe 

Skënderbeut nuk pati divergjenca 

interesash, i dha mundësi Palit, që 

në veprimtarinë e vet diplomatike 

në shërbim të shtetit të 
Skënderbeut, të gëzonte përkrahjen 

                                               
10

 Ibid., dok.301. 

mailto:gj.n.berisha@gmail.com
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e Selisë së Shenjtë.11 Ai është edhe 

një figurë e rëndësishme në 

parapërgatitjet e kryqëzatës së Pius 

II. 

Krahas misionit të tyre shpirtëror, 

diplomatik e material të kishës 

katolike, rrethanat politike të 

Arbrisë, imponuan nevojën që 

kleri të vihej edhe drejtpërdrejtë 
dhe të radhitej në radhët e ushtrisë 

arbërore në luftën çlirimtare. 

Krahas klerikëve të hierarkisë së 

përgjithshme, në mbrojtje kundër 

osmanëve morën pjesë edhe 

pjesëtarë të urdhrave françeskanë e 

benediktinë. Fretërit françeskanë 

luftuan gjatë dy rrethimeve të 

Shkodrës (1474 dhe 1478) në 

radhët e para të ushtrive. 

Françeskanë ishin po ata dy 

ushtarë që në vitin 1475, mbi 
kalanë e Rozafës e larguan 

flamurin turk: njëri ishte venikas, 

At Bartolomeu kurse tjetri ishte At 

Pali nga Mati (Paulus de 

Emathia).12 Vetë, figura e klerikut-

luftëtar është një figurë tipike e 

mjedisit shqiptar, që ndeshet gjatë 

gjithë mesjetës. Në fillim të shek. 

XIV peshkopi i Krujës, Andrea, qe 

në ballë të organizimit të qëndresës 

së fisnikërisë shqiptare kundër 
pushtimit serb. Barleti rrëfen se 

mbrojtjen e kështjellës së 

Sfetigradit më 1448 e drejtonte një 

murg nga abacia e Shën Lleshit në 

Mat, Pjetër Perlati, i cili në mënyrë 

kategorike e hodhi poshtë kërkesën 

e sulltan Muratit II për dorëzimin e 

kështjellës duke e mbrojtur atë me 

heroizëm.13 Po ashtu, ipeshkëv si 

Nikollë Suma nga Drishti, i cili i 

kishte shërbye trimërisht vendit të 
tij më 1474, udhëtuan vetë në 

Venedik për t‟i parashtruar Senatit 

plane të përpikta për fortifikimin e 

qyteteve të tyre (1467).14 

 

                                               
11

 Më gjerësisht për Pal Engjëllin shiko: O. 

J. Schmitt, “Angelus, Erzbischof von 

Durazzo und seine Bedeutung für den 

Türkenkampf Skanderbergs”, 

Thesaurismata Bd. 30 (2000), 127-161 
12

 “Inter fidelissimos nostros qui obsidione 

novissima civitatis Scutari strenue et probe 

se exercuerunt, fuerunt venerabiles Fratres 

Bartholomeus de Venetiis et Frater Paulus 

de Emathia, Ordinis Minorum, per quos 

prima vexilla Turcarum capta fuerunt, dum 

a moenibus in die belli fusi fugatique 

fuerunt…”, Fishta, “Skanderbegu e 

Françeskajt”, 375. 
13

 Historia e Popullit Shqiptar I, 411. 
14

 Schmitt, Arbëria venedikase, 580-581. 

Kontributi i klerit në diplomacinë e 

Skënderbeut ishte aq i madh sa që, 

pran rolit të shkëlqyeshëm të 

klerikëve, roli i laikëve, ndonëse 

nuk mungon, duken pak më i 

zbehur. 

 

Shkrues dhe mësues  

Gjate shekujve të mesjetës kishat 
dhe manastiret në hapësirat 

arbërore shërbyen jo vetëm si 

qendra shpirtërore por edhe 

kulturore, arsimore e sociale. Pranë 

tyre kishte shkolla fillore, 

biblioteka dhe dorëshkrime të 

çmuara, të krijuara dhe të ruajtura 

nga vetë kleri.  

 

Rol të rëndësishëm në 

veprimtarinë kulturore dhe 

arsimore në mesjetë luajti kisha e 
krishterë, për faktin se rregullimi i 

jetës së arbërorëve në bashkësi, 

përveç së drejtës zakonore dhe asaj 

qytetare, ka pasur edhe një faktor 

tjetër të rëndësishëm: faktorin 

kishtar. Roli i saj si udhëheqëse 

shpirtërore shpjegohet nga fakti se 

krahas burimeve ekonomike, kisha 

pati në dorë monopolin e kulturës 

dhe përgatitjen e inteligjencies së 

kohës. Shumica e njerëzve të 
kulturës, veçanërisht në shekujt e 

mesjetës së hershme, ishin thuajse 

pa përjashtim klerikë, qoftë si 

prodhues, qoftë edhe si porositës të 

prodhimit artistik e kulturor. Në 

duart e klerikëve ishin filozofia e 

letërsia, arsimi dhe artet.15  

 

Në disa manastire kishte shkolla, 

punishte, të cilat zbukuronin 

kodikët, qepnin veshjet e shenjta, 
gdhendnin ikonostaset etj. 

Manastire të tjera kishin 

dorëshkrime të çmuara si dhe 

dispononin me biblioteka të 

pasura. Gjithashtu, ndër manastire 

është kultivuar arti i pikturimit të 

ikonave dhe muzika bizantine. 

Popullsia në raste panairesh vishej 

me kostume popullore duke 

ekspozuar traditat dhe folklorin e 

zonës. Pikërisht, në sajë të pozitës 

mbizotëruese të kishës, në kushtet 
e sundimit bizantin dhe të atij të 

feudalëve perëndimorë në tokat 

arbërore, gjuhët greke e latine 

mbajtën për një kohë shumë të 

                                               
15

 Historia e Popullit Shqiptar I, 351. 

gjatë pozitën si gjuhë kulturore 

mbisunduese. 

 

Gjatë mesjetës u shtua në mënyrë 

të ndjeshme numri i veprave të 

shkruara që qarkullonin në duart e 

njerëzve të mësuar. Përmbajtja e 

shumicës së tyre ka karakter 

kishtar. Hapësira arbërore është një 
prej vatrave më të rëndësishme, më 

të hershme dhe më të pasura, në 

shkallë rajonale e botërore për 

dorëshkrime kishtare. Në këto 

dorëshkrime ka: shkrime biblike, 

ungjillore, liturgjike; shkrime 

shenjtorësh, martirësh dhe të 

etërve të kishës; teologji dhe 

filozofi; rregullore për trajtimin  

çështjeve laike të besimtarëve; 

trajtesa me karakter didaktik, libra 

për shkolla fetare e laike, vendime 
të këshillave të kishës.16  Shkrimet 

e kësaj hapësire, megjithëse në 

pjesën më të madhe kanonike, 

kanë ruajtur ngjyrime të kulturës 

vendase në përgjithësi. Një 

shumicë dorëshkrimesh janë 

porositur prej familjeve të mëdha 

bujare arbërore ose janë shkruar e 

kopjuar sekretarë, logothetëve, 

kancelarëve të tyre, gjë që, përmes 

tyre shprehet edhe shkalla e 
formimit kulturor të këtyre 

familjeve. Shkrimet biblike-

ungjillore përgatitën shkrimet laike 

(kronikat e bujarisë arbërore dhe 

statuteve të qyteteve mesjetare) 

dhe këto të fundit shkrimet ne 

gjuhën kombëtare (autorët 

klasikë).  

(vijon) 

 

 

                                               
16

 Sh. Sinani, Beratinus (antropologji 

kulturore), Argeta-LMG: Tiranë 2004, 237. 
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Shkruan: Pjetër Logoreci, Vjenë/Austri (logorecip@hotmail.com) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Përkujtim, në 98 vjetorin e vdekjes së Imzot Nikollë Kaçorrit 

 
Në rastin e  98 vjetorit të vdekjes së kolosit atdhetar Imzot Nikollë Kaçorrit, 

arkitektit të pavarsisë së Shqipërisë dhe të krijimit të shtetit shqiptar, 
dëshëroj me këtë shkrim t‟i bëj atij një homazh për kontributete tij të 

pamohueshme që ka dhënë për të mirën e kombit shqiptar. Ndër shkrimet e 

tjera që kam bërë për Imzot Kacorrin kam sjellë dokumente dhe 

informacione të panjohura mbi ngjarjet e komplotet e autoriteteve turke për 

arrestimin e tij pasi i shqetësonte aktiviteti i tij atdhetar në favor të 

organizimit të popullit në kryengritje për liri e pavarsi.  

 

Imzot Nikollë Kaçorrit, fotografuar nga miqtë e tij, pjestarët e familjes 

Marubi, fotografi që sot është pjesë e fototekës Marubi në Shkodër 

 

 

 

Në këtë shkrim, në kujtim të 

Imzot Kaçorrit, dëshiroj të sjell 
disa dokumenta të panjohura të  

cilët janë pjesë e dosjes 

PAVARSIA që gjendet në arkivin 

shtetëror të Vjenës. Informacione 

dhe telegrame të konsullatave 

austriake të Durrësit, Vlorës e 

Shkodres që lidhen me situatën 

politike para dhe pas shpalljes së 

pavarsisë. Dokumenta mbi 

krijimin e senatit të parë shqiptar, 

listat emrore të senatorve si dhe 

një përshkrim të shkurtër 
biografik për çdo njërin prej tyre.  

Është për tu shënuar fakti që kjo 

dosje është parë me dhjetra herë 

nga studiues apo historianë të 

ndryshëm shqiptarë nga të gjitha 

trevat tona, por dokumentat ku 

shkruhej për Imzot Kacorrin kanë 

qënë “jashtë interesit” të tyre (e 

për rrjedhojë të pabotuara), 

sikurse kanë qënë “jashtë 

interesit” për 94 vjet edhe varri 
dhe eshtrat e tij. Siç duket kjo nga 

një ndikim i fortë komunist dhe 

antikristian i diktaturës, pasi 

Imzot Kaçorri shihej si prift 

katolik dhe ishte i 

padëshërueshëm për regjimin 

eTiranës. 

 

Sipas përjetimeve që pata 

personalisht më pas, në ditët e 

pluralizmit (gabimisht besova se 

erdhi demokracia), sjellja ndaj 
këtij kolosi të lirisë dhe 

shqiptarisë ishte e njëjtë. 

Interesimi nga shteti 

postkomunist për këtë figurë 

vazhdonte të ishte i pakët. 

Qëndrimi i qeverisë dhe 

diplomacisë shqiptare në rastin e 

sjelljes së eshtrave ishte i 

turpshëm dhe mospërfillës. Më 

parë nuk kisha dashur ta besoj, 

por shpesh më sillej në kokë 
pyetja...: ... përse në monumentin 

e pavarsisë në Vlorë nuk ishte 

Imzot Kacorri, por edhe Luigj 
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Gurakuqi, që të dy përfaqësues të bashkësisë katolike??? Dhe nje përgjigje e 

mora ditën e riatdhesimit të eshtrave të Imzot Kaçorrit në Shqipëri, ku 

pervec popullit të thjeshtë pa dallim feje apo ideje, në Rinas nuk priste asnjë 

autoritet nga politika apo administrata e shtetit, megjithëse ishin të  

informuar.  

 

Shumë përsonalitete të huaja dhe shqiptare janë shprehur për ndihmesën, 

kulturën, karakterin dhe atdhetarizmën e Imzot Kaçorrit. Ndër personat që 

pat kontakte të shumta e që e njohu nga afër atë, ishte dhe Mustafa Merlika 
Kruja. Në numrin 9 të revistës Hylli i Dritës të vjetit 1938, në shkrimin: ... 

“Shqiptari” i 1912-tës. Shqiptarizma në qarkun e Durrësit”.. -, autori 

Shpend Bardhi (pseudonim i Mustafa Merlika Krujës) mbasi përshkruan 

realitetin e situatës të ndezur në Durrës, i dedikon Imzot Nikollë Kaçorrit 

këto fjalë:....Mu në ballë të shqiptarve të Durrësit, zjarrm e flakë për 

idealin kombëtar, shohim Dom Nikollë Kacorrin. Përfaqësonte atje (në 

Durrës) kryepeshkopin e kryedioqezit të Durrësit, qi e kishte qëndren e vet 

në Delblinishtin e Kurbinit. D. Nikolli ishte prej origjine malsorë; prej 

Lurës pitoreske atje nalt ndërmjet Matës, Dibrës e Mirditës. Kishte lemë në 

nji familje muslimane, mandej rritun e mësuem në seminarin e Shkodres. 

Shkonte e i shihte shpesh të vetët, e i donte shumë. Edhe ata e dojshin. 

Vllazni e dame ndër muslimane e katolike s´asht e vetmja në Lure ajo e 

Kacorrve. E ky ndryshim feje s´e cenon aspak dashunin ndërmjet fiseve të 

nji vllaznije. Këtë dashuni ndërmjet muslimanve e të krishtenve, D. Nikolli, 

prej familjes e kishte shtrime për  vehte në të  gjithë popullin shqiptar. E 

adhuronte kombin e vet, e i donte të gjithëshqiptarët, të njohun e të 

panjohun. Gjithashtu s´kishte njeri qi t´a kishte njohun e mos t´a donte D. 

Nikollë Kacorrin, natyrisht vec anmiqve të shqiptarizmës.Qela e tij në 

Durrës ishte nji klub, qendra e atyne pak shqiptarve qi numroheshin n´atë 

qytet dhe vend vizitash, për të gjithë tjerët qi u takonte m´u pershkue andej, 

ishte nji votër kombëtare rreth së cilës cdo zemër shqiptari mbushej me 

afsh atdhetarie e mund të shfrente lirisht. 

 
Kurse në numrin 11 të po kësaj reviste të njohur, të nëntorit 1938-të, në 

faqen 610, autori i këtij shkrimi Shpend Bardha i çuditur dhe i indinjuar 

njëkohësisht vijon: ..... 

N´u zgjata pak vecant përmbi kët´idealist të madh, e bana vec pse deri sod 

s´më ka ramë me këndue kund nonji rresht qi t´a permendë sado për zgrip 

emnin e tij, me gjithë qi ka qenë, përkrah Ismail Kemal Vlorës, edhe 

ndënkryetar i denjë i së parës qeverri shqiptare, i zgjedhun prej nj´atij 

Kuvendi Kombtar qi shpalli pavarsinë e Atdheut e qi mund të krahasohet, 

për randsin e tij historike, vetëm me Kuvendin e Lezhës të kryesuem prej 

Fatosit të Kombit këtu e gati nja pesë shekuj përpara...... 

 
Duke parë rolin që luajti Imzot Kaçorri në organizimin e lëvizjeve të 

armatosura në malësitë e Krujës e Kurbinit, që detyruan Stambollin të 

pranojë realitetin e ri shqiptar, mund të thuhet me siguri, që kontributi i 

Ismail Qemalit në diplomaci dhe i Imzot Kaçorrit në organizimin e 

kryengritjeve antiosmane, sollën pavarsinë e Shqipërisë, të shumëpritur në 

shekuj. Mbasi njihte mirë punën e 

Imzot Kaçorrit për pavarsimin e 

vendit, përfaqësuesi i Gjirokastrës 

në asamblenë kombëtare, Veli 

Efendia, e propozoi atë të jetë 

zëvendësi dhe krahu i djathtë i 

Kryeministrit të parë shqiptar 

Ismail Qemalit. 

 
Ditët e sotme nga shteti u bënë 

përpjekje, shumë të debatuara nga 

masat e gjëra të popullit, 

familjarët, shtypi dhe historianët, 

për rivarrosjen e eshtrave të Isa 

Boletinit pranë Ismail Qemalit në 

Vlorë, por nuk kam dëgjuar 

(ndoshta është përsëri jashtë 

interesit të shtetit) të njëjtën gjë 

për heronjtë e kombit Imzot 

Nikollë Kacorrin e Luigj 

Gurakuqin. Uroj dhe shpresoj që 
vendi ku gjindet varri i Imzot 

Kaçorrit në Durrës të jetë po 

ashtu (si në Vlorë) një vend 

pelegrinazhesh për të gjithë rininë 

dhe çdo shqiptar patriot, në 

shenjë respekti dhe falenderimi 

për sakrificën e vetmohimin e tij 

për një Shqipëri të pavarur, të lirë 

nga errësira qindra vjecare e 

pushtimit, Shqipërinë që gëzojmë 

ne sot. Shpresoj që shteti e 
politika do të kujtohen që të bëjnë 

një ndalesë në Durrës për të 

vendosur një kurorë nderimi mbi 

varrin e atdhetarit Nikollë 

Kaçorri! 

 

Po ashtu uroj dhe shpresoj që do 

të rindërtohet nga shteti, shtëpia e 

shembur e liberatorit Luigj 

Gurakuqi në Shkodër, që shteti të 

marrë në mbrojtje edhe reliket e 
tija (rrobat e gjakosura e të 

shpuara nga plumbat) që po 

shkatrrohen të mbyllura në terrin, 

pluhurin dhe mykun e muzeut të 

Shkodrës.  
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Vrasja e Luigj Palajt sipas dokumenteve malazeze te vitit 1913 
                           (pjesa e pestë) 

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. Në protokoll, 
sipas tij, u konstatua se komisioni 
nuk pati në dorë asnjë provë 
plotësisht të vlefshme se frati Palaj u 
rrah dhe u keqtrajtua në burg nga 
organet e pushtetit dhe as që u vra me 

qëllim të keq nga ushtarët që e 
përcillnin. Sipas këtij konstatimi 
qesharak, komisioni nuk kishte gjetur 
asnjë dëshmi që mund të mohonte 
pohimin e pushtetit malazias se 
ushtarët e tyre e vranë Palajn për 
shkak të tentimit të ikjes. Ironia e 
pushtetit okupues ishte aq e madhe sa 

Ministria e Brendshme në Cetinë i 
drejtohet me një telegram Janko 
Spasojeviqit, krahinar në Pejë, ku e 
informon se ai, me urdhrin e ministrit 
Ramadanoviq, është caktuar që më 15 
të muajit të ardhshëm të merrte pjesë 
në ceremoninë e ngritjes së shenjës së 
përkujtimit për klerikun katolik Palaj. 

Kjo ishte, siç thotë fjala e urtë 
popullore, “të vrasin natën e të vajtoj-
në ditën”. Në vazhdën e kësaj 
urdhërese, më 14. VII. 1913 krahinari 
Janko Spasojeviq i dërgon telegram 
urgjent ministrit të Brendshëm 
Gojniq në Cetinë, ku e informon se të 
nesërmen, në orën 6 të mëngjesit, do 
të shkonin njerëzit e caktuar që do ta 

nxjerrin trupin e Palajt nga varri do ta 
vendosin në arkivol, të përgatitur në 
mënyrë të veçantë dhe se do të arrinin 
në Gjakovë në orën 9. Argjipeshkvi 
Mjeda konsujt dhe kleri do të vinin 
në zyrën e tij të veshur me rroba 
solemne dhe që andej do të dilnin së 
bashku jashtë qytetit për ta pritur 

trupin e Palajt. Pastaj do të shkonin 
në kapelë në territorin serb - ku do të 

thuhet mesha e përmotshme. Trupi, sipas informatës, do të qëndrojë në kapelë prej nga 
pastaj do të bartet solemnisht në fshatin Zym. Telegrami theksonte se kërkesa e 
konsullit ishte se edhe ai duhet të shkonte në përcjellje nga Gjakova deri në fshatin 

Zym për të marrë pjesë në varrim në kapelën e atjeshme. Zyrtari shprehte mendimin se 
nuk do të duhej të shkonte atje, por, sidoqoftë, ai priste urdhra nga lart se si të vepronte 
lidhur me shkuarjen në fshatin Zym. 

 
Gjithnjë në vazhdën e korrespodencave të vazhdueshme, kemi shkresën e datës 12/25. 
VII.1913 të krahinarit Spasojeviq, drejtuar ministrit të brendshëm, zotit Labud Gojniq, 
në Cetinë, nëpërmjet së cilës e informonte se me urdhrin e tij ai ishte i pranishëm në 
bartjen e kufomës së fratit Luigj Palaj dhe se ceremonia e bartjes ishte zhvilluar sipas 

programit. Informata dëshmon se në bartjen e trupit ishin të pranishëm argjipeshkvi 
katolik nga Prizreni, konsulli austriak e ai italian dhe se të gjithë ata ishin të veshur me 
rroba solemne. Raportohej se ceremonia kishte përfunduar pa asnjë incident dhe në 
rregullsi të plotë. Në Zym ishte mbajtur mesha, ndërsa ishin të pranishëm një mori 
katolikësh, si nga vendi ashtu edhe nga rrethi i Gjakovës dhe i Pejës. Informohej në 
detaje edhe për bartjen e trupit të Luigj Palajt nga Zymi në fshatin Karashëngjergj dhe 
se ishte varrosur në kishën françeskane, më 3[16] korrik, në orën gjashtë. 
 
Në fakt, ky është versioni zyrtar i Qeverisë malaziase, mbështetur në korrespondencat 

dhe raportet e zyrtarëve malazez për vrasjen e Luigj Palajt dhe konvertimin e shqip-
tarëve katolikë e myslimanë në ortodoksë. Siç shihet, edhe nga vetë dokumentacioni i 
tyre, autoritetet qeveritare malazeze e ngushtuan punën e komisionit të hetimeve rreth 
pagëzimit vetëm në shqyrtimin e rastit të vrasjes së priftit Luigj Palaj. Nga ana tjetër, 
kishte presione të natyrave të ndryshme. Edhe personat të cilët kishin qenë prezentë 
gjatë rrugëtimit të Luigj Palajt, kur atë e eliminuan, ishin të burgosur dhe nuk mund të 
dilnin para komisionit për të dëshmuar mbi të vërtetën e vrasjes së Luigj Palajt. Është 
më se e vërtetë se Luigj Palaj as që provoi të ikte. Natyrisht se ai do ta dinte që në një 

përcjellje aq të rreptë policore nuk mund ta realizonte ikjen apo arratisjen. Mirëpo, 
edhe nëse do ta bënte logjika e secilit nga ne, natyrisht edhe e atij, në atë kohë do të 
ishte se ai do të kapej shumë shpejt pas disa minutash. Argumenti tjetër që e demanton 
tentimin për ikje të Luigj Palajt ishte fakti se dëshmitarët kanë treguar se ai ishte i 
lidhur duarsh, madje vetë i dyti. A thua vallë në atë gjendje mund të tentonte që të ikte 
Luigj Palaj ? Po a thua vallë Luigj Palajt do t‟ia lejonte gjendja shëndetësore të 
arratisej, kur trupi i tij ishte pothuajse fare i dërrmuar nga maltretimet dhe rrahjet rrugës 
? E vërteta qëndron në faktin se ati shpirtëror Luigj Palaj duhej të keqtrajtohej dhe 

pastaj të vritej për t‟i futur frikën në palcë popullit dhe për ta pranuar konvertimin. E 
vërteta gjithashtu ka të bëjë me faktin se Patër Luigji as që provoi të ikte dhe as që u 
vra me pushkë, siç thuhej në raportin zyrtar malazias. Ndonëse edhe në raportin e argji-
peshkvit Mjeda, dërguar austriakëve menjëherë pas vrasjes, thuhet se ishin dëgjuar 
krisma pushkësh, e vërteta është se patër Luigjin, të dërrmuar nga torturat dhe nga 
pamundësia për ta vazhduar rrugën, e ndalën dhe se për të mbetën prapa që të 
“përkujdeseshin” disa policë. Pjesa tjetër e të burgosurve u detyrua të vazhdonte 
rrugën, kuptohet nën përcjellje. Më pastaj patër Luigji u ther me bajonetë, kurse më 

vonë forcat malazeze shtinë me pushkë për ta krijuar përshtypjen te te burgosurit e tjerë 
se kinse ai kishte tentuar të ikte dhe se forcat policore u detyruan ta vrisnin. Kjo u 
dëshmua me faktin se kur trupi i tij u nxor nga varri doli se ishte vrarë me bajonetë, sepse 
në trupin e tij nuk u gjetën plagë plumbi. Insistimi i komisionit të palës malaziase në 
versionin e saj të vrasjes përkatësisht në ekspertizën e dy mjekëve malazez dhe një mjeku 
serb, bëri që nënkonsulli Pecel të largohej nga Gjakova në shenjë proteste. 
 
Për faktorin ndërkombëtar, e sidomos për Austro-Hungarinë, ishte më se e qartë se 
konvertimi ishte bërë me dhunë dhe se Luigj Palaj ishte viktimë e dhunës. Meqenëse 

pala malaziase ishte në një pozitë tejet të pafavorshme, ajo deklaroi që “në masat e 
sigurimit që ishin marrë në kushte lufte nuk ka të drejtë askush të përzihet” Ishte ky një 
pretekst i mjaftueshëm që të ndërpriten marrëdhëniet me Austro-Hungarinë dhe që 
komisioni ta ndërpriste punën. Në fakt Mali i Zi vazhdoi edhe më tutje me konvertimin 
e dhunshëm deri në fillimin e Luftës së Parë Botërore.                                           (fund) 
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Shqipëria, pikë referimi për forcat nacionaliste në Kosovë 1944-1945 
(pjesa e tretë) 

 

Asnjë komb në ish- Jugosllavi nuk ishte i ndarë në dysh dhe i copëtuar si 

shqiptarët, ku gjysma e tij quhej komb dhe gjysma tjetër kombësi. Asnjë 

komb në ish-Jugosllavi nuk ishte më i ekspozuar ndaj dhunës, dhe, nuk e ka 

përballuar atë, ashtu sikur se e përjetoi populli shqiptar, dhe, asnjë kombi, 

nuk i është rrezikuar ekzistenca e substancës kombëtare, sikur e shqiptarëve. 

 

Më 8-13 maj 1945, në Beograd u mbajt Kongresi Themelues i PK të Serbisë. 

Në të, përveç konstatimit se “është zgjidhur çështja e pakicave kombëtare”, 

që e zuri në gojë sekretari politik i Komitetit Krahinor të PKS-së për 

Kosovë- Gjoka Pajkoviqi. Ai në mes tjerash kishte cekur edhe dobësitë dhe 
gabimet e shumta  që u bënë ndaj popullit të Kosovës. Po në këtë tubim, për 

të njëjtat gabime foli edhe Aleksandër Rankoviqi, njeriu më i dëshmuar për 

krimet që kishte bërë ndaj shqiptarëve1. Këto dy dëshmi dolën mu nga ata, 

që nuk kursyen asgjë për likuidimin e shqiptarëve. Shtrohet pyetja athua pse 

e bënë këtë?! Për të lehtësuar ndërgjegjen e tyre, apo për të fshehur masakrat 

e tjera, që u bënë në mënyrën më tinëzare, në natën e historisë. Mendoj, se, 

kjo e dyta është shumë më afër mendjes, e në favor të saj flasin shumë 

likuidime dhe shumë varre masive  të shqiptarëve, si në Drenicë, në Gjilan, 

në Pejë, në Gjakovë, në Prizren e për të cilat askush nga kompetentët nuk 

mori përgjegjësinë. 

 
Planet për Kosovën dhe trevat e tjera shqiptare ishin, që ato të serbizohen 

dhe të sllavizohen, prandaj me nguti, menjëherë pas “çlirimit” në vende kyçe  

udhëheqëse në Kosovë, u caktuan  serbët e malazezët si në gjyqe e vende të 

tjera2. U hoq Gjyqi Krahinor dhe me kërkesën e drejtpërdrejt të Dushan 

Mugoshës, u krijuan katër gjykata qarqesh: në Pejë, në Prizren, në Prishtinë 

dhe në Gjilan ( me qendër në Ferizaj), ku të katër kryetarët e gjykatave  ishin 

serbomalazezë: Petar Shoshkiq, Dragutin Jakiq, Voja Stankoviq dhe 

Svetozar Nediq 3. Serbët e malazezët  dominonin edhe në Këshillin 

Krahinor, në Komitetin Krahinor dhe në çdo vend tjetër me rëndësi politike. 

 

Kosova e dërrmuar nga pushteti ushtarak, me 8-10 korrik 1945 do të arrij në 

Konferencën e Dytë të Këshillit NÇ për Kosovë që u mbajt në Prizren. Siç 
është tani veç e ditur, kjo konferencë u mbajt nën presion dhe nën 

kërcënimet e grykës së pushkëve. Pjesën më të madhe të delegatëve e 

përbënin serbët e malazezët, por për të krijuar huti te delegatët shqiptarë ata  

kishin vënë plisa4 të bardhë në koka. Në mënyrë arbitrare, ky kuvend, shpalli 

të paligjshme dhe korrigjoi vullnetin dhe aspiratat shekullore të popullit të 

Kosovës, të shprehura në Konferencën e Parë të Këshillit NÇ për Kosovë e 

Rrafsh të Dukagjinit, të mbajtur në fshatin Bunjaj të Malësisë së Gjakovës ( 

31 dhjetor 1943-1 e 2 janar 1944). Konferenca u mbajt në kohë lufte dhe 

pikërisht në atë kohë kur edhe kombet e tjera të Jugosllavisë themeluan 

organet më të larta të pushtetit të dala nga LANÇ-i, në kohën kur çdo komb 

                                                
1 Osnivaçki Kongres KPS, Beograd 1972, f. 158-159 
2 Shaban Braha, Gjenocidi serbomadh dhe qëndresa shqiptare 1844-1990, Gjakovë 1991, 

f. 480. AIH, p-56, Rilindja, nr. 22.6.1946 Prizren 
3 Narodni Odbor Autonomne Kosovsko-Metohiske Oblasti 1943-1953, Prishtinë 1955, f. 

75 
4 Kadri Rexha, Fati i luleve ( Rruga jetësore e shkrimtarit dhe atdhetarit Jusuf Gërvalla), 

Prishtinë 1993, f. 34 

po realizonte sipas dëshirës e 

vullnetit të tij të drejtën për 

vetëvendosje5, por për shqiptarët 

sipas të gjitha gjasave nuk vlenin 

këto parime.  

 

Duke ecur në gjurmët e 

nacionalizmit shqiptar, mbledhja 

e Bujanit ( 31 dhjetor 1943 dhe 1 

e 2 janar 1944), përcaktoi si 
synim madhor bashkimin e 

tokave shqiptare. Këto vendime 

që u morën në këtë mbledhje, nuk 

ishin shfaqje e ndonjë 

nacionalizmi ekstrem, edhe pse 

më vonë nuk u përfillën vendimet 

e saja. Nuk u mor parasysh e 

drejta e vetëvendosjes  së popullit 

shqiptarë për luftën e sakrificën 

që bënë. Periudha e mëvonshme 

provoi se ky copëtim, ishte burim 
kryesor i pakënaqësive që 

ndodhën në popullatën shqiptare. 

  

 

Të tëra këto padrejtësi me arsye  

krijuan tek shqiptarët pakënaqësi. 

Shi për këtë, një organizim më i 

shpejt dhe më i mirë pritej nga 

patriotët e intelektualët. Në këtë 

periudhë dhe nën këtë trysni të 

vazhdueshme  lindën dhe vepruan 

forcat nacionaliste që në mënyrë 
të organizuar, nëpër mes të 

organizatave ilegale artikuluan 

qëllimet e kërkesat e veta 

parësore e supreme të cilat ishin: 

Çlirimin e Kosovës dhe 

bashkimin me shtetin amë- 

Shqipërinë. 

 

Edhe pse pushteti jugosllav i 

dinte qëllimet e nacionalizmës 

shqiptare, ajo propagandonte  se, 

                                             
5 Dr. Jusuf Bajraktari, Rrënjet historike 

të autonomies së Kosovës, “Rrjedhat 

“, nr. 1, 1990, f. 9-15, Dr. J. Bajraktari, 

Aneksimi i Kosovës nga Serbia në 

vitin 1945, (“Çështja e Kosovës një 

problem historik dhe aktual”), Tiranë 

1996, f. 125-132 
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këto organizata ishin armiqësore, nacionaliste, separatiste, dhe që vepronin 

pa sukses, të nxitura nga shtetet perëndimore.       

 

Në këto momente kritike të historisë, nacionalizma shqiptare ende zotëronte 

një potencial njerëzor si në aspektin politik, ekonomik dhe në atë ushtarak, i 

cili pas padrejtësive të shumta  po vihej në veprim për ta ndryshuar situatën.   

Bërthamën e forcave nacionaliste për formimin e Ushtrisë Demokratike 

Shqiptare e gjejmë diku në nëntor 1944. Pas formimit të Komitetit Suprem të 

Kosovës të Adem Gllavicës më 1 dhjetor 19446, lindi ideja që në çdo pjesë të 
Kosovës, aty ku jetojnë shqiptarët të formohen organizatat ilegale si dhe 

grupet më të vogla të ilegales shqiptare. Në vazhdën e këtij aktiviteti të 

lëvizjeve atdhetare, u formuan shumë organizata patriotike shqiptare, me një 

distancë kohore të caktuar, e, që manifestoheshin  sidomos pas vitit 1944 dhe 

në fillim të vitit 1945. Në këto vite, nga populli i okupuar formohen 

organizatat më të fuqishme nacionaliste  siç ishin : Lëvizja Nacional 

Demokratike Shqiptare (LNDSH), Besa Kombëtare (BK), Organizata nr. 27 

dhe Këshilli i të Dymbëdhjetëve8 e disa të tjera më pak të njohura. Në këto 

grupime  nacionaliste përfaqësoheshin gjerësisht inteligjencia e re  shqiptare 

e cila aspironte për një Shqipëri të bashkuar dhe demokratike. Nga ana tjetër, 

është e domosdoshme të nënvizohet se nacionalizmi shqiptar ka një dallim 

esencial nga nacionalizmat e tjerë ballkanik. Ai në veprimtarinë e vet nuk 
ishte ekstrem, nuk kishte parashtruar revizionizmin e dhunshëm territorial, 

nuk bazohej në fundamentalizëm fetar dhe në ekskluzivizmin etnik 9. 

 

Formimi i Shtabit Suprem të Ushtrisë Popullore Demokratike Shqiptare 

në Kosovë 
Pa dyshim se Shtabi Suprem i Kosovës10 ishte fryt i pamohueshëm i 

aktivitetit të forcave nacionaliste shqiptare, që vepronin në Zonën IV të 

Mbrojtjes Kombëtare të Kosovës. Ish- anëtarët e Shtabit të kësaj zone, me 1 

dhjetor 1944 u takuan në fshatin Tërpezë dhe formuan Shtabin Suprem të 

Kosovës. Në takim merrnin pjesë krerët e Lëvizjes Kombëtare siç ishin : 

Adem Gllavica, Mulla Idriz Gjilani, Qazim Llugaxhiu, prof. Ibrahim 
Kelmendi e shumë të tjerë. Pas një diskutimi të gjatë e të gjithanshëm  të 

situatës në Kosovë, u zgjodh udhëheqja  e re  e Shtabit Suprem të Kosovës. 

Komandant i SH.S.K u zgjodh Adem (Selim) Gllavica dhe zëvendës i tij u 

zgjodh Qazim Llugaxhiu. Kuvendi Themelues  i Shtabit Suprem  për 

Kosovën u mbajt  në ndërtesën e xhandarmërisë  në fshatin Tërpezë të 

Moravës së Epërme, ku merrnin pjesë edhe shumë nacionalist të njohur si: 

Luan Gashi, Hamdi Gashi (Mramur), Selim Maqestena, Mehmeti i Zi, Bahtir 

Dumnica, Abdyl Henci etj.  Gjatë kësaj kohe u shtrua nevoja  e ngutshme  

dhe e domosdoshme që krerët e lëvizjes  të vepronin në ilegalitet të thellë. 

Kjo do të thoshte që duhej të bëhej një organizim tjetër, të cilën e impononte 

rrjedha e ngjarjeve, nga ai i mëparshmi. Gjatë kësaj periudhe, u formuan, 
vepruan dhe njëherit u zbuluan shumë patriot të shquar. Shumë veta u 

pushkatuan dhe shumë të tjerë u dënuan me shumë vite burgu. Kështu  me 

15-16 gusht të vitit 1945, Adem Gllavica si komandant i Shtabit Suprem të 

                                                
6
 Dr. Daut Bislimi, Formacionet politiko-ushtarake në Kosovë 1941-1945, Prishtinë 1997. f. 228   

7
 Organizatën nr. 2, e formoi Ajet Gërguri në prill të vitit 1945. Prej janarit të vitit 1946, quhet 

edhe me një emër të ri “Shtabi i Zonës II-të LPLTSH. Gjatë tërë veprimtarisë së saj ishte e 

lidhur  ngushtë me organizatën patriotike “Besa kombëtare”. Anëtarët e kësaj organizate ishin 

njerëz të shquar të lëvizjes shqiptare si në fushën politike, ashtu edhe në atë luftarake. Për këtë 

arsye , kjo organizatë mori për detyrë përgatitjen e Kongresit të Lipovicës të LNDSH-së, të 

mbajtur me 25 korrik 1946 në malet e Lipovicës.   
8
 Në Kuvendin e Dobërdolit, u zgjodhën udhëheqësit e sektorëve  sipas parimit territorial. Duke 

mos lënë anash as udhëheqjen ushtarake e politike të sektorëve. Pasi se Kosova në këtë Kuvend 

u nda në 12 sektorë, andaj ishte krejt e natyrshme  të caktohen  komandantë dhe  po aq komisarë 

politikë. Ky grup i përbërë prej 12 komandantëve  e komisarëve  politikë u quajt “Dymbëdhjetë 

Këshilltarët” apo “Këshilli i të dymbëdhjetave “ 
9
 Dr. sc. Beqir Meta, Nacinalismi shqiptar gjatë Luftës së Dytë Botërore, “E djathta shqiptare në 

mbrojtje të Shqipërisë etnike”- 2, Prizren, 2005. f. 10 
10

 Shtabi Suprem i Kosovës ishte një organ , i cili me kohë do të merrte rolin drejtues mbi të 

gjitha territoret shqiptare nën pushtimin jugosllav. Nën udhëheqjen e tij, prej 1 dhjetorit deri në 

gjysmën e dytë të vitit 1945, rezistenca shqiptare zhvilloi disa beteja frontale ushtarake të 

përgjithshme me “çlirimtarët”, sikurse  që ishin lufta e Gjilanit, e Ferizajt e në vende të tjera të 

Kosovës, ku “pushteti popullor “ ushtronte terror dhe likuidime të shumta ndaj shqiptarëve .  

Kosovës mori qëndrim që t‟i ftojë 

krerët e ilegales shqiptare, dhe 

përfaqësuesit e të gjitha 

organizatave  të NDSH-së. 

Tubimi u mbajt në Kopilaçë11, me 

15-16 gusht, vend ndërmjet 

Moravës së Epërme e Karadakut 

të Shkupit. Në këtë takim kishin 

ardhur krerët kryesor të forcave 
nacionaliste si: Hysen Tërpeza, 

Adem Gllavica, Ibrahim Haki- 

Kelmendi, Luan Gashi, Tefik 

Tanisheci, Hasan Kabashi, Dinë 

Hoxha, Qazim Llugaxhiu, Sylë 

Hotla etj. Po ashtu në këtë tubim 

merrnin pjesë edhe shumë anëtar 

të LNDSH-së si: Qemal Ali 

Skenderi, Mexhid Haki –Zyberi, 

Xhemail Bllaca12etj, që 

përfaqësonin KQ të NDSH-së  në 

Shkup.   
 

Tubimi i Kopilaçës zgjati  dy ditë, 

dhe nga aty dolën qëndrimet më 

të rëndësishme historike, lëvizja e 

rezistencës shqiptare do ta 

konsiderojë tubimin si Kongresi 

III i Ballit Kombëtar ose si do të 

quhej më vonë si Kongresi i Parë 

i NDSH-së. Vendimet që kishin 

rëndësi e peshë të madhe për 

lëvizjen ishin: Lëvizja e 
Rezistencës Shqiptare u vendos të 

quhej ”Lëvizja për Lirimin e 

Tokave Shqiptare”, Ndër 

vendimet e tjera, kongresi mori 

qëndrim, që Komiteti Qendror i 

NDSH-së në Shkup, të jetë organi 

më i lartë partiak i Lëvizjes për 

Lirimin e Tokave Shqiptare. Të 

gjithë nacionalistët, që luftonin 

për lirimin e tokave shqiptare të 

quhen “Ushtria Popullore 
Demokratike Shqiptare”13. Po në 

këtë kongres u vendos se duke 

pasur parasysh numrin e madh të 

luftëtarëve, të njësive dhe 

grupeve që ndodheshin në terren 

dhe ishin nën armatim, që të 

bëhet një organizim më i mirë 

dhe më i avancuar. 

(vijon) 

                                             
11

 Branisllav Bozhoviq, Milorad Vaviq, 

Surova vremena na Kosovu i Metohiju, 

Beograd 1991, fq. 549, AVII, nj, k. 61, 

12/1 – 45, 46 
12

 Dr. Daut Bislimi, Formacionet politiko- 

ushtarake në Kosovë 1941-1945, Prishtinë 

1997, f. 227-230 
13

 Dr. Muhamet Pirraku, Mulla Idriz 

Gjilani, Mbrojtja Kombëtare e Kosovës 

Lindore 1941-1951, Prishtinë 1995, f. 324 
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Shkruan: Prof. Asc. Dr. Thanas Ligor Gjika (thgjika@yahoo.com) 
U lind më 2 korrik 1944 në Korçë, ku mbaroi gjimnazin. Studimet e larta i kreu në Tiranë në vitet 1962-66 në USHT, 

Fakulteti Histori Filologji, dega Gjuhë Letërsi Shqipe. Në vitet 1966-69 punoi si redaktor e gazetar në Radio Tirana. Në 

vitet 1970-1996 punoi në Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë të Alademisë së Shkencave, ku mori formim për analizën e 

tekstit letrar e publicistik. Ka shkruar e botuar shumë artikuj, kumtesa, referate dhe disa vepra shkencore si Mihal Grameno 

Publicist Demokrat 1980, 277 f.; Kur Dhe Ku u Shkrua Dhiata e Re 2007, 503 f.; Evoluimi Ynë Kërkon Njohjen dhe 

Dënimin e Fajit 2011, 308 f.; Mihal Grameno, jeta dhe vepra. 2012, 506 f. dhe Shën Pali Punoi dhe në brigjet e Adriatikut 

OMSCA 1, Tiranë 2014, 505 f. 

 

 

 

 

Gjermania pasanziste dhe Shqipëria paskomuniste 
(pse Shqipëria ka mbetur peng i mendësisë komuniste) 

 

Gjermania naziste më 9 maj 1945 njohu humbjen dhe 

firmosi kapitullimin e sistemit nazist. Funksionarët dhe 

ushtarakët e lartë që u kapën gjallë i kaluan gjyqit dhe u 

dënuan si kriminelë lufte. Kështu u nda populli gjerman 

prej së keqes së vet. Mbas kësaj Gjermania u nda në 
zona kontrolli, tre zona kontrolloheshin prej Anglisë, 

ShBA-ve dhe Francës dhe një prej Bashkimit Sovjetik. 

Pjesa që kontrollohej prej aleatëve perëndimorë krijoi 

shtetin Republika Federale Gjermane (RFGj), që u quajt 

dhe Gjermania Perëndimore. Pjesa që kontrollohej prej 

BS u shpall shtet më vete me emrin Republika 

Demokratrike Gjermane (RDGj), që u quajt dhe 

Gjermania Lindore. Në plan ekonomik e politik këto dy 

shtete gjermane krijuan dy sisteme të ndryshme. 

Gjermania Perëndimore ndërtoi me ndihmën e aleatëve 

të vet sistemin pluralist me ekonomi të tregut të lirë, 
kurse Gjermania Lindore e detyruar prej Bashkimit 

Sovjetik ndërtoi sistemin socialist me ekonomi të 

përqendruar në duart e shtetit. 

 

Gjermania Perëndimore, që në fillim, ndoqi këshillat e 

një udhëheqësi të saj largpamës, i cili iu drejtua popullit 

me këto fjalë: 

“Për fajin e vetë ne gjermanëve, Gjermania është e 

shkatëruar, ajo humbi rininë në luftë dhe një të tretën e 

teritorit (Gjermaninë Lindore). Na duhet të punojmë 

fort për ta rimëkëmbur vendin tonë dhe për të paguar 

dëmet që u shkaktuam vendeve që pushtuam gjatë luftës. 
Popull gjerman, kur të shkosh në zgjedhje, të votosh ata 

kandidatë që janë të njohur për ndershmërinë dhe 

atdhetarinë e tyre dhe jo ata kandidatë që janë të njohur 

vetëm për shkollimin e tyre të lartë. Gjermaninë do ta 

ndreqin atdhetarët e ndershëm që punojnë me 

përkushtim e sakrifica dhe jo ata që kanë diploma të 

larta, por që u mungon përkushtimi atdhetar.” 

 

Që nga viti 1945 deri më 1960 populli i Gjermanisë 

Perëndimore punoi kokulur dhe në fushatat zgjedhore 

zgjodhi bij atdhetarë të përkushtuar pavarësisht nga 
arsimimi i tyre. Kështu u krijua një klasë e re politike e 

cila ishte ndarë një herë e mirë prej nazizmit dhe ndoqi 

një politikë ekonomike me rritje të shpejtë. Brenda 15 

vjetëve RFGj arriti të rimëkëmbej ekonomikisht e 

politikisht, shleu detyrimet ndaj ish vendeve që kishte 

pushtuar, ia hoqi frikën botës se mos shkaktonte një 

luftë të re dhe u bë fuqia e parë ekonomike midis 

shteteve të Europës Perëndimore dhe filloi të thithte fuqi 

punëtore nga vendet e tjera. Duke ecur në këtë rrugë ajo 

u fuqizua aq shumë sa që më 1989 e detyroi Bashkimin 

Sovjetik ta dorëzonte Gjermaninë Lindore gati gjashtë 

vjet para afatit të caktuar. 

 

Kurse Shqipëria paskomuniste ndoqi një rrugë të 

ndryshme nga ajo e Gjermanisë pasnaziste. Shqipëria 
paskomuniste nuk deshi të ndahej nga e kaluara, nga e 

keqja që pati sunduar për gati gjysëm shekulli. Në 

Shqipëri u krijua një klasë politike, e cila në shumicën e 

vet vetëm në dukje ishte e palidhur me ish kupolën 

komuniste, por në fakt ishte pjellë e saj dhe zbatuese e 

një politike jo demokratike. Kjo dukuri pati pasoja 

shkatërimtare për atdheun: 

 

1. Udhëheqja e Partisë së Punës së Shqipërisë ndonëse e 

njohu dështimin e sistemit socialist diktatorial dhe e 

pranoi shpalljen e pluralizmit dhe krijimin e ekonomisë 
së tregut të lirë, ajo nuk pranoi ta shpallte veten fajtore 

për dëmet që i kishte bërë popullit gjatë viteve 1944-

1991 dhe nuk kërkoi të falur. Ajo nuk dënoi askënd prej 

drejtuesve të diktaturës, madje as ish diktatorin e 

vdekur. Kjo mendësi prokomuniste ndikoi tek drejtuesit 

e Partisë Demokratike ish anëtarë të PPSh-së, që, kur 

morën pushtetin të mos i dënonin pjesëtarët e ish 

kupolës komuniste si e meritonin për krimet e kryera. 

Kështu ish kuadrot e lartë të PPSh-së, të sigurimit dhe të 

ushtrisë u nxitën që të mos pranonin se ishin pjesë e asaj 

ushtrie që doli e mundur prej Luftës së Ftohtë, e cila 

duhej të tërhiqej kokulur e të mos merrte pjesë në 
veprimtarinë politike e pushtetore. Për turpin e tyre ata 

rifilluan një luftë të re mashtruese si në politikë dhe në 

letërsi, ashtu si në vitet 1943-1990. Filluan të shkruajnë 

artikuj e libra të rinj me kujtime të mbushur vetëm me 

sharje e shpifje kundër kundërshtarëve të tyre dhe me 

lavdërime për trimëritë e bëmat e tyre pozitive për 

periudhën e Luftës Antifashiste dhe për kohën e 

diktaturës. Ata nuk bënë asnjë përpjekje serioze për të 

shpjeguar pse dhe si u instalua e keqja, diktatura, si ata 

u kthyen nga partizanë trima në servilë të diktatorit, si 

dhe pse kapitulloi diktatura bashkë me ushtrinë e vet. 
Ata nuk duan ende të kuptojnë përgjegjësinë që kanë 

pasur në zbatimin e politikës antinjerëzore të atij sistemi 

dhe në teprimin e krimeve duke vrarë, burgosur dhe 

internuar vëllezërit e një gjaku shumë më tepër sesa 

kishin vrarë e dënuar armiqtë e jashtëm të popullit 

shqiptar gjatë 100 vjetëve para ardhjes në pushtet të 

PKSh-së. 

 

2. Mosdënimi i krimeve të kryera gjatë sundimit 

komunist dhe i figurës së ish diktatorit, përbën një krim 

mailto:thgjika@yahoo.com
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të ri, që tregojnë se sa poshtë kishin rënë dhe sa poshtë 

qëndrojnë ende sot nga ana morale ish pushtetarët 

komunistë dhe bijtë e tyre, të cilët shfaqen 

si enverucë në jetën e sotme duke luftuar që të 

imponojnë mendimet e tyre e duke sharë e shpifur 

kundër gjithë atyre që mendojnë ndryshe. Sundimi i 

kësaj gjendje mendore tregon se Shqipëria e sotme nuk 

është ndarë nga e keqja dhe vijon të jetë peng i 

mendësisë komuniste. 
 

3. Drejtuesit e partive politike të Shqipërisë 

paskomuniste, që kanë lidhje të drejtpërdrejta ose të 

tërthorta me PPSh-në, nuk punuan dhe nuk punojnë për 

ta ndërgjegjësuar shqiptarin për të dënuar krimet e 

kryera gjatë kohës së diktaturës komuniste dhe për të 

mos ua dhënë votën bijve të ish pushtetarëve dhe ish 

sigurimsave të kohës së diktaturës komuniste. 

 

4. Në Gjermaninë Perëndimore nuk ishte prekur prona 

private prej nazizmit, prandaj ndihmat e huaja dhe 

investimet e pronarëve vendas dhe të huaj dhanë 
rezultate të shpejta. Në Shqipërinë socialiste prona 

private u shtetëzua dhe qeveritë paskomuniste nuk 

luftuan me ndershmëri për t'ua kthyer pronën pronarëve 

të vërtetë, por ua ndanë atë kryesisht ish komunistëve 

dhe shërbëtorëve të tyre besnikë. Po këtyre forcave iu 

shpërndanëanë edhe shumica e ndihmave të jashtme. 

Kjo gjendje e pronës tek ne nxiti vjedhjen e 

korrupsionin dhe pengoi e pengon investitorët për të 

bërë investime serioze. 

5. Sistemi diktatorial duke e varfëruar tej mase 

shqiptarin, duke e mbajtur të shtypur përmes një dhune 

të paparë, ia shkatëroi moralin njerëzor dhe ia neveriti 

dashurinë për atdheun. Shqiptari i kohës së diktaturës 

për të mbijetuar detyrohej të bëhej hajdut, gënjeshtar, 

mosmirënjohës, spiun e vrasës; vese të cilat e pengojnë 

sot shqiptarin të punojë kokulur e me përkushtim 

atdhetar qoftë në atdhe, qoftë në diasporë. 

 
6. Duke mos pasur pronë të mjaftueshme në atdhe, duke 

u drejtuar prej politikanësh të pamoralshëm, shqiptari i 

sotëm ende e sheh si rrugë shpëtimi rrugën e 

shpërnguljes drejt vendeve ku mungon tymnaja 

helmuese e politikës shqiptare dhe puna paguhet më 

mirë. Po të mos bëhen korrigjimet e nevojshme për të 

treguar e dënuar krimet e kryera deri sot prej ish 

pushtetarëve të diktaturës e të tranzicionit, atëhere 

shpërngulja e shqiptarëve nga atdheu ka për të mbetur si 

e vetmja rrugë shpëtimi dhe Shqipëria do të kthehet në 

një shtet me popullsi të rallë, gjë që rrezikon të ardhmen 

e kombit tonë. 
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Fan Stilian Noli për Bethovenin 
 

Rishqyrtimi ndriçon inovacione përparimtare dhe të guximshme. 

 

Fan Noli 
 

Rishqyrtimi i krijimtarisë dhe i veprës së Fan St. Nolit 

“Betoveni dhe Revolucioni Francez”, ndriçon 

“inovacione përparimtare dhe të guximshme”. Ky 

krijues që e quante vetën “kalorës i Skënderbeut dhe 

misionar i Krishtit midis popullit shqiptar”, ka qenë 

krijues dhe patriot i madh, i cili gjithnjë mendonte dhe 

punonte në “bashkimin e shqiptarëve për çështjen 

kombëtare”. Para se të flasim për të dhe për veprën 

shumë të bukur dhe të pëlqyeshme,me titull: “Betoveni 

dhe Revolucioni francez” e krijuar si raport i mendimit 
të një proze të bukur dhe të suksesshme, ku vë në 

dukje, pos artit të bukur në prozë, edhe vizionin me 

thelbin e brendshëm dhe të lartë artistike. Që në fillim 

ai citon këtë sentencë të bukur të Bethovenit: “Edhe 

diçka! S'ka asgjë që do të mund të mësoj menjëherë! 

Sido që të jetë, unë, nga maturia, kam pasur dëshirë të 

madhe t'i kuptoj gjërat e urta dhe të mira të kohërave të 

kaluara. Është mëkat për një artist, nëse ai nuk pandeh 

mungesën e një dëshire të tillë si një lloj faji dhe nuk 

përpiqet të plotësojë këtë boshllëk”. 

 

LUDVIK VAN BEETHOVEN 

Në një letër dërguar Brajtkoph Hertelit, më 2 nëntor 
1809, Beethovens Samtliche, Kastner-Kapp. p. 147, 

vihen në pah disa nga parimet dhe qëllimet krijuese të 

Bethovenit. Në trashëgiminë e tij na bie në sy një fill, e 

ai është se artin e ka konsideruar si pjesë të jetës së 

përditshme, si proces të koncepcionit estetik, që 

meriton të ndërtohet mbi themelet e një filozofie 

objektive. Për të vërejtur këto që thamë më sipër, do të 

citojmë pjesën hyrëse të librit “Betoveni dhe 

Revolucioni Francez”. 

 

Në pjesën ÇËSHTJA, Noli fillon studimin me një 
sentenc të njohur të Meternikut e që ishte hit i asaj 

kohe: “Kur ftohet Franca-teshëtin gjithë Evropa”,e ne 

do të vazhdojmë shkrimin tonë me titull të librit 

veçanërisht. 

 

2. ÇËSHTJA 

“Kur plasi Revolucioni francez më 1789, Betoveni 

ishte gjashtëmbdhjetë-vjeçar, tridhjet e katër kur u bë 

Napoleoni përandor i Francës më 1804 dhe dyzet'e 

pesë kur epoka e Meternikut u inaugurua me Kongresin 

e Vjenës më 1815. Vjetët e parë të risisë i kaloi në Bon, 

Krahina e Rhinit ku edhe lindi më 1770; pjesën tjetër të 
jetës në Vjenë, ku komponoi dhe ku vdiq më 1827”. 

 

Çështjet që shtroi Revolucioni francez dominuan për 

më tepër se një shekull Evropën dhe patën përfundime 

të tërëfuqishme në çdo kënd të botës. Për nga karakteri 

i tyre ato ishin shumëfarë: politike, ssociale, 

ekonomike, fetare dhe kulturale. Ato patën bërë efekt 

të madh në çdo degë të veprimtarisë njerëzore, duke 

përmbledhur edhe muzikën me të gjithë pasonjësit e 

saj. Betoveni nuk ishte një përjashtim. E vetmja pikë 

për të cilën duhet vendosur në çështjen e tij është: Sa 
thellë pat rënë nën ndikimin e ideve të reja të përhapura 

nga Revolucioni francez dhe deri ku arrin të pasqyrohet 

fryma e kohës së tij muzikore? 

 

Kjo është çështje që do të diskutohet dhe shkoqitet në 

këtë libër, brenda kufive të përkora të një teze. 

Shindleri, biografi i parë i Betovenit, me mënyrën e tij 

apollogjetike e të frenuar, na tregon mjaft qartë se 

Betoveni ishte një radikal dhe simpatizues i ideve të 

reja. Por çështja ishte lënë pasdore për shtatëdhjetë 

vjetë me radhë dhe pat mbetur atje ku e pat lënë 
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Shindleri kur botoi të parën biografi të Betovenit me 

1840. Ajo pat qënë hapur përsëri prej kompozitorit 

eminent francez Vinsent d'Indi (1851-1931) në 

biografinë e tij kritike të Betovenit, botuar me 1911, në 

të cilën ai përmend se Betoveni nuk ka qënë i 

influencuar kurrë nga idetë e reja të Revolucionit 

francez. Një tjetër freng, Romen Rollan (1866-1945) 

novelist i përmendur, shkollar dhe kritik muzike ra në 

kundërshtim me Vinsent d'Indi në një artikull të gjatë 
botuar me 1927 në fletoren socialiste të Berlinit 

“Vorvarts” në të cilën ai merr pikëpamjen e kundërt, do 

të thotë se Betoveni ishte një “Pinjoll autentik i 

Revolucionit francez”. Meqenëse asnjë muzikolog nuk 

bëri ndonjë përçapje ta shtrojë sistematikisht 

problemën mund ta formulojmë kështu: Kush ka të 

drejtë, Romen Rolani -apo Vinsent d'Indi?” (tekst i 

cituar) 

  

2. Nga këta pak rreshta të cituar nga libri “Betoveni 

dhe Revolucioni Francez” shihen qartazi pikëpamjet 

dhe mosmarrëveshjet e dy personaliteteve të shquara, 
jo vetëm të asaj kohe, por edhe sot, kurse përvoja e 

derisotme tregon se as ata vetë nuk pajtoheshin fare me 

pikëpamjet e konstatime e veta. Në rrethana të tilla ne e 

quajmë të saktë frymën bashkëkohore të asaj kohe të 

estetikës metateorike, ngase Bethoveni ishte më shumë 

se i frymëzuar nga pikëpamjet e asaj kohe. Me të drejtë 

Shindleri konstaton se “Bethoveni ishte një radikal dhe 

simpatizues i ideve të reja” dhe i ka përkrahur. E, këtë 

më së miri e paraqet në veprat e veta. Për këtë 

përkrahje të madhe i ka dhënë mësuesi i tij, Neef, i cili 

ka qenë një “fanatik në shprehje të artit si dhe ka qenë 
autor i disa estetikave. Në këto estetika ka kërkuar 

fantazi të të gjalla dhe mirëkuptim për të gjitha 

ndjenjat. Këto i ka plotësuar të gjitha Bethoveni... Ai 

nuk ka lejuar fare që muzika e tij të kuptohet ndryshe, 

pos siç mendon ai”. Për ta vërtetuar këtë deri në fund, 

do të citojmë edhe këte: “Po, Betoveni e ndjente se ai 

ishte një nga këto karaktere të fuqishme: për të ndezur 

shpirtin e publikut të një koncerti dhe fati e kishte 

paracaktuar për këtë dëshirë herkuliane”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ludwig van Beethoven 

 

Po të shikosh nga ky aspekt jetën dhe krijimtarinë e 

Bethovenit, do të bindesh se ai tërë jetën ka qenë “tejet 

i ndershëm, tejet delikat, i paprekshëm ose i 
pakapshëm, thellësisht dhe i pazbërthyeshëm”. Duhet 

theksuar aspektin revolucionar të Bethovenit, qoftë të 

personalitetit të tij apo të veprave të tij. Dhe, në qoftë 

se prej kohësh muzikologët e kanë trajtuar Bethovenin 

si njeri me ide revolucionare, edhe ne sot mund të 

krijojmë këtë mendim, kur dëgjojmë veprat e tij dhe i 

shohim e i ndjejmë idealet e tij revolucionare. Do të 

kuptojmë se këto ideale kanë qenë udhërrëfyese për 

tërë jetën e tij. Ai ka kërkuar lirinë e krijimit, sepse ka 

qenë i vetëdijshëm për talentin që kishte dhe për fuqinë 

e vet krijuese dhe përgjegjësinë që kishte. Ai ka qenë 
me ide revolucionare, ka kërkuar liri dhe barazi dhe me 

të drejtë shtrohet kjo çështje mes dy krijuesve të 

njohur, për të qartësuar boshtin dhe thelbin e qenies së 

tij revolucionare. Krijimtaria e tij artistike që sot 

dhurohet dhe adhurohet nga shumë muzikologë, 

publikë dhe shkencëtarë, del si rezultat i artit që buron 

nga dy shkaqe. Sipas Aristotelit: nga prirja e trashëguar 

dhe nga aftësia për t‟u kënaqur nga emetimi. Kështu që 

nga antikiteti, ne po theksojmë nga grekët e lashtë, 

“filluan të gjykonin teorikisht për artet” e Bethoveni i 

njihte mirë këto karakteristika të tyre dhe duke u 

bazuar në to, krijonte vepra me potencë 
revolucionare.Veprat e tij nuk i takojnë artit dionisian, 

por “artit të lirë”, siç i quante Seneka. 
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Shkruan: Bedri Tahiri (Kosovë) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasqyrim artistik i punës së mësuesve tanë mërgimtarë 
 

Botime të reja nga Mërgata 

 
Këto ditë, kur Mërgata jonë e ka begatuar vendin tonë me aktivitete të 

shumta kulturore-artistike, dhe po kremtohet edhe një Jubile: 10-Vjetori i 

Seminareve të mësuesve mërgimtarë në atdhe, punëtori i palodhur 

mërgimtar, krijuesi dhe mësuesi Hair Mehmeti, që punon e vepron në Vjenë, 

doli me librin e ri publicistik “Udhëtim S”, ku, në mënyrë përmbledhëse janë 

përfshirë seminaret dhe aktivitetet e mësuesve tanë mërgimtarë, këtu e në 

mërgim, brenda këtij dhjetëvjetëshi. 

Koopertina e librit publicistik “Udhëtim S” nga Hazir Mehmeti 

Për librin, më mirë flet vetë 

autori, kur thotë: Vlerat e një 

seminari fillova t‟i ndiej këtu ku 

punoj në kontaktet me shumë 

profesorë, kolegë nga shumë 

kombe e shtete. Gjuha shqipe 

është e treta për nga numri i 

nxënësve në Austri, por me një 

tretman jo të duhur lidhur me 
numrin e mësuesve, teksteve, 

materialeve mësimore, 

përfaqësimi në faqet elektronike. 

Këtu një pjesë të madhe të fajit e 

ka komuniteti ynë dhe veçan 

mësuesit dhe prindërit. Kjo tek 

unë krijoj një shqetësim të 

brendshëm duke me shtyrë të 

mendoj se çka mund të bëjë 

lidhur me këtë. Këtë e shpreha me 

qëndrimin tim dhe angazhimin 

tim, por dëshira ishte të kemi 
komunikim me atdheun. Për këtë 

seminaret ishin vendi dhe koha e 

duhur. 

 

Tani kur po mbushen dhjetë vjet 

nga seminari i parë në atdhe, në 

Prishtinë, mendova, do ishte e 

arsyeshme bashkimi i 

reportazheve të mia që ishin 

botuar në “Zëri”, fillimisht e 

pastaj “Fakti Ditor”, “Bota 
Sot”  dhe në shtypin elektronik. 

Krejt kjo ishte nga dëshira e 

zjarrtë për afirmimin e mësimit 

plotësues në gjuhën amtare, e 

punëve madhore të kolegëve/eve, 

veprimtarëve, miqve tanë për 

mësimin e gjuhës shqipe. 

 

Nuk pretendoj se kam bërë diç të 

jashtëzakonshme, por le të 

bashkohen gjithë ata pjesëmarrës 

në një shkrim përkujtimi për sot e 
për nesër. Fryma e rilindësve 

fitoret nuk i mat me lekun e 

fituar, por me efektin shpirtëror 

tek njeriu ynë i thjeshtë e i vuajtur 

në stuhitë që rrahën atdheun dje e 
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sot. Le të jetë ky libër një pikë respekti ndaj gjithë atyre që dhanë dje e sot 

kontribut në ruajtjen e gjuhës së shenjtë shqipe, simboli i parë kombëtar. 

 

Gjithmonë ndjehem i nderuar dhe i privilegjuar kur më bie të flasë e të 

shkruaj për mërgimtarët tanё, tё cilёt, si ambasadorёt mё tё mirё, me punёn 

dhe veprat e tyre, na bёjnё krenarё para gjithё botёs. Mërgata shqiptare, si 

përherë, edhe sot, mbase mё shumё sё kurrё, po luan rol të madh në ruajtjen 

e identitetit tonë kombëtar në dhe të huaj. Ajo më nuk është mërgata e 

qyqeve të dikurshme, por krenaria jonë, pa të cilën nuk do të funksiononte 
dot as vetë Shqipëria Etnike. Ajo vepron kudo në globin tokësor, ama, në 

Austri, gjegjësisht në Vjenë, ku vepruan dhe lanë gjurmë krijues e 

veprimtarë të mëdhenj të kombit tonë, është e organizuar për lakmi. 

 

Mërgimtarët tanë, krahas ndihmës së madhe materiale që na ofrojnë, hiç pa u 

ndalur po punojnë edhe në mbajtjen gjallë të shtyllës kryesore të kombit- 

arsimimin e brezave të rinj në gjuhën amtare. Zaten, kjo, është edhe 

kryesorja, ruajtja e qenësisë sonë nga asimilimi dhe shkrirja. Të organizuar 

në klube, në shoqata e në grupime të ndryshme, vende- vende, të përkrahur e 

të mbështetur edhe nga institucionet përkatëse shtetërore, ata po bëjnë 

mrekullira. Madje, edhe aktivitetet e tyre jashtëshkollore janë të një rëndësie 

të veçantë historike- kulturore e edukativo- arsimore. 
 

Mirëpo, e gjithë kjo edhe mund të shkonte huq e me kohë të mbulohej nga 

tisi harrestar, sikur në mesin e tyre të mos kishte punëtor entuziastë të penës, 

të cilët e mbajnë vath në vesh atë thënie e mençur latine: Fjalët i merr era, 

shkrimet mbesin!. 

 

I tillë është edhe mësuesi i Vjenës, publicisti, studiuesi, hartuesi i teksteve 

shkollore, tregimtari e krijuesi mendjehollë, Hazir Mehmeti. I lindur në 

Beçiq të Drenicës më 1952 dhe i edukuar e shkolluar në frymën e 

atdhetarisë, edhe në mërgim,  me mish e me shpirt u vu në shërbim të 

çështjes kombëtare. Aktualisht, mësues në Vjenë, veprimtar i palodhur në 
fushën e kulturës, përgjegjës i faqes së internetit në Ministrinë e Arsimit të 

Austrisë për gjuhën shqipe, pjesëmarrës aktive, me kumtesa e referate, nëpër 

seminare që organizohen në Austri dhe në vende të tjera, veçan në ato për 

mërgimtarët etj. Shquhet edhe në fushën e publicistikës, shkrimet e tij 

publikohen nëpër gazeta të ndryshme dhe në faqet e internetit, dhe është 

anëtar i Asociacionit Ndërkombëtar të Gazetarëve. Ai, krahas librave si 

bashkautorë, ka botuar: “Tekst ushtrimi 1”, “Mësimi shqip në Austri (1987- 

2012)”,  “Fibel –A-B-C- Abetare”, e para abetare shqip, e përkrahur nga 

Ministria e Mësimit të Austrisë, etj. 

 

Libri “Seminaret e mësuesve nga mërgata” është një përmbledhje e bukur e 
reportazheve për seminaret e mësuesve tanë mërgimtarë, kryesisht nëpër 

trojet tona të begata, është një mozaik ngjyrash ylberore. Autori, si 

pjesëmarrës dhe përjetues i drejtpërdrejtë i tyre, falë imagjinatës së tij të 

bujshme dhe pasionit për përshkrime, fotografime e organizime, ka arritur që 

suksesshëm të pasqyrojë artistikisht punën e zellshme e të palodhur të 

mësuesve e veprimtarëve tanë mërgimtarë, pa lënë anësh as studiuesit e huaj 

që preokupohen me sfidat dhe problematikën e të mësuarit shqip në mërgatë. 

Shumica prej tyre kalojnë kufijtë e reportazhit dhe më shumë dalin si tregime 

artistike mbresëlënëse, të cilat lexohen me një frymë. 

 

Lexuesi i vëmendshëm, duke i përcjellë ato organizime e vizita, do të 

kënaqet e do të mësojë shumëçka për qytetet tona historike. Në mendjet e 
tyre do të thadrohen për kohë të gjatë: Prishtina, kryeqendra e Kosovës; 

Prizreni i lashtë me mrekullitë e veta historike; Durrësi plak i Aleksandër 

Moisiut; Struga, kjo perlë shqiptare; Mitrovica që fle mbi argjend; Prekazi i 

lavdisë ademjashariane; Vlora e Pavarësisë; Korça me Mësonjëtoren e Parë 

Shqipe e me mësuesit e martirizuar; Ulqini me Kalanë e Balshajve; Berati, 

ky qytet i gurtë mijëra vjeçar etj. 

Nëse thuhet se një fotografi vlen 

sa njëmijë fjalë, atëherë ky libër, 

vërtet do të marrë përmasat e një 

enciklopedie. Brenda kopërtinave 

të tij kanë zënë vend mësues, 

intelektualë, krijues, organizatorë, 

drejtues institucionesh, botues e 

redaktorë, studiues e shkencëtarë, 

nga mërgata, nga trojet shqiptare 
e nga bota përparimtare 

evropiane. Paskëtaj, krahas 

ligjëratave, referimeve, vizitave, 

shëtitjeve, aty bëhen edhe 

përurime të librave, fletushkave e 

revistave të autorëve mësues 

mërgimtarë. Rëndësinë e tyre e 

shton edhe pjesëmarrja e 

vazhdueshme e studiuesve e 

mësuesve të huaj, në mesin e të 

cilëve shquhet i palodhuri, Prof. 

Dr. Basil Schader, i cili pas 
seminarit në Vjenë, i dërgon letër 

autorit të librit që po shqyrtojmë, 

ku pos tjerash i thotë se ishte 

shumë i kënaqur me punën e 

seminarit aq të rëndësishëm për të 

gjithë pjesëmarrësit e në veçanti 

për mësimdhënësit shqiptarë. 

 

Nëse ne u kemi borxh 

mërgimtarëve në përgjithësi, e 

mësuesve, në veçanti, atëherë, 
edhe ata: prindërit, nxënësit, 

kolegët, duhet të ndjehen borxhli 

ndaj Hazir Mehmetit, i cili, me 

penën e tij të mprehtë po u ngrit 

lapidarë përjetësie që do të jetojnë 

në shekuj. Dhe, ndoshta, kjo nuk 

është rastësi. Vjena, kryeqendra e 

kulturës evropiane, vendi i 

albanologëve më të mëdhenj, 

kurrë nuk ka mbetur pa gjurmues 

dhe studiues të etnosit e të 
kulturës shqiptare. Këtë po e 

vazhdon edhe Hazir Mehmeti, 

andaj përfundojmë, duke i thënë: 

Punë të mbarë dhe suksese! 

 

Duke u bazuar në punën e 

derisotme të Hazir Mehmetit, në 

vlerat e këtij libri dhe librave të 

tjerë, të publikuar e në 

dorëshkrim, në forcën e 

pashtershme krijuese prej 

intelektuali erudit, lirisht mund të 
përfundojmë, me shpresën që nga 

mendja e tij brilante do të dalin 

edhe libra të tjerë, të rëndësishëm 

për kulturën tonë, të lakmueshme 

edhe nga të tjerët.               
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Shkruan: Ferdinand Laholli, Tiranë/Shqipëri (laholli@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një libër me konture përsosmërie 

 
Mbi vëllimin poetik “Ag Muzgu” të poetit Sadik Krasniqi. Shtëpia Botuese Faik Konica, 2014 

 

 

Merr në dorë librin “Ag Muzgu” të 
autorit Sadik Krasniqi, dhe që në 

titull ndodhesh para një dileme: 
bëhet fjalë këtu për agun e muzgut 

apo për një ag të muzgët? Në 
procesin e krijimit ndodh që njëri 

apo tjetri titull të mos ketë asnjë lloj 
kamuflimi autorial, e megjithatë ne 

lexuesit e thjeshtë vrasim mendjen, 
nëse është vërtet kështu apo fshihet 

diç tjetër aty. Për mua titulli “Ag 
muzgu“ është si të thuash një lloj 

provokacioni poetik, natyrisht në 

kuptimin e mirë të fjalës, referuar 
faktit, se të paktë janë librat, të cilët 

që në titull na fusin në debatim me 
veten. 

 
Kur lexojmë një libër, i cili na i 

flatron sytë shtigjeve të pashkelura 
të mendimeve poetike, kthehemi si 

pa kuptuar herë pas hershëm te 
kopertina, për të kontaktuar 

vizualisht edhe një herë tjetër me 
autorin dhe veprën e tij, si të duam 

kësisoj t‟i gravojmë gjithsesi në 
kujtesën tonë. Diç e përafërt ndodh 

edhe teksa lexon vëllimin poetik 
„Ag muzgu” të autorit Sadik 

Krasniqi. Ky pra është relacioni i tij 
aktual me lexuesin. Ky afrimitet ka 

lindur falë talentit të tij së pari, 
ushqyer ndërkohë edhe nga 

përkushtimi vigan për të vdekur në 

secilën fjalë e varg e poezi. Ku sigurisht që e shohim veçse të rilindur.  

Diku në një nga poezitë e tij, poeti madhor, Azem Shkreli, shkruan mes të 

tjerash:  
„…Duhet thënë diç 

siç vdiset…“ 
 

Pra detyra e krijuesit është të thotë diçka të veçantë e të patjetërsueshme. Dhe 
Sadik Krasniqi, i ushqyer me brumin poetik aq jetësor të Azem Shrelit, Ali 

Podrimjes, Muhamet Kërveshit, Agim Vincës e shumë poetëve të tjerë, na 
afrohet gjithnjë e më konturshëm: sa i thjeshtë aq edhe përsiatës. Krijimet janë 

piedestale të mbrujtura me një dhimbjedashuri hyjënisht tokësore për njerëzit e 
tij dhe atdheun e përvuajtur. Nëse do të merresha këtu me interpretim nga 

krijimet e këtij libri, e them me bindje se nuk do të dija më të pushoja së 
lëvduari. Nisur nga ky aspekt, çdonjëri prej nesh do të ishte i dëshiruar të ishte 

autor i një libri të tillë. Natyrisht edhe unë, po qe se në libër nuk do të frymonin 
disa vogëlsira, vogëlsira me kuptimin e plotë të fjalës, por që unë kam dëshirë t‟i 

hiperbolizoj paksa, nisur nga dashuria e sinqertë për librin dhe autorin. 
 

Është fjala për krijimin e faqes 11, titulluar: “Fëmijërore”. Kur e lexon së pari, 
nuk të krijohet asnjë lloj përshtypjeje (e keqe), por kur arrin në mbyllje të librit, 

pra kur i ke shijuar ato fruta mendimi dhe i je gëzuar lëngut të tyre jetësor, e 
kupton se brenda librit është diçka e thatë, diçka që nuk harmonizohet dot me 

krijimet e nivelta të vëllimit. Dhe pastaj konstaton me keqardhje, se krijimi 
“Fëmijërore” jo vetëm që është një temë e ezauruar, por nuk befason as edhe me 

një varg të vetëm. Si i tillë nuk e meritonte futjen në këtë libër.  
Në faqen 12 kemi një poezi, distikët e së cilës po i citoj: 

Sa më shumë po i kujtoj miqtë e mi  
Më bëhet se po i afrohem vdekjes 

 
Lulet më marrin përdore 

Rrugës përplot gjethe të rëna 

 
Në lëndinën e heshtjes 

Shoh një gur me emrin tim  
 

Këtu fjalët i bëhen krah njëra tjetrës për të mundësuar një shpalosje mendimi sa 
të thjeshtë aq dhe të veçantë. Para syve kemi një tablo vitale. Dhe vërtet do të 

kishim të bënim me një krijim piramidal, po qe se krijimi do të kishte jo titullin 
që ka, i cili, si për inat të lexuesit, përsëritet mjerisht edhe në mbyllje të poezisë. 

Është fjala për titullin e saj “Ç‟trishtim”, i cili jo vetëm nga forma 
apostrofizuese, por sidomos nga roli interpretues i tij, bën që ky krijim kaq i 

bukur të vritet, apo edhe ndryshe: të bëjë vetëvrasje. Në faqen trembëdhjetë, 
autori ka vendosur që krijimi i tij të mos ketë titull. Dhe që lexuesi të mos lodhet 

shumë për ta kuptuar këtë, ai shkruan te vendi i titullit fjalët “Pa titull”. Një 
lexues apo recensues apo çfardoqoftë tjetër, do të shprehej kështu: në poezinë me 

titull “Pa titull”… Pra shihet qartë funksioni kakofonik i një forme të tillë, ku 
përgjegjësi jo të paktë e mbajnë recensuesit dhe redaktori. 

 
Sikurse shihet, këto citime të pakta janë çikërrima, që unë i hiperbolizova enkas, 

pasi, ky libër që për dikë mund të jetë i mirë e për dikë tjetër shumë i mirë, me 
fare pak kujdes mund të ishte i përsosur. Tash mbetet veç urimi: Përsosmëria 

qoftë epitet ardhmëror i poetit Sadik Krasniqi!  
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Shkruan: Gjergj Jozef Kola, Vjenë/Austri 
Lindi në Shkodër me 19 nëntor 1965. Familja e tij ishte e përndjekur politikisht dhe ai në Shqipëri nuk e pati mundësinë e 

vijimit të shkollimit të lartë. Me 1994 regjistrohet studimet në gjuhën gjermane në Universitetin e Grazit, ku vazhdon 

studimet deri me 1998 kur dhe diplomon në drejtimin e pedagogjisë. Nga viti 1999 punon si mësues në Vjene ku edhe jeton 

me familjen e tij. Deri me tani ka botuar: 1993 – der erste Gedichtband –Adieu Shkodra  - Noga Verlag (alb.ital.); 1995 – 

Gedichte für Grazia Andreas Schnieder Verlags-Atelier (alb.ital.deutsch); 1997- Gedichte für Europa. Andreas Schnieder 

Verlags-Atelier (alb.ital.deutsch); 2000 – Das unerlebte Zeit – Roman Verlag Volaj (Albanisch); 2002 Drama. Dimensionen 

der Liebe Pipaj -  Camaj Verlag (alb. deutsch); 2014 Drama. Dashunia me bire ne zemer. Bilingual Verlag. (deutsch. 

alb.ital); 2015-Roman. Shpija e xixillojes. Bilingual Verlag ( alb.ital) 

 

 

Vallëzim engjujsh 
(tregim) 

 

 Burrat e mëdhej e të armatosun kanë ardhë bashkë me të përhimten e hershme të pragnadjes, ndërsa bora sapo ka 

nisë me u ngri mbi parmakun e dritoreve. Une dhe motra po flejmë të rrokuna mbas njena tjetres në të njajtin shtrat, tuj 

thillë te njajtin ajër, mbështjellë në të njajtin ritëm të zemërrahjes. Krahnori i sejcilës prej nesh asht si nji kafaz, mrenda 

të cilit përplasen çirrje dhe pupla shumëngjyrëshe zogu. Motra dhe unë po thërrasim me tanë fuqinë e zanit derisa na 

dhemb fyti, sepse tash sapo morem vesht të vërtetën. 

 “Une due me vallëzue”- më pëshpërit ajo papritmas-“ due me vallëzue, patjeter”! “Me vallëzue? Po në kët orë nuk 
vallëzon kërkush”!- i pergjigjem. 

Burrat e mëdhej e të armatosun qindrojnë përreth shtratit tonë dhe qëllojne me automatiket e tyne nëpër dhomë tuj lanë 

gjurmë të zeza nëpër ajër. Po i tham motrës qi të mos e bajnë në shtrat sepse zonja e shpisë egërsohet me ne mandej. 

Motra më shtërngon fort tuj më thanë qi të mos dridhem sepse ajo nuk më len kurrë vetëm. Dhimbja asht kaq e thelle 

mrenda mejet saqi nuk jam e sigurtë, a jam në nji makth apo në realitet. 

“Me duket sikur jam e ngrime përgjysë dhe jetoj e shtërngume përreth tejet tuj perdorë pjesen tande ala te gjallë.” – po i 

tham motres. 

“Unë due me vallëzue, vetëm me vallëzue”- më pëshpërit ajo. 

 Pronarja e shpisë na hjedh grushta me ujë në fytyrë tuj na thanë me u zgjue tashma se burrat e armatosun sapo kane 

mbrritë. 

 “A doni me vallëzue me ne?”- pyet motra. “Jo!”- përgjigjet ajo- “Unë kam harrue se si vallëzohet tashma”. 
 Kështu të rrethueme siç jena prej grykave të pushkëve, motra gjen vend e më flet për gjysën e trupit te saj, tashma të 

ngrime. Tuj u dridhë po i tham motrës se duhet me ndejë afër njena tjetrës, sepse kështu nuk munden me na largue prej 

njena tjetres. 

 “Vallëzimi i motrave asht mrojtja ma e mirë prej çdo kërcënimi në kët botë të burrave të armatosun. – më pëshpërit 

motra. 

 Burrat e armatosun i kane mbyllë sytë ndërsa ne të dyjave po na cojnë me makinë nëpër rrugët e Vjenes qi ala po flen 

nën brishtësinë e Ardhjes dhe ashpërsinë e njerzve përreth. 

 “Të rritunit i mbyllin gjithnji sytë përpara vedit, sepse kanë shumë frikë me pa mrenda – më thotë motra qi asht e para e 

klasës.” 

Unë jam e para e klasës në vizatim dhe po i tham motrës se njerëzit rrugës kanë nisë me i humbë ngjyrat dhe gjithcka 

përreth më duket nji përzimje bardh e zi, si hini qi mbet prej prushit. Motra po më thotë se kjo ndodhë shpesh kur bjen 

borë, sepse njerëzit kanë instiktin me ju përshtatë gjithckaje dhe veshin rrobat simbas kohës. 
“Njerëzit duhet me mësue me vallëzue si flokët e borës”.- me thotë ajo. Vjena e veshun në gri të kallxon nji fytyrë prej 

hekuri, porse sapo rrezet e para ta prekin, ajo të dhuron nji buzëqeshje te brishte.- i tham unë. 

 “Mbi kët buzëqeshje mund të vallëzoje njeriu nji jetë të tanë.“- më gjegjet ajo. 

Nga syni i motrës sapo doli nji pikë loti, i cili po rrin i varun në qerpikë përgjatë tanë rrugës qi na duhet me dalë prej 

qytetit. Ky lot i ngjan nji balerinës në Vallen e Mjellmës. Une i pëshpëris motrës se njerëzit e armatosun përreth nesh 

kanë armë te zeza në duer njilloj si ngjyra e këpucëve dhe nuk po pranojnë me vallëzue për Krishtlindje. 

“Unë kam veshë këpucët e bardha dhe po vallëzoj”- thotë ajo. 

 “Po vallëzon motër?” 

 “Po, se vallëzimi asht e vetmja mënyre me dalë gjallë prej Vjenet”! Tash me duket se njerëzit e armatosun thonë te 

gjithë njizani se janë nisë për në Betlehem për me ndalë lindjen e Krishtit! 

„ Kjo asht e frikshme dhe e pamujtun – kundërshtoj unë. 
„Më len të vallëzoj!“- më thotë ajo. 

Burrat e armatosun më thonë se sot shkenca ka ecë aq shumë, saqi me anë të nji udhëtimi në të kaluemen me shpejtesi 

te drites, kanë mundësi me ndryshuë gjithcka, të kaluemen dhe të ardhmen. 

“Edhe Krishtlindjen?- bertas unë. 

“Po, gjithcka.- ma kthejnë ata. 

“Vallëzimin kurresesi!- asht e sigurtë motra jeme. 

Njerëzit e armatosun po na fiksojnë me vështrime të pangjyrëë dhe sytë e tynë gjysë të mbyllun, gjysë të akullt më 

therin në gjoks. 

 “ Ka vende dhe popuj në botë ku gratë dhe fëmija keqtrajtohen si qënje të pavlere apo përdoren si mburoja përballë 

ushtrisë e policise”!- më thotë njeni nga burrat e armatosun. 
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“Ndërsa këtu në perëndim po shkrihet popullsia se kërkush nuk don me nxjerrë ma fëmijë në dritë”!- ankohet nji tjetër 

burrë i armatosun. 

Mbërthehem mbas motrës qi vazhdon me vallëzue. 

 “A e merrni vesht ju, këtu nuk ka Asil ekonomik, thoni prindërve tuej”!- na gjimojnë ata. 

 “Prindërit tonë e kanë shpenzue tanë pasuninë për me dalë në perëndim e ata nuk e dijnë se ku kanë me përfundue!”- 

thotë motra. Sapo kam nisë me u dridhë prej nji temperature të naltë qi sapo ma ka pershkue tanë trupin. Po përplasem 

tek këpucët e zeza të burrave të armatosun dhe motra ime më shtërngon fort. Trupi im sapo asht shndërrue në nji flutur 

të kapun në rrjetë dhe përplas krahët plot dhimbje. Njerëzit e armatosun vendosin armët e tyne me tanë te zezën dhe 

ftoftësine mbi krahnorin tem, dhe nuk ja dalin me e ndalë zemërrrahjen time qi gati po shpërthen perpjete. 
 “Drita ka nisë me u copëtue ketu mrendë – më pëshpërit motra- ti duhet me vallëzue, që të mbijetosh.” 

Sapo asht afrue nji engjull dhe po më shtërngon fort me krahët e tij të bardhë. Po qetësohem dhe shtërngohem mbas 

motrës e cila po vallëzon si nji geështejë e shpërthyme ne zjerm. 

“Kam uri – po i tham engjullit tem. Kena ardhë me vallëzue së bashku – me përgjigjet engjulli.” 

 Unë dhe motra shohim përreth pa pasë forcë me thanë gja, pa kërkue gja, pa marrë gja. Motra jeme dhe unë po prekim 

me duar qi dridhen krahët e bardhë të ëngjujve tonë. 

“ Na duhet me vallëzue për mos me u ngri!”- më thotë motra. Ajo më kallxon me dorë disa kisha të zbrazuna, të varuna 

në telat eletrikë si zogj te lagun, të fryme prej pritjes së gjatë. Na po vallëzojme te tre ndërsa burrat me kepucë te zeza 

na ndjekin me nji vështrim te vrejtun. Po i tham motres se kishat duhen me u lirue prej gjithçkaje para çdo Krishtlindje e 

me u mbush përgjatë saj me ajër të freskët dhe lule te brishta të nji dashnije të re plot me ngjyra të ndezuna. 

“Ju jeni sejcila nga dhete vjeçe e keni mundësi me mësue nji vallëzim të ri – po na thote ëngjulli. 

 “ Vallëzimi i bretkocave asht super”!- thotë motra. 
 Burrat e armatosun lëvizin te tanë njiheresh si nji trup metalik dhe gryka e pushkëve të tyne bahet e madhe sa ajo e nji 

topit të  nji anijes se humbun piratësh prej librave me ngjyra. Unë kam përshtypjen se dikush mbi ne po derdh lote, 

sepse nga mbulesa e makinës jane hapë bira dhe tanë shiu derdhet mrenda. Njerezit e armatosun as nuk na i hedhin ma 

sytë, vetëm se papritmas njeni thotë se të gjithë fëmijët e asylantëve që nuk dijnë me vallëzue, janë kriminelë dhe duhen 

përzanë prej vendit me forcë. 

 “Si, me u perzanë!? Po me vallen tonë si asht puna? – bërtas unë. 

Motra më thotë se unë nuk marr vesht prej botës së të rritunve, sepse rri gjithnji e mbyllun brenda botës së ngjyrave dhe 

nuk e kam kjartesinë e duhun për me nda të mirën prej së keqes. Burrat e armatosun përplasin kambët mbi dyshemene e 

makinës dhe thërrasin: 

„Këtu tek na nuk ka asil ekonomik!“ 

„Unë nuk kam shikim kriminelit edhe pse nuk di me vallëzue“- therras unë dhe përplasem mbi dyshemenë e hekurt. 
Motra sapo i kërkon engjullit te saj me i kallxue mbi zhdukjen e papritun te engjullit tim, porse ai nuk flet vetëm se tund 

krahët e tij të bardhë qi shndrijnë si bora e bardhë nën rrezen e diellit. Motra jeme sapo asht hjedhë në kambë dhe me nji 

zemërluani po kërkon nëpër grykat e pushkëve, dhe nëpër këpucët e zeza të burrave të armatosun, ndërsa ëngjulli i saj e 

ndjek kryeulun pa pasë force me i ba za. 

„Baba më ka thanë se na duhet me ikë prej vendlindjes sepse aty tashma sundojnë njerëzit fantazma që nuk e lejojne 

vallëzimin.“- thote motra. 

 Rrotat e makinës sapo fishkullojnë tanë zhurmë dhe njerëzit e armatosun i thërrasin motrës me zbritë prej makinës, 

sepse fundja ato janë nji Firmë për asilantë dhe zbatojnë vetëm urdhna e këtu puna e tynë përfundon. 

„Ju nuk dini me vallëzue e pse duhet me ju ndjekë?“- thërret motra. 

Nji aeroplan sapo asht çfaqë me krahë të hapun, gati me u nisë për nji botë të largët, shumë të largët e të panjoftun. 

“Jo !– bertet ajo ne kupë të qillës – unë nuk zbres pa marrë vesht se ku po përfundon motra jeme » ! 
 Përpjekjet e mija me i dhanë nji dorë janë të kota, sepse engjulli jem më ka ra në krahë i pafrymë dhe ngjyrat e krahëve 

i janë tretë në nji hi të lagët tuj mos lëvizë ma. « Me ëngjullin tim nuk mund të nisi asnji vallëzim ma ! »- shprehu unë 

keqardhjen time. Vështrimi im po e depërton motrën dhe sapo kam prekë lule të shtypuna dhe të pangjyrë dhe në të 

njajtin moment prej syve te engjullit tem rrjedhin lotë ngjyrë gjaku të ngrimë. 

 “Na mund të vallëzojmë kudo, gjithmonë, ska randsi se ku jena ! »- thote motra. Në aeroport sapo kanë nisë me 

vallëzue aeroplanë dhe flokët e borës përziehen me melodine e çajkovskit te valles së Mjellmave. 

“Janë tuj mu marrë mend prej tanë këtyne aeroplanëve, motër e dashtun !”- i therras. 

“Ata nuk janë aeroplanë porse mjellma, prandaj vazhdo me vallëzue motër ! » - më thërret ajo – A nuk e sheh se si po 

na ndajnë prej njena tjetrës ! » 

 Thirrjet plot me lotë të motrës time më arrijne në momentin kur punëtorët e aeroportit po më shtyjnë në karriken me 

rrota dhe më sistemojne anash valixheve te tjera plot me ngjyra. 

“Vallëzo motër, vallëzo se ti mund tja dalish! – më thërret ajo mue si nji mjellmë në borë – me vallen mund tja dalish 
edhe vetë vdekjes. 

“Asht kohë Krishtlindjet dhe ne po na përzajnë prej vendit, sepse këtu nuk pranojnë asilantë ekonomikë dhe e tanë kjo 

aventure me ka kushtue te dyja kambët tuj më lanë të paralizueme për tanë jetën. 

  
(P.S:-Tregimi botohet në origjinal, ashtu si është dërguar nga autori dhe pa ndërhyrjen e redaksisë) 
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Shkruan: Baki Ymeri, Bukuresh/Rumani (baki.ymeri@yahoo.com) 

 
 

 

 

 

 
 

Argument 
Për pafajshmëri 

Nuk gjej asfarë argumenti: 

Jam vetëm një mjeshtër 

Që të ka zgjedhur 

Duke të zalisur 

Brenda një nate  

Lezetshmëri kalimtare 

Që e kaplon ekstaza 
Derisa te këmbët e tua 

Dita i sjell 

Argumentet e dritës 

 

 

Këngë 
A s'e sheh 

E dashur 

Se jemi sëmurë 

Nga kjo dritë 

E shenjtë 
Për të qenë përsëri atje 

Ku vdisja pas teje 

Kur lulëzoje 

 

O Zot! 
Thuhet se gruaja 

Nuk ka Zot. 

Dhe megjithate, 

Si e ke ngjeshur 

O Zot,  

Kur në trajtën e saj 

E ke vënë shpirtin tënd? 
Dhe si është e mundur 

Të frymëzohemi duke e parë 

Dhe na vjen t'i përkulemi 

Dhe të të harrojmë! 

Nëse në trajtën e saj 

E ke vënë krejt dashurinë 

E shpirtit tim, 

Atëherë si është e mundur 

Që ta lësh mbi dhe 

Kur ti mirë e sheh 

Se don të bëhet Zot? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argument 
Für die Unschuld 

Finde ich kein Argument: 

Ich bin bloß ein Meister 

Der dich erwählt hat 

Und dich binnen einer Nacht 

Die Sinne schwinden ließ - 

Vergängliche Zartheit 

Von der Ekstase übermannt 
Bis dass das Licht 

Zu deinen Beinen 

Die Argumente des Lichtes bringt. 

 

 

Lied 
Siehst du nicht, Geliebte 

Wie krank wir sind 

Von diesem heiligen 

Licht 

So dass wir wieder dort sind 
Wo ich für dich starb 

Als du erblühtest? 

 

 

O Gott! 
Es heißt, die Frau 

Habe keinen Gott. 

Und dennoch, 

Wie hast du es verdichtet, 

O Gott,  

Als du in ihre Form 

Deinen Geist gegeben hast? 
Und wie ist es möglich 

Dass ich leide, wenn ich sie sehe 

Und ich mich niederwerfen 

Und dich vergessen möchte! 

Wenn du in ihre Form 

Die gesamte Liebe 

Deines Geists gegeben hast 

Wie ist es dann möglich 

Dass du sie auf die Erde loslässt 

Wenn du doch genau siehst 

Dass sie Gott werden wird? 
 

 (përkthyer nga: Silke Blumbach dhe Renate Müller) 
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Shkruan: Mr. Kosovar (Sarë) Gjergji, Kosovë  (stublla_gj@hotmail.com) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Macja mesdhetare  
Në sfond dëshirash të pafundme fle 

fisnike në ecje 

egërsisht e butë 
me atë timbër zëri qiellor 

njësoj si hyjnitë 

epshore kur mjaullinë 

fushat prej rëre jetë i mbush 

 

miqësore dhe magjike 

kurrë s‟dorëzohet 

aq përzjarrshëm trupit ngjitet 

aq mistershëm këmbë e kokë 

me njeriun fle... 

 

Qenushja e Sharrit 
Në gjoks më hidhet, 

më nuhat, 

dhe, kur bindet se jam unë, 

m‟përshkon fytyrën me atë gjuhë qullace.  

 

E shoh tek i ndrisin sytë 

e zemra sa nuk i shkulet gjoksit, 

aq shumë dashuri tek fal. 

 

Tek e mbaj në krah, 

në gjoks tek e mbaj, 
me atë nuhatje e gjuhë qullace, 

ndjej tek më deh. 

 

Është besnike 

e kurrë nuk më braktisë. 

Qenushja,  

vetminë nuk e do. 

 

Java e madhe e dashurisë 

E Enjte:  

Të enjten u dha kumti 
që pakkush do ta besonte. 

E Premte: 

E shkuara vdiq 

dhe trëndafili gri. 

Ditë dhurimi ishte për ne. 

E Shtunë: 

Në kryq mbërthyer,  

me sytë kah qielli, 

zemra shestoi lindjen. 

E Diel:  

ç‟ dashuri hyjnore 

bekoi të nesërmen tonë. 
Amshimin lindi! 

 

 

Shturë 

Folmë edhe një herë 
me zërin tënd shturë 

të veshur me të ftohtë  

po digjemi  

 

me ëndrrën e hënës, 

me flamuj kremtor t‟ulur në gjysmështizë, 

më thuaj shturë, ku të strehohet poeti...  

 

në çdo kockë timen emri yt ngreh krye  

qiellin Shën Trazimi trand 

 

 

Orkide  

Ëndrrën zgjon e rrit - erëmira  

magjishëm,  

në atë petale mesi 

buzët e mishta kur hap 

sa shumë yje qiellit tim ndizen  

 

sensuale e plot pasion 

ti hijeshi e rafinuar  

Orkide 

 
prek malin në mua  

tek rritet çdo kërcell imi në termosin tënd 

njëmijenjë drithërima shpirtin tim vërshojnë 

 

kur flutur nate bëhem  

aromë e jote më deh mistershëm 

pafund ngjyra n‟trupin tim çelin  

Orkide, 

Orkide! 

 

 

Thanë 

Diku 13 shekuj më parë 

në ikje e sipër..., Profeti të mallkoi. 

 

13 shekuj më vonë 

unë i bekoj gjethet tua vezake 

ato kokrra të kuqe gjatoshe 

që n‟mua pranverën çelin 

Thánë e butë,  

lëngë ëmbël, Thána 

gllënjka ime e vetme 

Ti, bekimi im... 
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Sport 
 

  www.arberia.at 

 
  ZVR- Zahl: 574405097 

 

 

 

 

 

Turne shahu në kuadër të Javës së Kulturës Shqiptare në Austri 

  
Vjenë, 13 qershor 2015: Në bashkëpunim me Këshillin Koordinues të Shoqatave Shqiptare në Austri (KKShShA), në 
kuadër të manifestimeve për nder të Javës së Kulturës Shqiptare, në ambientet e restorantit “Cafe Timi”, klubi shqiptar 

i shahut “Arbëria” organizoi një turne të hapur në shah. 

  

Pjesëmarësit në turneun e shahut 

 

Në fjalën përshëndetëse, në emër të KKShShA të pranishmëve ju drejtua 
Abdullah Abdullahu, i cili, ndër të tjera, nënvizoi rëndësinë e Javës së 

Kulturës shqiptare në Austri në promovimin e vlerava kulturore të kombit 

tonë si dhe vlerësoi bashkëpunimin mes këtij subjekti dhe klubi shqiptar të 

shahut “Arbëria” me seli në Vjenë. 

  

Në turne morën pjesë 16 shahistë, 6 prej tyre austriakë. Lojërat u zhvilluan 

me sistemin zvicran. Për të gjithë pjesëmarrësit u siguruan mirënjohje të 

sponzoruara nga shtypshkronja “Alba Kopie” me pronar Xhevat Balaj, 

përderisa për shahistët më të suksesshëm u ndanë dhe kupa modeste, të 

dhuruara nga “Cafe Timi” me pronar Mexhid Bislimin, i cili është edhe 

mbështetësi kryesor i klubit. Me një donacion modest turneun e përkrahu 

edhe KKShShA. Gjyqtar i turneut ishte Daniell Lieb nga Federata e Shahut e 
Vjenës. Ky aktivitet u vizitua edhe nga përfaqësues të Ambasadës së 

Kosovës në Vjenë, zyrtarë të lartë të Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport 

dhe asaj për Diasporës së Republikës së Kosovës, etj. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Shpërblimet për më të mirët 

 

Renditja përfundimtare: 

1. Kadri Berbati              6 pikë 

2. Agron Çika                 5 
3. Dr. Stephan Dickert    5 

4. Manfred Kraupfoegel 5 

5. Fatos Krasniqi  4 

6. Sokol Çekani  3 ½ 

7. Astrit Zenuni  3 ½ 

8. Kurt Tropper  3 ½ 

9. Haxhi Zenuni  3 ½ 

10. Hamdi Hysenaj 3 

11. Faredin Xhakaj 3 

12. Esmir Zenuni  3 

13. Petrit Zenuni  3 

14. Lukasz Goebel 2 ½ 
15. Zef Uka  1 ½ 

15. Gerhard Frank 1 

  

Përndryshe, klubi shqiptar i shahut 

“Arbëria” (www.arberia.at) këtë vit 

fitoi titullin e kampionit në ligën e 

parë të Federatës së Shahut të 

Vjenës dhe sezonin e ardhshëm do 

të bëj gara në një kategori më të 

lartë, në ligën B. Në dy vitet e 

fundit ky ishte turneu i shtatë me 
radhë i organizuar nga ky klub. 

http://www.arberia.at/
http://www.arberia.at/

