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FJALA JONË 
 

Të nderuar lexues, 
 

kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin e njëzetë e tre 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, SHBA, Kanada, Shqipëria, 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 promovimi i librit publicistik  

„„Udhëtimi S‟‟ me autor mësimdhënësin Hazir Mehmeti, i cili u mbajt në 
Ambasadën e Republikës së Kosovës në Vjenë nën organizimin e Lidhjes së 

Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟ dhe 

Shoqatës së Mësuesve Shqiptarë në Austri „„Naim Frashëri‟‟. Po ashtu një nga 
stukturat e reja të diasporës sonë, Asociacioni i Studentëve dhe të Rinjve 

Shqiptarë në Austri, organizoi një aktivitetet domethënës në kuadër të festimeve 
për 28 nëntorin-ditën e flamurit kombëtar. Në anën tjetër, Këshilli Koordinues i 

Shoqatave Shqiptare në Austri zhvilloi kuvendin e tij zgjedhor. Për sa i përket 
sportit, këtë vjeshtë rinisën 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 mars të vitit 2016. 

  
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    

        

        
         

     

 

  

Këshilli redaktues i revistës 

„„Dielli Demokristian‟‟ me seli në 

Vjenë u shpreh ngushëllime 

popullit francez dhe shtetit të 

Francës për ngjarjet e tmerrshme 

dhe tragjike që kanë ndodhur me 

13 nëntor 2015 në Paris!  

 

http://www.dielli-demokristian.at/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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Intervista ekskluzive me presidentin e Dhomës Ekonmike të Vjenës Walter Ruck 

 
 

 

Walter Ruck (Foto: Credit: wkw.) 

 

Që nga qershori i vitit 2014 ju udhëhiqni me Odën Ekomike të Vjenës. 

Cilat ishin sfidat kryesore përgjatë vitit tuaj të parë në këtë post? 

Vjena përballet me nivelin rekord të papunësisë, të borxheve publike dhe një 

stangnimi rigoroz të investimeve. Ne angazhohemi kundër këtyre dukurive 

në mënyrë që qeveria komunale të ketë një qasje më të favorshme ndaj 

ekonomisë. Ne dëshirojmë që të risjellim këtë qytet në pozitën e të qenurit 

pikë e rëndësishme për investime. 

 

Në çfarë shkalle keni arritur që të inkorporoni përvojën tuaj si 

ndërmarrës në pozitën tuaj të re? 

Si ndërmarrës njeriu duhet të ketë ide, të jetë idealist dhe i orientuar drejt 

ofrimit të zgjidhjeve-e tëra kjo ndihmon si përfaqësues i interesave të 

ndërmarrësve në kuadër të qytetit të Vjenës. 

 

Çdo herë e më shumë ndërmarrjet po largohen nga Vjena. Çfarë do të 

duhej të ndryshojë që Vjena të mbetet  „„pikë fokale lindje-perëndim”? 

Politika harton kornizën bazë për 

vendpërqëndrimet ekonomike. Në 

këtë aspekt ka nevojë për më 

shumë mbështetje nga ana e 

qeverisë komunale. Ne kemi 

vendosur në tavolinë një numër të 

propozimeve, si: nxitje të 

investimeve, krijimin e zonave 

turistike, fillimin e punimeve për 

ndërtimti e tunelit „„Lobautunnel”, 

ndërtimin e një piste të tretë në 
aeroport, një qendre moderne 

sportive, një terminali 

ndërkombëtar të autobusëve dhe 

natyrisht edhe ulje të theksuar të 

burokracisë. Të tëra këto inciativa 

duhet që vetëm të implementohen. 

 

Çfarë mund të ndërmarrë 

konkretisht sektori ekonomik në 

raport me nivelin në rritje të 

papunësisë? Me cilat lloje të 

invesimeve direkte do të mund të 

krijoheshin vende të reja pune? 

Ne i kemi ofruar qeverisë komunale 

të Vjenës 60 projekte konkrete 

(wko.at/wien/FuerWien) në mënyrë 

që ndërmarrësit tanë të mund të 

ofrojnë vende të reja pune. Tani e 

ka radhën politika që këto projekte 

t‟i zbatojë sa më parë që të jetë e 

mundur. 
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Momentalisht cilat janë pengesat më të mëdha për ndërmarrësit? Si do 

të mund të evitoheshin ato? 

Kemi nevojë për një administratë moderne dhe për më pak burokraci. Motoja 

e një administrate përkrahëse ndaj bisneseve do të duhej të jetë: të 

mbështesim dhe këshillojmë në vend se të vendosim ndalesa dhe të dënojmë.  

 

A mendoni se disa lloje të taksave, si p.sh: tatimi mbi reklamat do duhej 

të hiqeshin fare? Cili është qëndrimi juaj në raport me kontributet për 

sigurime (SVA-Beiträge) A do duhej që tatimet anësore në paga të ulen? 

Objektivi ynë është: taksat si tatimi mbi reklamat apo ai mbi hekurudhë të 
zhbëhen dhe tatimet shtesë nga pagat të zvogëlohen. Tek konrtibutet për 

sigurime tashmë është arritur pjesërisht diçka-e që ka të bëj me 

përgjysmimin e ndalesave. 

 

Rregullisht diskutohet lidhur me mundësinë e hapjes së shitoreve edhe 

të dielave. Kur do të jetë e mundur që njerëzit të kenë mundësi të blejnë 

gjësende edhe ditëve të diela? 

Ka tashmë një vit që kur ne kërkojmë që të krijohen zona të veçante turistike 

në Vjenë, në të cilat shitoret do të mund të ishin të hapura edhe ditën e dielë. 

Në këtë pikë kemi mbështetjen edhe të qytetarëve të Vjenës. Ne i kemi 

dorëzuar përfaqësuesve të sindikatës së punëtorëve një koncept të përpiluar 
enkas për këtë çështje. Tani topi ka muaj që është në terrenin e tyre. 

 

Si do të ishte e mundur që të ringjallen rrugicat që dikur ishin qendra 

tregtare, e në të cilat tani ka shumë lokale të zbrazta? A do të ishte kjo 

fare e mundur? 

Po, kjo është e mundur. Oda Ekonomike e Vjenës në këtë temë ka ndërmarrë 

disa inciativa, si ato të përkrahjes së tregtarëve të vegjël në sektorin e 

marketingut apo në organizimin e festivalit më të madh ndërkombëtar të 

shitblerjes, i cili do të bënte të mundur sjelljen e konsumatorëve në shitore, 

dhe i cili do të vizitohet nga 1,5 milionë njerëz në vit. Për këtë nevojitet edhe 

një angazhim i shtuar i qytetit të Vjenës. Ka disa vite që mungojnë mjete 
financiare për zhvillimin e rrugicave periferike, përderisa nënkryetarja e 

Vjenës vetëm për ristrukturimin e sheshit në Mariahilfer Straße ka shpenzuar 

pothuajse 40 millionë euro. 

 

A ka ende hapësirë për rritje të eksportit të firmave vjeneze? 

Ka kohë që ne kemi filluar me vizita në disa shtete në mënyrë që së bashku 

me firmat tona të rrisim mundësitë e depërtimit në tregje të jashtme, si dhe 

t‟i ndihmojmë ato që të vendosin kontakte me ndërrmarrje të huaja. Përvoja 

e fituar në këtë kontekst tregon se kjo ka rezultuar me shumë bashkëpunime 

të reja. Para së gjithash mundësi të mëdha ofrohen në shtetet e Evropës 

Juglindore.  Pra, ka gjithmonë potencial që eksportet të rriten. 

 

Cilat janë pëparësitë e edukimit dual (kombinimi i punës praktike dhe 

mësimit teorik nëpër shkolla)? 

Sistemin tonë dual e lakmojnë shumë shtete për arsye se ai mundësinë e 

aftësimit të eksperteve në shumë fusha, të cilët disponojnë si me njohuri 

praktike ashtu edhe me ato teorike. Të rinjtë të cilët aftësohen direkt në një 

ndërmarrje kanë më vonë gjasa më të mëdha për të gjetur një punë dhe për të 

bërë karrierë profesioonale.  

 

A krijojnë ndërmarrjet austriake profesionistë të njohur 

ndërkombëtarisht? 

Austria tashmë është dëshmuar në këtë sferë edhe me një numër të madh të 
kampionëve në rang botëror për sa i përket profesioneve të ndryshme, e të 

cilët gjenden në majat botërore në sektorët e tyre përkatës. 

  

Sa janë të rëndësishme ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të 

udhëhequra nga personat me prapavijë migrante? 

Ndërmarrësit migrantë sjellin me vete shumëllojshmërinë dhe ide të reja, si 

dhe ndërtojnë një urë të rëndësishme me shtetet e tyre të origjinës. Kjo është 

një përparësi e jona kundrejt 

konkurentëve tjerë si pikë fokale 

ekonomike që pretendojmë të jemi. 

 

Si do të mund të arriheshin 

përmirësime përsa i përket 

financimit të ndërmarrjeve të 

vogla me karakter inovativ dhe 

kreativ? 

Me ligjin e ri, të ashtëquajtur 
„„Crowdfunding-Gesetz‟‟ Austria 

ka marrë një rol prijës në këtë 

fushë. Në këtë mënyrë firmat e reja 

mund të vijnë më lehtë deri tek 

burimet e financimit. Në këtë 

sektor në vitet që pasojnë do të ketë 

ndryshime të theksuara. Sido që të 

jetë Vjena ka nevojë për një 

strategji të mirë në mënyrë që të 

jetë atraktive për këtë lloj të 

ndërmarrjeve.. 
 

Cili do të ishte bilanci i Odës 

Ekonomike të Vjenës për këtë 

vit? 

Oda Ekonomike e Vjenës gjendet 

nën presion. Është e domosdoshme 

që politika më në fund të vendosë 

korniza bazë të mirëfillta me qasje 

miqësore ndaj ndërmarrësve, 

përndryshe qyteti ynë do të humb 

hapin në garën ndërkombëtare e të 
qenurit atraktiv si lokacion për 

investitime. 
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 Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe publicist në Vjenë/Austri  

(mag_mehmeti@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

26 shtatori-Dita e Gjuhëve Evropiane 
 

Projekt i teksteve për diasporën vlerësohet i shkëlqyeshëm. Një sukses me vlera në afirmimin e gjuhës shqipe në gjithë 

Evropën. Jan Sisko: “Që nga viti 1998  konkurruan 600 projekte gjuhësie prej tyre 166 u vlerësuan të shkëlqyeshëm. 

Shkollimi gjuhësor ka rol të veçantë”. Në Graz fliten 150 gjuhë. 

 
Gjuhëtari i njohur nga Zvicra, miku ynë i madh, Prof. 

Dr. Dr. Basil Schader  dhe ekipi i tij, Nuhi Gashi 

(Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e 

Kosoves-MASH) dhe Hazir Mehmeti, pranuan çmimin 

në sallën solemne të Shkollës së Lartë Pedagogjike nga 

Jan Sisko (Ministria e Arsimit e Austrisë) dhe Gunther 

Abuja (Qendra Austriake e Gjuhëve). Motivi i konkursit 

ishte: “Gjuhët përmes projekteve cilësore”, ku këtë vit 

konkurruan 60 projekte, prej të cilave u shpërblye edhe 

projekti i teksteve në gjuhën shqipe për diasporë, krahas 

shtatë projekteve tjera të shkëlqyeshme. Ky projekt ishte 
fryt i bashkëpunimit të Shkollës së Lartë Pedagogjike të 

Zürich-ut,  MASHT-it, i përkrahur financiarisht nga 

Qendra Ndërkombëtare e Fondit për Projekt (IPE). 19 

tekstet e këtij projekti tani disa vjet shpërndahen falas 

për të gjithë nxënësit shqiptarë në mërgatë. Nga 

komisioni u cilësua si projekt i shkëlqyeshëm 

ndërkombëtar. Ekipi i autorëve: Besa Luzha, Hazir 

Mehmeti, Lush Culaj, Muhamet Ahmeti-Metis, Nexhat 

Maloku, Nexhmije Mehmetaj, Rifat Hamiti, Rizah 

Sheqiri, Shefkije Islamaj, dhe Xhevat Syla. 

Koordinatorë ishin: Arif Demolli, Basil Schader dhe 
Nuhi Gashi. 

 
Në sallën e bukur, nën tingujt e muzikës së lehtë, 

programin e udhëhoqën Mag. Karin Weitzer dhe 

Alexandra Wojnesitz. Nikoqiri, rektorja e Shkollës së 

Lartë Pedagogjike (PH-Graz) në Steirmark Elgrid 

Messner  e hapi tubimin solemn. “Në Graz fliten 150 

gjuhë dhe numri i nxënësve me gjuhë tjetër amtare (jo 

gjermane) në dhjetë vjetët e fundit është rritur në 20%. 

Në vitin e kaluar shkollor ishin 10 800 nxënës me gjuhë 

amtare jo gjermane... Ne synojmë arsimin integrues 

internacional të pedagogeve/ve tanë. Universiteti i Graz-
it ofron studime nga shumëgjuhësia dhe 

shumëkulturaliteti.”  Jan Sisko mes tjerash 

tha:  “Konkursi përkrahet nga Komisioni Evropian dhe 

secili shtet ka lirinë e formës së organizimit. Ditën e 

Gjuhëve Evropiane e festojmë që nga viti 1998 ku në 

konkursin shpërblyes deri tani kanë konkurruar rreth 

900 projekte, prej të cilëve 166 projekte janë cilësuar si 

të shkëlqyeshme… Mendoj, se puna e përbashkët, në 

shkollimin gjuhësor luan rol të veçantë dhe ne do 

mbështesim projekte të kësaj natyre.” Pjesëmarrësve ju 

drejtuan edhe Ursula Panuschka nga agjencia–Mësojmë 

Tërë Jetën dhe Gunther Abuja nga Qendra Austriake e 

Gjuhëve. 

Jan Sisko, Nuhi Gashi, Basil Schader, Hazir Mehmeti, Günther Abuja 

 

Pas pjesës zyrtare Prof. Basil Schader dhe grupi i tij, 

prezantuan tekstet e reja me strukturën e tyre didaktike-

metodike bashkohore sipas standardeve të kohës. U dha 

filmi nga ora mësimore me tekstet e reja, çka zgjoi 

interesimin e ekspertëve përkatës të Universiteteve, 

shkollave dhe mësuesve nga shumë gjuhë. Personazhi i 

filmit, mësuesi nga Vjena prezantoj pjesë nga 

metodologjia e punës me tekstet e reja, pas së cilës u 
hap debati. Ai prezantoj gjithashtu, si autor,  abetaren e 

parë në gjuhën shqipe në Austri, pjesë e projektit të 

përfunduar, alfabetimi. Struktura didaktike, shkrimi, 

lojërat, figurat, mundësia e leximit, hapësirat e shkrimit 

të standardeve që i përgjigjen rrethanave e mësimit 

amtar në diasporë. Pas prezantimit dhe debatit ofertat 

nga ekspertët për bashkëpunim në fushën e materialeve 

mësimore ishte e mirëseardhur. 

 
Në disa ambiente, brenda e jashtë objekteve në qytet, u 

organizuan aktivitet kulturore në shumë gjuhë; lexime, 
recitime, lojërave teatrale, këngë, valle.  Në këto 

aktivitet morën pjesë dhe nxënësit shqiptarë të prirë nga 

mësuesja Bukurije Limani. Përfaqësuesi për mësimin në 

diasporë nga MASHT-i e Kosovës, Nuhi Gashi, i vizitoi 

nxënësit dhe u njoftua me gjendjen e vijueshmërisë, 

pengesat dhe sfidat e të mësuarit në gjuhën shqipe. 
 

 

 

mailto:mag_mehmeti@hotmail.com
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Shkruan: Ramiz Selimi, Linz/Vjenë (ramiz66@aon.at) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Për 25 vite shërim të fëmijëve shqiptarë në Austri 
 

Organizata humanitare “Aleanca për Fëmijët” festoj vitin jubilar. 

 

Anëtarët e organizaëes humanitare “Aleanca për Fëmijët” 

 

Kjo organizatë humanitare me stafin e vet ka arritur të shërojë mbi 2000 

djem dhe vajza nga Afganistani, Angola, Rumania, Kosova, Shqipëria dhe 

disa vende tjera. 

 

Fëmijët organizata i solli në Austri përmes koordinatorëve dhe punëtorëve të 

vet siç është zonja Fatime Blakaj, ku mjekët austriakë i operuan dhe i 

trajtuan në disa spitale, deri në shërimin e tyre të plotë. Afër 70% e fëmijëve 
të shëruar vijnë nga Kosova dhe Shqipëria. 

 

Organizata ka arsye të festoj sepse ajo ndihmojë fëmijët të cilët kishin nevojë 

për operime, trajtime dhe për nevojën e eliminimit të pengesave 

shëndetësore. Kjo ndihmë u dha qe 25 vite rregullisht për fëmijët shqiptarë e 

me gjërë. Ky është një kontribut i jashtëzakonshëm i kësaj organizate. Duke 

parë problemet e shumë vendeve, të cilat kanë mungesë të mundësive në 

mjekim dhe operacione në vendet ku jetojnë, organizata “Aleanca për 

fëmijët” (,,Alianz für Kinder”) kishte shtrirë dorën e ndihmës, e cila ishte 

shumë e nevojshme. 

 

“Në disa vende ku ishin të përfshira në konfliktet dhe në vendet si Kosova 
dhe Shqipëria, Moldavia e Afganistani mungonin përkujdesja, mjetet dhe 

teknika e nevojshme, prandaj ne u përkujdesëm që në vitin 1990 të 

themelojmë shoqatën tonë, e cila nga këto vende ku nuk kishte shpresë për 

marrjen e kujdesit mjekësor, ku nuk kishte shpresë për operim tu ofrojmë 

fëmijëve këtë mundësi, një shans në një jetë të shëndetshme”, tha Dr. 

Schödermayer, kryetari kësaj organizate. 

 

Ai vazhdoi më tutje duke thënë se “kujdesi shëndetësor në Shqipëri, Moldavi 

dhe Kosovë është në një gjendje tronditëse, gati katastrofale. Këto vende”-

tha ai “i kemi afër dhe vetëm një orë të mirë fluturim larg nga Austria, 

kështu që edhe në vitet që vijnë përqëndrimi dhe koncentrimi ynë do të jetë 
që të shoqërojmë dhe ndihmojmë fëmijë nga këto vende”. 

Edhe pas trajtimit në Austri, 

djemtë dhe vajzat marrin një 
përkujdesje nga Aleanca për 

Fëmijët, ku pas kthimit në shtëpi, 

ata vazhdojnë të marrin barnat e 

nevojshme dhe ndihmat 

mjekësore. 

 

Prezent ishin edhe kryetari qytetit 

të Steyr-it, pastaj përfaqësues nga 

qeveria e Landit të Austrisë së 

Epërme, si dhe disa përfaqësues 

nga Kosova, Shqipëria dhe 
Moldavia, qytetarë dhe donator. 

 

 
 

Për punën e palodhshme në 

shërimin e fëmijëve shqiptarë 

Luan Rama koordinator i 

organizatës për Kosovë, në emër 
të qeverisë dhe kryetarit të 

parlamentit të Kosovës i dhuroi 

atij një skemë të parlamentit të 

Republikës së Kosovës të 

gdhendur në një pllakë. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.botasot.info/reklama/viti01112.jpg
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Shkruan: Arben Gjinaj, Vjenë/Austri 

 

 

Promovohet “Udhëtim S” i autorit Hazir Mehmeti 

 
“Udhëtim S” është një libër publicistik i cili për temë ka seminarët mbarëkombëtare të mësuesve shqiptarë nga 

diaspora të organizuara në atdhe. 

 

 
Çaste nga promovimi i librit “Udhëtim S” 

 

Ambasada e Republikës së Kosovës në Vjenë të Austrisë, Shoqata e 

Shkrimtarëve “Alekandër Mosiu” dhe Shoqata e Mësuesve “Naim Frashër” 

në Austri, organizuan të hënën promovimin e librit “Udhëtim S”, të 

publicistit dhe mësuesit shqiptarë në Austri, Hazir Mehmeti. Në këtë 

mbrëmje përveç miqve të shumtë të mësimdhënësit Haziri, të pranishëm 

ishin edhe Ambasadori i Shqipërisë në Austri Roland Bimo si dhe ai i 

Kosovës, Sami Ukelli. 

 

“Udhëtim S” është një libër publicistik i cili për temë ka seminaret 

mbarëkombëtare të mësuesve shqiptarë nga diaspora të organizuara në atdhe. 
 

Hapjen e këtij manifestimi e bëri Faruk Ajeti, sekretar i tretë në Ambasadën 

e Kosovës, ndërsa më pas dy ambasadorët shqiptarë në Austri uruan autorin 

dhe bashkëpunëtorët për botimin e këtij libri. “Derisa lexoja librin “Udhëtim 

S” dhe udhëtimet tuaja nëpër këto seminare, më pëlqeu një thënie që dikush 

e paska lënë në Durrës gjatë vitit 2007. “Të mbash gjallë gjuhën shqipe, do 

të thotë të kontribuosh për kombin tonë”. Besoj se kjo mjafton për gjithë 

rrugëtimin tuaj gjatë viteve të qendrimit në Austri”, thotë Ambasadori i 

Kosovës, Sami Ukelli. Ndërkohë Ambasadori i Shqipërisë, Rolando Bimo 

tha:  “Përball kulturave tjera të emigracionit më të cilat diaspora jonë 

ballafaqohet, është arritje e madhe të ruash vlerat e mëdha themelore më 

karakteristike të kombit. Për këtë arsye meritoni mbështetjen tonë brenda 
atyre mundësive modeste që kemi por gjithmonë do të jemi në shërbimin të 

asaj që ju përfaqësoni”, pohoi ai. 

 

Një fjalë rasti e mori edhe kryetari i Shoqatës së Shkrimtarëve “Aleksandër 

Moisiu”, Besim Xhelili i cili tha se puna e mësuesit Hazir Mehmeti është një 

punë kolosale. Ai foli për jetën dhe veprimtarinë e autorit. 

 

Ndërkohë një vështrim mbi librin “Udhëtim S” foli sekretari i Shoqatës së 

Shkrimtarëve shqiptarë në Austri, Anton Marku. Ai tha se ky libër është 

botuar  në kuadër të shënimit të përvjetorit të dhjetë të zhvillimit të 

seminareve të mësimdhënësve shqiptarë në atdhe. Ndërsa siç theksoi Marku, 

në këtë libër autori shpreh kritika 

ndaj disa fenomeneve në lidhje me 

arsimin shqip në diasporë. Ajo që 

veçohet është kritika e tij ndaj mos 

interesimit të prindërve shqiptarë 
që t‟i dërgojnë fëmijët e tyre për të 

mësuar gjuhën shqipe në diasporë, 

ku si rezultat është një përqindje jo 

e kënaqshme e vijueshmërisë. “Ky 

libër është një monografi të një 

procesi 10-të vjeçar i cili synon të 

mbaj gjallë procesin e mësimit 

plotësues të mësimdhënësve në 

diasporë, si një nga elementet më të 

rëndësishme të ruajtjes dhe 

kultivimit të integritetit tonë 
kombëtarë”, shprehet Marku. 

 

Më pas një fragment nga libri e 

lexoj mësimdhënësja e gjuhës 

shqipe Miradije Berisha, ndërsa po 

ashtu një vlerësim rreth librit bëri 

edhe mësimdhënësi tjetër i mësimit 

plotësues në Vjenë, Osman Ademi. 

 

Në fund autori Hazir Mehmeti pasi 

që falënderoj të gjithë të pranishmit 

dhe bashkëpunëtorët të cilët bën që 
të dal ky libër në dritë, ndër të tjera 

tha: “Rruga e cila është ardh deri 

këtu ka qenë një rrugë e gjatë. Unë 

e kam quajtur “Udhëtim S”, një 

udhëtim nëpër seminare. 

 

Dy rrugët e mia që më kanë përcjell 

në jetë janë: E para gjithmonë  si 

mësues i mësimit plotësues në 

Vjenë dhe e dyta hobi im shumë i 

fuqishëm që kam pasur gjithmonë 
në jetë , anën publicistike të 

shkrimit”. 

 

“Udhëtim S” është libri i katërt i 

autorit Hazir Mehmeti, i cili 

njëkohësisht është bashkëpunëtorë i 

rregullt me media të ndryshme në 

Kosovë, Shqipëri dhe diasporë. 

 
(Burimi: http://www.albinfo.ch/promovohet-

udhetim-s-i-autorit-hazir-mehmeti/) 

 

 

 

http://www.albinfo.ch/promovohet-udhetim-s-i-autorit-hazir-mehmeti/
http://www.albinfo.ch/promovohet-udhetim-s-i-autorit-hazir-mehmeti/
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Familja dëshironte të bëhej bujk, ai u bë skulptor i suksesshëm 

 

 

Destan dhe Barbara Gashi 

 

Gazeta austriake “NÖN” i ka kushtuar një hapësirë të konsiderueshme 

skulptorit shqiptar Destan Gashi dhe bashkëshortes së tij, Barbares, me ç‟rast 

ata kishin hapur atelier, ku nëpërmes saj kanë treguar edhe punën e tyre. Në 

këtë artikull gazeta përshkruan një historiat për çiftin Gashi. 

 

Barbara dhe Destan Gashi janë piktorë dhe skulptorë, të cilët kanë atelien e 

tyre në Himberg të Vjenës. Destan Gashi është shqiptar i Kosovës dhe ka 63 

vjet. Në shkollën fillore, një mësues i tij kishte vërejtur talentin që kishte për 

art dhe e kishte sugjeruar për të ndjekur shkollën e këtij drejtimi në Kosovë. 
Më vonë ai shkoi për të studiuar artin në Bruksel. 

 

Gazeta shkruan se familja e tij merrej më bujqësi dhe ata nuk ishin shumë 

entuziast për degën që kishte zgjedhur Destani. Më shumë preferonin që ai të 

bëhej bujk. 

 

Në Akademinë e Arteve të Bukura në Bruksel ai ka studiuar për pikturë. Kur 

e futi diplomën e tij në xhep, Gashi kthehet të japë mësim si mësues i artit në 

shkollën ku e kishte përfunduar personalisht si fëmijë. Më 1981 u njoh me 

bashkëshorten e tij, Barbarën. 

 

Së bashku më Barbaren, Gashi vendosi që përsëri të shkojë në Bruksel, tani 
për të studiuar për skulpturë. Destani e bindi Barbaren për të studiuar për art 

dhe ajo vendosi për pikturë. Të dy 

artistët në vitin 1987 u 

zhvendosen për të jetuar dhe 
punuar në Vjenë dhe që nga viti 

2012 skulptori punon në një sallë 

në Himmberg, duke punuar figura 

të bukura prej guri. Dita e martë 

për Barabara Gashin është një 

ditë kreative. Ajo inspirohet nga 

puna e Destanit që e bën prej 

gurit. 

 

Që nga viti 2014 Destani është 

duke punuar në një cikël 

kostumesh shqiptare prej gurit.  

 

Guri i preferuar i Destanit vjen 

nga Carara Steinbruch (më këtë 

guri kishte punuar edhe Michel 

Angelo). 
 

 

Barbara dhe Destani kanë një 

djalë 16-vjeçar dhe emri i tij është 

Guri. 

 
(Burimi: http://www.albinfo.ch/familja-

deshironte-te-behej-bujk-ai-u-be-skulptor-

i-suksesshem/) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albinfo.ch/familja-deshironte-te-behej-bujk-ai-u-be-skulptor-i-suksesshem/
http://www.albinfo.ch/familja-deshironte-te-behej-bujk-ai-u-be-skulptor-i-suksesshem/
http://www.albinfo.ch/familja-deshironte-te-behej-bujk-ai-u-be-skulptor-i-suksesshem/
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Biznesmeni Lam Çunaku mes koncerteve klasike të Vjenës dhe turizmit të Ballkanit 

 

Lam Çunaku 

 

Ai ishte njëri prej dhjetëra djemve të Kosovës që punën e parë në Vjenë e 

bënin shitës biletash të koncerteve të muzikës klasike. 

 

Të veshur si Mozarti dikur, këta të rinj takojnë turistët, i informojnë ata për 

koncertet dhe, nëse gjithçka shkon mirë, turisti në mbrëmje shijon veprat e 

klasikëve të mëdhenjë në ndonjërën nga pallatet luksoze të Vjenës. 
 

Lam Çunaku e nisi këtë punë gjatë luftës në Kosovë. Atëherë kur familja 

s`arrinte t`i ndihmonte financiarisht.  Ai edhe sot punon në të njejtën 

industri. Por, tash si bashkëpronar i dy kompanive: Wiener Residenz 

Orchester dhe Wiener Hofburg Orchester. Këto dy kompani tani numërojnë 

rreth rreth 400 punëtorë dhe punën e tyre e spjegon vetë Çunaku: 

“Wiener Residenz Orcheste është një orkestër kamertale. Ne organizojmë 

koncerte çdo ditë, dmth 365 ditë në vitit. Gjatë sezonit veror, që fillon prej 

fundit të prillit deri në fund të tetorit, kemi dy herë në ditë rregullisht. Pastaj 

sezoni maj deri në fund të shtatorit kemi paralel koncerte edhe në një pallat 

tjetër aty luajmë edhe me një orkestër tjetër. Ne i kemi diku rreth 250 
muzikantë që janë “stand by” ku gjatë verës secili ka punë së paku 10 herë 

në muaj për arsye se ne jemi të specializuar edhe për koncerte ekskluzive 

nëpër anije, hotele, kudo që ka nevojë ne e dërgojmë një formacion që 

njerëzit e kërkojnë. Ka këngëtarë, balet. instrumentistë. Në vitin 2013 e kemi 

blerë Wiener Hofburg Orchester, që është njëra prej orkestrave të para 

private në Austri, është formuar para 40 viteve, pronari i saj është penzionuar 

dhe i kemi blerë të drejtat për koncertet”. 
 

Wiener Residenz Orcheste 

Të rinjtë që vijnë në Vjenë 

vazhdojnë të punësohen si shitës 

biletash në rrugë, mirëpo këto dy 

orkestra kanë edhe disa shqiptarë 

muzicientë në gjirin e tyre. 

 

“Kur kam ardh këtu s‟ka pasur 

asnjë shqiptar në Orkestër. Pastaj, 

me ardhjen time si shef i shitjes 
dhe marketingut në vitin 2004, 

fillova dhe e sjella një violiniste 

të Shqipërisë dhe tash i kemi me 

ne: Menan Bervenikun-pianist, 

Faik Hundozin-Tenor, Lorika 

Ismailin-Soprano, Flaka 

Gorancin-Mezosoprano, dmth të 

gjthë i kemi pranuar në Orkestër” 

thotë ai. 

 

Ai erdhi në nëntor të vitit 1997 në 
Austri, në vendin ku iu dha kjo 

mundësi suksesi, mirëspo që thotë 

se do ta lente me kënaqësi për 

Kosovën. 

 

“Mua nuk më ndihmoj Austria 

për të realizuar këtë eksperiencë 

jetësore. Unë sot mendoj brenda 

pesë vjetëve të jetoj në Kosovë. 

Punët me kompanitë e këtushme 

do të mund t‟i bëjë nga kudo në 

botë. Prej vitit 1991 e kam pas 
firmën time në Kosovë. Këtë e 

them të tregoj që Austria nuk me 

dha mua mundësi, atë e arrita me 

punë. Kam punuar dhe vazhdoj të 

punoj nga 15 orë në ditë, kur të 

punoj 10 orë në ditë më bjen 

rezultati.” thotë ai. 

 

Por, si u zhvillua karriera e Lam 

Çunakut në fushën mjaft 

konzervative të muzikës klasike e 
koncerteve? 

 

Ai thotë që çysh në Kosova tek ai 

ishte prezente dashuria për 

muzikën, por atë kohë për atë 

folklorike apo popullore. Kurse 

gjatë punës me koncerte u shtua 

dëshira dhe kurreshtja për 

muzikën, të cilës po i shërbente. 

“Me një moment e pash rëndësinë 

e të qenurit në këtë industri dhe 

duke e parë rëndësinë fillova të 
investoj në vetveten. Fillova me 

kurse për marketing, për shitje, 

kurse të gjuhëve”-tregon ai. 
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Sot ai i njeh këto gjuhë: gjuhën shqipe, serbo-kroate, bullgare, angleze, 

gjermane, spanjolle, italiane dhe ngapak japane. 

 

“Sa më shumë gjuhë të flet mundësia me pas sukses në turizëm është më e 

madhe. Tash po merrem me japonishten. Për ne Japonia është treg shumë i 

madh. Japonia ka qenë një treg shumë i rëndësishëm në vitin 2009 kur ka 

qenë kriza globale ekonomike dhe Japonia ka qenë një prej tregjeve që na ka 

mbajtë në këtë biznes. Dhe është gjuhë që më len përshtypje dhe më 

pëlqen”-thotë ai. 
 

Tash 13 vjet ai udhëton çdo vit në Azi, ku realizon kontaktet e punës me 

operatorët turistik atje. Kjo është edhe arsyeja që po mëson gjuhën e tyre. Ai 

thotë që edhe ardhmëria e turizmit të Ballkanit varet prej tyre sepse ata janë 

turistët më të mëdhenjë momentalisht në botë. Tash e disa vjet Lam Çunaku 

ka investuar edhe në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Ai bashkë me 

bashkpartnerë të biznesit udhëheqin disa kompani turistike në rajon. 

 

PYETJE BLIC:  

Të bërit biznes në Kosovë – a ja vlen? 
Kosova është vend shumë i favorshëm për biznes. Duhet ta njohësh 

mentalitetin e njerëzve dhe tregun. Nëse bëhet një investim i qëndrueshëm 
dhe mos të pritet rezultat menjëherë në vitin e parë, atëherë ai investim do 

t‟ia vlejë, por pas p.sh 5 vjetëve. 

 

Këshilla e tij për një të ri/re: Duhet të investoni në vetveten. Sikur për 

jashtë shtetit ashtu në Kosovë, ju duhet të mësoni gjuhë të huaja, të 

specializoheni në fushat ku jeni angazhuar dhe të punoni shumë. 

 

Si e shihni të ardhmen ekonomike të Kosovës? 
“Kosova e ka një ardhmëri të mirë. Jam i bindur që në një periudhë 20 

vjeçare austriakët mund të kërkojnë punë te ne. Deri tani politika ka bërë 

mjaft dëm, mirëpo populli të dënon. Deshtën ata s‟deshtën Kosova do të 

zhvillohet. Klima është më 

ndryshe, dy orë shkon në det, 

skijimi është 70km larg. Ne e 

kemi marrë një shtet me 12.000 

viktima, 450.000 me shtëpi të 

djegura, me infrastrukturë të 

shkatërruar, rrugë dhe fabrika të 

shkatërruara dhe kemi ecur drejt 

progresit. 

 

Çka duhet të ndryshoj urgjent 

në Kosovë? 
Njerëzit duhet të punojnë. 

Fatkeqësisht ka shumë që 

përtojnë të punojnë. Unë besoj që 

punë ka por njerëzit se duan 

punën, ju pëlqen të ankohen. 

Secili thotë “kurgjo s‟ka këtu” 

prej ministrit deri te një punëtor 

krahu. Kjo qasje duhet të 

ndryshoj. 
 

Kompanitë në Ballkan: VAS 

GROUP (VAs Tour, Albtours, 

Euro Turist Club, Radio Travel) 

 
Intervistë e huazuar.Burimi-Revista Porta: 

http://revistaporta.com/profil/lam-cunaku/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistaporta.com/profil/lam-cunaku/
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Shkruan. Edvana Gjashta, BA, MA, Linz/Austri (edvanaerja@hotmail.com) 
Profesioni: Punëtore Sociale dhe e specializuar në fushën e interkulturalitetit. Përkthyese në gjuhët shqip, italisht dhe 

gjermanisht. Aktivitetet në kohën e lirë (Ehrenamtlichesarbeit): Kryetare e Shoqatës së Lëvizjes së Gruas Shqiptare, si dhe një 

nga themelueset e zyrës së këshillimit „„Le Donne‟‟ në qytetin e Linz-it. 

 

 

 

 

 

Fëmijët në rolin e përkthyesëve të komunitetit 

 
Në literaturë pasqyrohet qartë se 
fëmijët janë të papërshtatshëm për 

të qënë përkthyes të komunitetit, 
dhe po ashtu paralajmërohet edhe 

mos inpenjimi i tyre në këtë fushë. 
Kohët e fundit gjithmonë e me 

shumë individë po punojnë dhe po 
shkruajnë në mënyrë që të japin sa 

më shumë informacione mbi këtë 
temë. Gjatë përkthimeve në spital 

ose në klinika të ndryshme 
mjekësore ndodhin shpeshherë 

situata të papërshtatshme, kur 
bisedohet për detaje intime, që janë 

të papërshtatshme për veshët e  
fëmijëve. Përveç mbingarkesës së 

fëmijëve interpretimi/përkthimi 
mbart në shumë raste probleme në 

aspektin e autoritetit të prindërve, 
po ashtu bëhet fjalë dhe për një 

ndryshim të plotë të rolit të 
prindërve kundrejt fëmijëve. 

Fëmijët përballohen shpesh në 
sistemin shëndetësor me situata ku 

prindëit e tyre nuk e gjejnë dot 
rrugën e duhur. Prandaj për persona 

kaq të rinj këto aspekte si dhe  
kushtet e përkthimit në këtë fushë 

kaq të madhe dhe te vështirë 

shoqërohen me një stres të nivelit të 
lartë.  

 
Jo rallë nga  përvojat e përjetuara  

zhvillohen edhe çregullime ose 
sëmundje të rënda mendore. Po 

ashtu nuk duhet haruar edhe aspekti 
i dinamikës që ndodh brenda 

familjes, sidomos pjesëmarja e 
fëmijëve si përkthyes ndikon në 

mënyrë të konsiderueshme. Po 
ashtu nuk duhet haruar dhe pranuar 

ndryshimi i roleve brenda familjes. 
Papritmas fëmija të flet me një ton 

tjetër ose nuk merr vetëm 
kompetenca në rethana të caktuara 

por edhe vendime në vënd të 
prindërve. Në shumë studime në 

fushën e mjekësisë si „Community 
Interpreting, Sprach-

/Kulturmittlung‟‟ si dhe 
,,Kommunikation mit 

russischsprachigen Patienten‟‟ 
(pacientët rusisht folës) është 

shumë problematike që fëmijët 

zakonisht nuk shkojnë vullnetarisht në fushën 
mjekësore për të përkthyer, por janë të detyruar 

në shumë raste nga prindërit dhe duhet të 
zbatojnë urdhrat e tyre. 

„„Duhet të theksohet fakti që fjalori gjuhësor 
gjatë komunikimit në fushën e mjekësisë ose 

juridike-administrative, qëndrojnë zakonisht 
shumë larg eksperiencave dhe horizontit si dhe 

shprehjeve gjuhësore të fëmijëve që zakonisht 
ndeshen në nivelin e shkollës së ciklit të ulët‟‟. 

 
Mbi të gjitha përmbajtja e shumë fjalëve kyçe gjatë komunikimit ku shpesh 

ndodhin edhe keqkuptime dhe keqinterpretime, ata shpesh përjetojnë momente të 
pakëndëshme dhe ndihen jo vetëm të irituar por edhe të turpëruar kur duhet të ju 

interpretojnë prindërve edhe pyetje intime. Përkthyesit profesionistë gjate 
ushtrimit të profesionit marin një pozicion  të caktuar midis bashkebiseduesve, 

që është e mundur vetëm kur ky person është një person neutral. Rreziku 
qëndron nëqoftëse fëmijet e marin përsipër këtë detyrë, dhe kjo mund të dergojë 

deri në krijimin e problemeve në marëdhënie si dhe konflikteteve familjare.    
 

Problematike: Fëmijët jo perkthyes profesionalë  
Fëmijët duhen vëzhguar dhe mbrojtur në situatat kur ata ndodhen si përkthyes, 

me deshirë apo pa dëshirë. Është e faktuar kur ata marin përsipër rolin e 
mbrojtësit të familjes ose edhe të prindërve situata vështirësohet më shumë. Po 

ashtu edhe stresi. Po ashtu  bie edhe në kundërshtim argumenti që femijët 
zgjerojnë horizontin gjuhësor. Është bërë një përpjekje që në këtë fushë disa 

aspekte të rëndësishme në lidhje me këtë temë si dhe me angazhimin e fëmijëve 
si përkthyes. Duhet theksuar që femijet edhe të rinjtë të shikohen si (përkthyes 

natyror) dhe jo shumë rrallë nga përvoja e tyre si përkthyes ku përballen me tema 

të vështira si të grupit të përkthyesve komunalë dhe po ashtu duhet të mbajnë 
distancë nga situatat e përditshme.  

„„Po ashtu nuk duhet të ju inkurajohet as fëmijëve e as prindërve që ata të 
përkthejnë prindërit apo pjestarë të tjerë të familjes si për shëmbull në fushën e 

mjeksisë (diagnoza  fatale). Fëmijët që përkthejnë shpesh për prindërit e tyre 
largohen shumë shpejt nga fëmijëria dhe ata papritmas marrin rolin e 

mbrojtësit/ndihmësit  që u takon prindërve  të tyre‟‟. 
 

Jo rallë po shpeshherë ndodh që fëmijët ose të rinjtë të përfshihen si përkthyes në 
situata të ndryshme. Edhe pse fëmijët jo vullnetarisht e marin detyrën si 

përkthyes, ata janë zakonisht shumë të gatshëm për të ndihmuar familjet e tyre 
kur ata shikojnë që nuk ka mundësi tjetër. Në shumë familje prindërit marrin si 

përkthyes fëmijët e mëdhenj për arsye së kanë besim të plotë te fëmijët e tyre 
sesa te një përkthyes i huaj.  

 
Në të gjitha kulturat njerëzit janë fuqimisht të ndikuar dhe po ashtu rëndësi të 

veçantë kanë edhe normat se si zgjidhen problemet familjare. Në shumë kultura 
është e rëndësishme që askush të mos e dijë nëse te kjo familje ekzistojnë 

probleme familjare. Çështje të ndjeshme janë sigurisht temat kur bëhet fjalë për 
fëmijët e tyre, për sjelljen dhe rezultatet në shkollë apo kur kanë probleme 

shëndetësore. Për familjen kjo është një situatë e veçantë, prandaj shumica e 
prindërve preferojnë siç u përmnend edhe me lartë, të marrin fëmijët e medhenj 

si përkthyes sesa një përkthyes të huaj. Këtë aspekt unë e kam përjetuar 
personalisht gjatë veprimtarisë sime si përkthyese ku prindërit të shqëtesuar e 

cekin këtë temë shpeshherë. 

mailto:edvanaerja@hotmail.com
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Blic Info nga Austria

 

 

6 shtator 2015: Meshë me rastin e 18 vjetorit të vdekjes së Nënë Terezës 

Mesha u drejtua nga Don Nikson Shabani, meshtar shqiptar dhe 

udhëheqës i Misionit Katolik Shqiptar në Austri (MKSHA). Morën 

pjesë dhe  Spiro Koçi, ambasador i Shqipërisë në organizatat 

ndërkombëtare në Austri, Dedë Prenga, atashe ushtarak në 
Ambasadën e Shqipërisë në Vjenë, me gradën gjeneral, Imer 

Lladrovci, konsull në Ambasadën e Republikës së Kosovës në 

Austri si dhe aktivistë e veprimtarë nga radhët e mërgimtarëve 

tanë. Ai nuk harroi t‟i përkujtoj të pranishmit për rëndësinë e 

ruajtjes së gjuhës shqipe tek fëmijët tanë, duke i porositur ata që t‟i 

regjistrojnë në mësimin e gjuhës shqipe. Familjarët kishin 

përgatitur për të pranishmit ushqime tradicionale nga kuzhina 

shqiptare.  (H.M) 

 

 

29 shtator 2015: Katedralja e Vjenës prapë flet shqip 

Në kuadër të manifestimit tradicional „„E Diela e Kombeve‟‟ 

(,,Sontag der Völker‟‟) u mbajt mesha tradicionale në lutje për 

paqen dhe prosperitetin e popujve. Mesha u zhvillua në Katedralen 
Qendrore të Vjenës, në Stefansdom, dhe u përcoll nga mijëra 

persona nga shumë vende të botës. Në këtë manifestim morën pjesë 

13 misione të popujve, në mesin e tyre edhe Misioni Katolik 

Shqiptar në Austri (MKSHA). Urata dhe këngë kishtare pati edhe 

në gjuhën shqipe, kurse studentja shqiptare nga Kosova, Valentina 

Pjetri lexoi lutjen në gjuhën shqipe për paqen në botë. Pas meshës 

në sheshin afër Katedrales, në qendër të qytetit, u organizua 

prezantimi i popujve me veshje nacionale dhe gatime nga kuzhina 

tradicionale e popujve. (A.M) 
 

 

 

29 tetor 2015: Mbahet Kuvendi i Shoqatës së Mësuesve “Naim Frashëri‟‟ në Austri 

Shoqata e Mësuesve “Naim Frashëri” në Austri mbajti kuvendin e 

saj.  Pjesëmarrës në këtë kuvend, përveç mësuesve ishin edhe 

konsulli i Kosovës në Austri, Imer Ladrovci dhe dy deputetët e 

kuvendit të Kosovës, Zv.ministri Ferat Shala dhe deputetja Sala 

Rashica-Shala. Kuvendin e drejtoi kryetari i shoqatës Prof. Ismet 

Sinani, mësues në Linz. Aty u diskutuan sfidat e mësimdhënies, 
vijueshmërisë dhe informimit. U vendos që në Austri të mbahet 

manifestimi sportiv i përgjithshëm me karakter garues dhe zgjidhet 

grupi punues rreth konkretizimit të projektit. Po ashtu u mor 

vendimi edhe për mbajtjen e garës së diturisë-kuizit, më 17 qershor 

2016 në Vjenë. Punën e mësuesve shqiptarë në Austri e vlerësuan 

lartë dy deputetët e Kuvendit të Kosovës. 

 

 

 

10 nëntor 2015: Ambasadori i Kosovës në Austri Sami Ukelli mban një ligjëratë në Vjenë 

Ambasadori i Kosovës në Austri, Sami Ukelli mbajti një ligjeratë 
në qytetin e Vjenës me temën: “Kosova 7 vjet pas deklarimit të 

pavarësisë: arritjet, sfidat dhe e ardhmja”. Organizata Austro-

American Society dhe Universiteti i Webster-it, në serinë e 

eventeve të këtij karakteri ftuan ambasadorin e Kosovës në Austri 

për të prezentuar arritjet e sfidat me të cilat po përballet Kosova si 

shtet i ri. Ambasadori theksoj se pika kryesore në të cilën është 

përqëndruar qeveria e Kosovës është politika e jashtme dhe se sipas 

tij “Kosovën s‟ka asgjë që do ta ndal për t‟u bërë pjesë e OKB-së”. 

Në pjesën e diskutimit u bisedua për fluksin e madh të migrimit që 

ndodhi vitin e kaluar dhe problemet tjera me të cilat po përballemi. 
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FEJTONE  

 

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 pestë) 

 

“Ndërsa në shqipëri shkatërroheshin kishat dhe xhamitë me 

“Kushtetutë ateiste” dhe shpallej shteti i parë pa Zot, në 

Poloni, Hungari, Rumani, Çekosslovaki, Gjermani Lindore 
dhe sidomos në Jugosllavi, ku komunizmi ka qenë më i 

moderuar, priftërinjtë dhe hoxhallarët kryenin shërbimin 

fetar me vetura nëpër kisha dhe xhami luksoze.”  

 
Komunitetet shqiptare donin t'u “jepnin mend” edhe 

vendeve të Lindjes... Kësaj i thonë: Eja baba, të të tregoj 

kufinjtë ose të tregohesh më katolik se Papa. Gjatë vitit 

1967 e më pas u botuan me dhjetëra libra ku “demaskohej” 

kleri. Disa prej tyre, pa pretenduar për cilësinë e sasinë e 

tyre, ishin: 1. “A ka ekzistuar Krishti?” T. 1967. Libërth 

anonim, shkruar nga “qoftëlargu”. 2. “Mbi fenë”, V. I. 

Leninit, J. V. Stalinit dhe Mao Ce Dunit. 3. “Mbi gruan” 

T. 1967, broshurëz si më sipër me citate Co. 4. 

“Veprimtaria Antikombëtare e Klerit Katolik Shqiptar”, 

autor Rakip Beqaj, pa vit botimi, por, meqë në parathënie 

shkruhet “Ky botim që po del me rastin e 25 vjetorit të 

çlirimit të Atdheut, pohuar nga Prof. Dr. Jup Kastrati, me 
një llogari të vockël del viti 1969, dy vjet më vonë nga 

shembja e kishave... “asht rezultat gjurmimesh dhe 

hulumtimesh, pre disa vjetësh nga ana e autorit”, - shkruan 

parathënësi i parathënies së “veprës”. Ky është një libër 

mbushur me mllef kundër klerit katolik të Shkodrës, 

pavarësisht se në titull pretendohet për “Klerin katolik 

Shqiptar”. 5. “Gjurmat të çojnë në qelë” T. 1969, tirazhi 

12 000 kopje, autor Ilo Bodeci. Është një roman ku 

priftërinjtë jo vetëm që janë lidhur me agjentura të huaja e 
banditë, por njëri prej tyre na vuaka edhe nga sëmundja e 

inçestit dhe kryen marrëdhënie me njeriun që me të ka 
lidhje gjaku, Luçien, por që një prift tjetër përmes rrëfimit 

ua fal këtë mëkat... 6. “Cuca e Maleve” T. 1967, (dramë), 

autor gazetari Loni Papa. “Dramaturgu” me të vetmen 

dramë, nuk mundi të gjej subjekt për veprimtarinë e ndonjë 
popi që helmoi mësuesin që u mësonte fëmijëve gjuhë 

shqipe, por bëri personazh të veprës së tij priftin katolik, 
dom Markun, që, sipas autorit, është i lidhur (si të gjithë 

priftërinjtë e tjerë) me banditë dhe që u vë gurë në shpinë 

besimtarëve për të larë mëkatet. 7. “Shembja e idhujve” 

autor Skënder Drini. Përmes këtyre veprave autori 
mundohet të patjetër të fajsojë priftërinjtë që të justifikohej 

në turmë e drejta e eleminimit fizik të tyre. Kjo të kujton 
atë anekdotën që është bërë qesharake, sipas së cilës duhej 

varur njëri prej tre rrobaqepësve të fshatit, sepse i vetmi 
kovaç i atij fshati kishte kryer një krim që dënohej me 

vdekje. 8. Muzeu Ateist i Shkodrës me autor Niazi Vadahi 

është një shtupë letre me vrerë e helm ndaj klerit katolik...  

 

Autorët e mësipërm, shkrimtarë pa vepra, me krijime të 

tilla bastardhe, jo vetëm që kërkonin të “shartonin tru e 

zemra” në “trungun socialist”, por kishin përfitime 

materiale: qëndronin në qytete dhe merrnin leje “krijuese” 

për të masturbuar nëpër Arkivat e Shtetit, siguronin një 

dhomë shtëpi më tepër në apartamente ose të drejtë studimi 
për fëmijët e tyre, pavarësisht nga niveli i dijeve, mjaftonte 

që dilnin “kuadro besnikë të partisë”.  

 
Ç'është më e keqja, krijuesit e sojit të mësipërm, me 

“veprat” e tyre “shkencore” morën dhe tituj shkencorë, që 

mund t'i gëzojnë edhe tani dhe shteti demokratik mund t'i 

shpërblejë. Për priftërinjtë vazhdonte Kalvari i 

mundimeve, gjyqet e hakmarrjes komuniste më të egra se 
ato të mesjetës. Javë për javë shpalleshin dënime me 

vdekje, konfiskime pasurish dhe bashkë me ta përvetësime 
vlerash kulturore e shkencore, të lëna në dorëshkrim nga 

priftërinjtë, të cilat ndonjë pseudoshkenctar i ka mbledhur 

si plaga qelbin dhe i publikon pikë - pikë “pa rënë në sy”, 

pa u hequr asnjë presje, por vetëm duke i kthyer në gjuhën 

e ashtuquajtur të përbashkët letrare. Vetëm Fishta la 700 

faqe krijime të daktolografuara, ndërsa gjuhëtari Justin 

Rrota, lajmëronte përmes revistës “Kumona e së Dielës”, 

vj. 5, nr. 45, 8 nëntor, 1942 se do tinte në shtyp pjesën e 

parë të morfologjisë me titull: “Gramatika e gjuhës 

shqipe”. “Gjer më sot nuk ka asnjë të dhënë të sigurtë që të 

mund t'na vinte në dijeni se ku ndodhet ky libër në 

dorëshkrim”,-shkruan Dr. i shkencave gjuhësore Mina 

Gero. Nuk duhet të harrojmë se gjatë revolucionit kulturor 

u shkatërruan nga themelet kisha të urdhërave katolike, 
domenikane e françeskane të shekullit të 13-të, që kur ata u 

futën në Shqipërinë katolike.  

 
Të tilla ishin: Kisha e Shën Mërisë në Vaun e Dejës, me 

piktura murale origjinale që i shërbenin popullit analfabet 

të lexonte përmes tyre “Biblën” "thonë se kisha e Dejës 

(Dagno), kje e ndreqme me shpenzime të Skanderbegut 

lexojmë në "Historinë e Skanderbegut simas gojëdhanave” 

të priftit katolik Marin Sirdani. U la në harresë gjatë viteve 
të diktaturës, megjithëse s'kish ç'të rrafshohej në kishën e 

Shën Bakut, Shën Shirqit a Shna Prendës, si e quan populli 
atë kishë 700-vjeçare të ndërtuar në vitin 1290, në 

shekullin e 6-të nga perandori Justinian. Është një ndër tri 
kishat më të vjetra të Ballkanit. Kishës vazhdon t'i afrohet 

çdo vit rrjedha e lumit Buna, deri sa një ditë ta rrëmbejë e 

pasardhësve t'ua tregojmë si legjendë: “Na ishte një herë 

një kishë në Shirq... ”. U gremis nga themelet Kisha e 

Zojës së Shkodrës, e cila ishte një ndër më të vjetrat në 
Shqipëri. Kjo kishte edhe vlera të pakrahasueshme 

arkitektonike.  

                                             (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 tretë) 

 
Në kohën e pluralizmit politik në vitin 1990, përsëri është  

lejuar përdorimi i flamurit shqiptar, mirëpo kohët e fundit 
institucionet përkatëse shtetërore përsëri e kanë aktualizuar 

çështjen e përdorimit të simboleve kombëtare të pakicave, 

respektivisht aktualizohet zgjedhja dhe përcaktimi i 
simboleve kombëtare të pakicave dhe mënyra e përdorimit 

të tyre. Me fjalë të tjera, ministria përkatëse është e 
angazhuar për hartimin e Ligjit të ri për zgjedhjen dhe 

përdorimin e simboleve kombëtare të pakicave kombëtare. 
Supozoj se përsëri për pushtetarët e Malit të Zi do të jetë 

çështje e diskutueshme pamja, forma dhe madhësia e 
përdorimit të flamurit kombëtar shqiptar në Mal të Zi. 

  
Përsa i përket fushës së kulturës,  po i përmed  disa autorë 

shqiptarë nga Mali i Zi  me merita mbarëkombëtare. 
Sikurse dihet libri i parë i botuar shqip është “Meshari”i 

Gjon Buzukut, për të cilin konsiderohet se është nga Mali i 
Zi. Ndërsa përkthimi i parë i Biblës në gjuhën shqipe është 

bërë nga Dom Simon Filipaj nga Mali i Zi. Po ashtu Hafiz 
Ali Ulqinaku njihet për Fjalorin e tij turqisht-shqip dhe 

shqip-turqisht. Nga shqiptarët e tjerë krijues të kulturës dhe 
të shkencës shqiptare nga Mali i Zi, po veçojmë : Esad 

Mekulin, Nikollë Ivanaj, Vinçenc Malaj, Hasan Mekulin, 
Rexhep Qosjen, Ruxhdi Ushakun, Mehmet Krajën, Gjelosh 

Gjokaj, Hajro Ulqinakun, Idriz Ulaj, Asllan Bishën etj. 
 

Rol shumë pozitiv për zhvillimin e kulturës shqiptare në 
Mal të Zi ka pasur revista ”Koha”, e cila ka dalur në vitet 

1978-1989 dhe pastaj është mbyllur, gjoja  për shkaqe 
financiare. Sot në Mal të Zi në mënyrë periodike dalin  

revistat për kulturë, shkencë dhe çështje shoqërore: 
“Malësia”, “Lemba” dhe “Dija”. Nga autorë shqiptarë nga 

Mali i Zi janë botuar një numër i konsiderueshëm i librave 

me rëndësi për kulturën dhe historinë kombëtare shqiptare 
në Mal të Zi, si dhe dhjetëra përmbledhje poezish. Në 

Ulqin, Malësi, Plavë dhe Rozhaj organizohen: konferenca 
shkencore, ekspozita artistike, festivale folkloristike, 

takime letrare dhe poetike, përurime librash. Mirëpo, 
megjithatë, mund të konstatohet se pozita e autorëve 

shqiptarë, të veprimtarisë botuese dhe të aktiviteteve dhe 
krijimtarisë në fushën e kulturës së shqiptarëve në Mal të 

Zi është vështirësuar për shkak të mungesës së përkrahjes 
së duhur financiare nga institucionet shtetërore. Në vitin 

1965 ka filluar të emitohet emisioni i parë shqip javor një 
orësh në Radio Titogradin e atëhershëm (sot Radioja e 

Malit të Zi). Ndërsa Emisioni në shqip në TV e Malit të Zi 
filloi në vitin 1992, një gjysëm ore. Në vitin 2002 ka filluar 

të dalë dhe gazeta e përjavshme në gjuhën shqipe ”Koha 
Javore”. Mirëpo, deri me sot shqiptarët në Mal të Zi nuk 

kanë ndonjë gazetë të përditshme në gjuhën shqipe. 
Kohëve të fundit shqiptarët në Mal të Zi kanë hapur disa 

radio dhe televizione private në gjuhën shqipe, sikurse 
janë:  TV Boin dhe RTV Teuta. Kontribut japin edhe 

gazetat e radiostacionet lokale, shtetërore dhe private, si 

për shembull, Radio Ulqini, Radio Tivari, Radioja private 

”Zëri i Plavës”, Revista ”Fati për fëmijë”, revista për femra 
”Nora”, gazeta ”Buzuku”, revista ”Valët” për nxënësit e 

shkollës fillore të Krajës.         Në mënyrë drastike janë 

zvogëluar burimet sociokulturore dhe kapacitetet arsimore 
e intelektuale të pakicës shqiptare. Bashkësitë nacionale 

shqiptare në shumë vende janë fragmentuar, migrimi ka 
ndikuar negativisht në parametrat e bashkësisë etnike, 

është zvogëluar numri i territorëve kompakte. Numri i 
atyre që e kanë braktisur vendin e vet dhe janë shpërngulur 

në botën e jashtme, ndonëse nuk dihet saktësisht, është 
shumë i madh. Konsiderohet se çdo i treti shqiptarë i Malit 

të Zi ka emigruar në botën e jashtme.  
         

Përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet e sistemit politik 
nuk kënaq. Këtë e dëshmon edhe fakti se shqiptarët në 

strukturën e popullatës së Malit të Zi bëjnë pjesë rreth 5%, 
kurse sipas punësimit në sektorin publik, vetëm nën 1%. Po 

theksojmë se në vazhdimësi është i pranishëm problemi i 
mos përfaqësimit të shqiptarëve në gjykata, prokurori, në 

ministri, në organe të vetëqeverisjes lokale, të shërbimeve 
publike dhe të institucioneve të tjera shtetërore me rendësi 

vitale për sendërtimin e të drejtave të  njeriut dhe pakicave 
kombëtare. Është i pranishëm dhe problemi i konstituimit 

të komunës së plotë të Malësisë me qendër në Tuz, në 
mënyrë që edhe kjo komunë të jetë me kompetenca të 

barabarta, sikurse janë komunat tjera në Mal të Zi. Mirëpo, 
për një barazi të tillë të komunës së Malësisë nuk ekziston 

vullneti politik i pushtetit qendror dhe i kryeqytetit të 
Podgoricës, çka ka si pasojë pakënaqësinë dhe ndjenjën e 

padrejtësisë, respektivisht të diskriminimit tek qytetarët e 
Malësisë, e cila është zonë e populluar me shumicë 

shqiptare. Me vendosjen e sistemit shumëpartiak në Mal të 

Zi pas vitit 1990, një pjesë e shqiptarëve janë angazhuar në 
parti qytetare. Ndërsa në anën tjetër janë formuar dhe disa 

parti nacionale shqiptare. Sot partitë shqiptare kanë 2 
deputetë në Kuvendin e Malit të Zi, ndërsa më parë kanë 

pasur 4 deputetë, meqënëse më parë kanë qenë dispozitat 
ligjore  të zgjedhjeve më të favorshme për pakicën 

shqiptare. Po ashtu aktualisht në Kuvendin e Malit të Zi 
janë dhe 3 deputetë shqiptarë nga partitë politike qytetare. 

Mirëpo, mund të konstatohet se përfaqësuesit shqiptarë nga 
partitë qytetare janë shndërruar në piona të dëgjueshëm të 

partive përkatëse.  
 

Më në fund, po konkludoj se, megjithë cënimet e 
vazhdueshme të identitetit kombëtar, megjithë asimilimet 

më të plota apo të pjesshme në kohë dhe në hapësira të 
caktura, megjithë problemet, vështirësitë, pengesat, trysnitë 

dhe dobësitë, shqiptarët e Malit të Zi kanë gjetur dhe do të 
gjejnë fuqi e vitalitet, që në përgjithësi ta ruajnë, ringjallin 

dhe kultivojnë mëvetësinë etnike, gjuhësore, kulturore, pra 
edhe identitetin kombëtar shqiptar. 

(fund) 
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Shkruan: Mirash Ndrejaj, kryetari i BD të PSHDK në Zvicër (mirash.n@bluewin.ch) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kosova e “ngjyrosur‟‟ me ngjyrën e negativitetit të skajshëm 

 
Polarizimi i qëllimshëm ekstrem e ka vënë në pikëpyetje 

ekzistencën e shtetit, edhe ashtu të fragmentuar dhe të 
brishtë. Thënja e vjetër “po e varfërove do ta sundosh 

më lehtë‟‟ si duket po funksionon mirë në Kosovë. Ka 

kohë që unë nuk e ndaj më pozitën dhe opozitën 

kosovare. Unë kam thënë dhe vazhdoj të them se këtu 

bëhet fjalë për një brez të tërë individësh që rastësisht u 

bënë politikaj (përjashto një numër fare të vogël 

intelektualësh që nuk kanë fare ndikim kundrejt 

kodoshëve që u bënë politikajë e liderë brenda natës). 

 

Frustrimi i të gjithë akterëve në vend është legjitim. Por, 

është tepër e rëndësishme që të qartësohet se kush dhe 
nga çfarë është i frustruar. Populli është i frustruar dhe 

padyshim do t„i kundërvihet kësaj politikëbërje pa 

kritere e pa vizion. Pikëpyetja e madhe mbetet adresa se 

ku të drejtohet populli i shumëvuajtur: a është adresa e 

qëlluar opozita? Unë them JO! 

 

Frustrimi i një pjese të madhe të pozitës dhe i opozitës 

nuk ka fare të bëj me kauzën e vërtetë. Gjithçka tentohet 

të kamuflohet nën emrin “Zajednicë‟‟ dhe demarkacion. 

Fshatari i fshatit prej nga vij edhe unë fare nuk e ka 

hallin e terminologjisë së përdorur në marrëveshje: Ai 
kërkon punë, mirëqenie, ujë, rrymë e infrastrukturë. 

Kërkon të jetë i sigurtë në rrugë, të ketë mundësi të blejë 

ilaqet, t„i shkolloj fëmijët, të jetë i barabartë para ligjit, 

të mos ketë një diskrepancë (të mirëqenies) 

marramendëse në mes tij dhe kuvendarëve e 

qeveritarëve milionerë. Thjeshtë: kërkon një jetë 

normale dhe perspektivë për fëmijët e tij. 

  

Nuk them se marrëveshjet e rëndësishme, siç është 

marrëveshja në fjalë, të bëhen shkel e shko. Por, jam i 

bindur se ka edhe shumë rrugë të tjera që të mund të 

verifikohet saktë se deri në çfarë mase do të mund ta 
dëmtoj vendin dhe të ardhmen e tij. 

 

Nuk ndryshohen marrëveshjet duke e ndryshuar 

konstelacionin politik në vend dhe aq më pak duke i 

qitur tymin sallës së parlamentit. Ralisht ajo sallë do të 

duhej të reflektonte kulturë dhe dinjitet. Kjo shëmti që 

po ndodhë në parlament dhe rreth tij e paraqet qartë 

nivelin e arsimit, respektivisht dështimin e sistemit të 

edukimit në vend.  

 

Numrat që ka pozita ne mund t‟i quajmë dhe “tirani‟‟ po 

deshëm, por për momentin ky është realiteti. Andaj i 
mbetet opozitës që ta ketë parasysh këtë fakt. 

 

Mendoj se janë shumë faktorë që klasën politike në 

Kosovë e bëjnë të ndjehet mirë kur ka kriza dhe 

harbutëri sikur kjo. Por, njëri ndër faktorët kryesor është 

Gjykata Speciale. Jam shumë i bindur se opozita, 

bashkë me shumicën dërmuese të pozitës, janë mirë të 

koordinuar dhe po e mbajnë nën ankth vendin, duke e 

kërcënuar edhe me luftë civile, vetëm e vetëm që 

themelimi i Gjykatës të shtyhet dhe funksionalizimi i saj 

të pamundësohet. 
 

Raporti i fundit i progresit e tha qartë se klasa politike 

në vend nuk po arrin as për së afërmi të bëj progres në 

fuqizimin e shtetit ligjor. Korrupcioni dhe (pa)drejtësia 

vazhdojnë të mbesin brenga më e madhe. Për zhvillim 

ekonomik as që mund të flitet. Papunësinë vazhdojnë ta 

“zbusin‟‟ vetëm të ikurit nga vendi: si azilkërkues në 

drejtim të perëndimit dhe si “luftetarë‟‟ drejt lindjes. 

Krimi i organizuar është gjithnjë në rritje. Të gjitha këto 

bëjnë që Kosova (me fajin e vet) të vazhdoj të jetë e 

getoizuar. 
 

Zhvillimet e fundit në vend vetëm sa e forcojnë bindjen 

se Kosova vazhdon të vuaj nën udhëheqjen e një klase 

politike të paformuar, të paedukuar, të diplomuar por të 

paarsimuar. 

 

Fatkeqësisht, kjo situatë me intensitet të ndryshuar do të 

vazhdoj të ngulfasë vendin, derisa në horizont të shihet 

një adresë ku populli mund të drejtohet. Në vende me 

ardhmëri të ndritur dhe me një histori të pastër do të 

duhej që në skenë të dalin intelektualët me mbështetjen 

e Akademisë së Shkencave. Por, a funksionon 
Akademia në kohën kur gjithçka është e kontrolluar nga 

partitë (bajraqet) politike? Kjo pyetje lë shumë për të 

dëshiruar. 
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OPINIONE  

 

Shkruan: Ajet Nuro, Montreal/Kanada (anuro@albemigrant.com) 

 

 

 

 

 

 

 

Shqipëria ka nevojë për një valë të dytë demokratizimi 

  
Këtë vit, në dhjetor, mbushen plotë 25 vjetë nga dita kur 
filloi lëvizja studentore që u pasua me ndryshimet që të 

gjithë i dime dhe që i kemi vënë emrin demokratizimi i 
vendit. Fakti është se në këtë çerek shekulli, Shqipëria dhe 

shqiptarët kanë qenë në tranzicion, dhe destinacioni ka 
qenë demokracia si një formë e të qeverisurit, si një formë 

organizimi  shoqëror e ekonomik, si një formë qeverisje 
etj. Në 25 vjetë, shumë gjëra kanë ndryshuar në Shqipëri. 

Po të kthesh kokën mbrapa, do t‟a kuptosh se Shqipëria 
vërtet ka ndryshuar. Problemi është se ndryshimet duket se 

janë më tepër frut i inercisë, i shtytjes përpara prej kohës, 
sesa ecje përpara fal punës sonë intelektuale, konsolidimit 

të demokracisë. Ecja drejt demokracisë nuk është e lehtë 
por, ajo nuk duhet të zgjas pa fund. Më keq akoma, 

demokracia që kanë njohur shqiptarët, nuk është 
demokracia për të cilën ëndërruam para 25 vjetësh. Kjo 

është aq e vërtetë sa, nuk ka asnjë argument për t‟u thënë 
nostalgjikëve të kohës së qoftëlargut që demokracia është 

ku e ku me regjimin stalinist të kohës së komunizmit. 
    

Ku çalojmë ne shqiptarët?  
Kush e kujton periudhën e fillimit të demokratizimit të 

vendit, e mban mend fjalën « ekonomi e tregut » që duhet 

të zvendësonte « ekonominë e centralizuar ». Në bazë të 
një ekonomie tregu (le të mos përdorim fjalën ekonomi 

kapitaliste….) është prona. Prona dhe pronarët (jo të 
rinjtë…) janë të persekutuarit e kësaj periudhe të 

demokratizmit. Prona, u keqtrajtua nga të gjitha partitë 
politike, që nga momenti i ligjit 7051 që sanksionoi 

ndarjen e tokës sipas parimit komunist « Toka i takon atij 
që e punon”. Mungesa e seriozitetit me prononën, u duk 

me pronat në qytet, me kthimin e pronave të konfiskuara 
nga regjimi komunist etj etj. E njëjta gjë mund të thuhet 

edhe me lojën e lejeve (palejeve…) të ndërtimit që u 
përdorën si mjet i marrjes së pushtetit në disa zgjedhje 

legjislative apo lokale. 
  

Partitë politike shqiptare, janë pengesa kryesore e 
demokratizimit të shoqërisë shqiptare. E kam analizuar 

fenomenin e partive politike shqiptare në një shkrim të para 
disa viteve dhe po e theksoj përsëri që pothuajse të gjitha 

partitë politike shqiptare i ngjajnë njëra-tjetrës si dy pika 
uji. Mungesa e një demokracie të brendëshme, bënë që 

shumë prej shefave të tyre t‟i shikosh qysh prej themelimit 
në krye të tyre. Kjo mungesë demokracie transmetohet 

pastaj në gjithë politikën shqiptare. Flitet se në Shqipëri 
zgjedhjet nuk janë të ndershme, ato vidhen, votat blihen. Si 

mund të kesh një shoqëri të zhvilluar kur të gjithë 
gënjejmë, cili nga faktorët politikë mund të ndaloj një 

fenomen të tillë?! Ai që nuk ka mëkate le të hedhi gurin i 
pari … do të thoshte Krishti nëse do t‟ia tregonin këtë 

histori shqiptare. 

Diletantizmi i politikës shqiptare duket në politikën e 
jashtëme. Shtetet moderne, kanë politika të jashtme stabël 

që nuk ndryshojnë pavarësisht nga ndryshimet në krye të 
shtetit. Tek shqiptarët e ke vështirë të dallosh nëse ata janë 

me Lindjen apo me Perëndimin. Ne duhet të kemi aleatët 
tanë historikë. Të tjerat duhet të jenë garnitura. 

  

Shqiptarët dhe ligji 

Nuk mund të ketë demokraci pa një shtet ligjor. Kur themi 
shtet ligjor kemi parasysh një shtet që ka ligje serioze dhe 

mbi të gjitha të zbatueshme për të gjithë. Të gjithë të 
barabartë para ligjit. Por, a ka më poshtë se një shtet ku 

kreu i tij u kërkon qytetarëvë të mos shesin votën. Pra, 
puna ka arritur tek “Luteni të mos u bindeni hajdutëve!” 

 

Po pastaj? 

Shqiptarët kanë një diasporë nga më të fuqishmet. 
Shqiptarët në këto 25 vjetë i janë larguar Shqipërisë si 

asnjë herë tjetër në historinë e tyre. E megjithatë, ata ia 
kanë dalë që të integrohen në vendet ku janë vendosur dhe 

kanë bërë emër por edhe pasuri. Por, kujdesi i shtetit 
shqiptar për ata lë për të dëshiruar. Historikisht, diaspora 

ka marr pjesë aktive në të gjitha ngjarjet kryesore të 

zhvillimeve në Shqipëri. Nuk besoj se është e nevojshme të 
kujtojmë shpalljen e pavarësisë, njohjen ndërkombëtare të 

shtetit (gjysmë-shtetit) të sapoformuar dhe mbrojtjes së 
tërësisë territoriale e mandej edhe ndihmesën sado modeste 

në rëniern e komunizmit. Por, një gjë e tillë nuk mund të 
thuhet për diasporën sot. Ndonëse diaspora jonë është e 

suksesshme, jo rrallë ajo paraqet po ato sëmundje si ato të 
shoqërisë në atdheun tonë, përçarje, izolim, dhe secili për 

vehte e zoti për të gjithë. Le të kuptohemi, sot ndoshta 
është e pamundur të krijohet Vatra e viteve 10; 20 e 30 të 

shekullit të kaluar por krijimi i një lobi dhe ndikimi në 
ndryshimet për mirë në atdhe mund të realizohet kurdo 

herë. Edhe pse diaspora shqiptare në këtë moment nuk 
është në gjendje të bëj ndryshimin e madh, besojeni ose jo, 

vetëm ajo mund t„a ndryshoi Shqipërinë. Nëse themi 
diaspora, për shkaqe historike dhe për peshën e shtetit ku 

ata jetojnë, shqiptarët e Amerikës kanë një vend të 
privilegjuar në këtë mes. Ndoshta Shqipëria (por dhe 

Kosova) kanë drejtues politik që e mbajnë peng procesin e 
integrimit dhe demokratizimit të shteteve shqiptare, por 

Shqipëria është e jona, e shqiptarëve e qytetarëve të saj. 
N‟a takon ne të gjithëve të reagojmë dhe mundësisht të 

ndikojmë për mirë. 50 vjetë komunizëm dhe 25 vjetë 
tranzicion mjaftojnë. Nëse Shqipëria nuk “goditet” nga një 

valë e dytë demokratizimi edhe pas 25 vjetësh do të 
dëgjojmë të flitetet për reforma, dhenie e marrje pronash 

dhe udhëtim …drejtë të panjohurës. Shqipëria duhet të 
bëhet sot. Nesër është vonë. 

mailto:anuro@albemigrant.com
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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. 

 

Koha për një gjuhë të qartë 
 

Përplasjet e pakënaqësitë 

përbrenda një shoqëri, siç 

dëftojnë sociologët, ndodhin për 

arsye të faktorëve politikë, 
kulturorë, ekonomikë e socialë. 

Këta faktorë, secili në mënyrën e 

vetë, kanë peshën e tyre mbi 

zhvillimet brenda një shoqëri. 

Përcaktojnë orientimet e saj, 

sikundër edhe ambiciet për 

transformim e reformim. 

 

Te ne, këta faktorë, janë 

ngatërruar dhe s‟dihet mbi ç‟bazë 

ndodhin përplasjet e 
pakënaqësitë. Ndaj, me të drejt 

shtrohet pyetja: ku ndodhet 

shoqëria jonë? 

 

Në një qark të mbyllur, pa 

shtegdalje, pohojnë me gjysmë 

zëri, ata që janë më skeptikë. Në 

rrugë për të sendërtuar aspiratën e 

kahmotëshme për kthim në 

Familjen Europiane, pohon pala 

tjetër. Drejt humnerës, pohojnë 

ata që duan ta përmbysin këtë 
rend.   

 

E në fakt, realiteti- nëse shikohet 

vërtet në sy, është diku përtej 

këtyre kategorizimeve. 

 

Përkundër përplasjeve e sfidave 

të shumta, me të cilat është 

ballafaquar vendi ynë tash e sa 

kohë, ne ende vazhdojmë të 

flasim me një gjuhë të paqartë për 
esencën e problemeve tona: të 

atyre të trashëguara dhe të rejave. 

Ne vazhdojmë të refuzojmë ta 

shohim realitetin në sy, dhe për 

pasojë, sajojmë gjithfarë teorish 

për problemet tona. Krijojmë 

probleme, kur ato janë fare të 

parëndësishme, dhe i fashitim, 

kur ato vërtet janë esenciale. 

 

Përgjatë viteve të fundit, ne e 

kemi injoruar atë çka është 

esenciale për një shoqëri: 

pushtetin e gjuhës, dhe mundësitë 
e pakufishme që ka ajo për të 

formësuar të vërtetat politike, 

kulturore, ekonomike e sociale. 

Kemi injoruar mundësitë që ka 

ajo për të ndikuar te tjerët: te 

formimi i botëkuptimeve dhe 

bindjeve për çështje specifike të 

shoqërisë. Për pasojë, kemi 

trilluar autoritete të rreme, që 

bazohen te forca e ndëshkimit, 

musketarë e individë me të 
kaluara jo të mira. 

 

Kjo qasje, ka ndihmuar që 

atmosfera shoqërore të 

kontaminohet nga gjuha 

johumane dhe e paqytetëruar; nga 

një gjuhë që shkelmon dhe 

njollosë. Kjo qasje mbizotëruese, 

ka bërë që nga diskursi publik të 

përjashtohet gjuhë që fisnikëron, 

ndërton e formëson. 

 
Kur e përmendim pushtetin e 

fjalës, ne kuptojmë pushtetin e 

fjalës së shkruar, të mendimit të 

artikuluar, të politikës, të dijes e 

të kulturës, që përfaqësohet në 

media, libra e forma tjera të 

komunikimit publik. 

 

Si rezultat i kësaj, shoqërisë sonë, 

viteve të fundit i ka munguar një 

kauzë që vihen në shërbim të 
interesit të përbashkët, si 

alternativë e mirë që rri kundruall 

së keqes. Një kauzë që promovon 

kulturën e interesave të 

përbashkëta dhe që është kundër 

fragmentimit të shoqërisë. Një 

kauzë që sforcon armët e 

humanizmit, përballë murtajës së 

gjuhës dhe pushtetit të saj 

helmuese, që përhapë urrejtje, 

ndarje e persekutim. 

Për vite te tëra, kemi lejuar 

symbyllazi që politika të bëhet 

instrument i vetëm i formësimit të 

vërtetave tona. Dhe në këtë pikë, 
gjithë kemi pohuar me gojën 

plotë: politika i ka shtrirë duart në 

universitet, në institucionet e 

pavarura të dijes, të kulturës, në 

media- e ku jo tjetër. Kësisoj, e 

kemi klishetizuar mendimin për 

politikanët, duke krijuar jo 

rrallëherë mitologji për ta. 

 

Ne, duke mos treguar kujdes ndaj 

pushtetit të gjuhës, këtë fuqi të 
epërme, e kemi lënë në mëshirën 

e gjithkujt: më së shumti të atyre 

që gjuhën e keqpërdorin. Ne kemi 

folur vjedhurazi për pushtetin që 

ka ajo mbi jetën e njeriut, por 

asnjëherë s‟kemi llogaritur në 

fuqinë reale të saj. Ndonëse 

përvoja empirike ka dëshmuar se 

“gjuha është sa një mijë ushtri.” 

Dhe se pushteti i saj mundet të 

ndryshojë botën: për të mirë e për 

të keq. Njëkohësisht, të formësojë 
të vërteta e të rrënojë të vërteta. 

Derisa përplasjet në shoqërinë 

tonë vazhdojnë, debati vazhdon të 

jetë i cektë e sipërfaqësor. I 

klishetizuar dhe barikaduar. Kjo 

për faktin se shoqërisë sonë i 

mungojnë autoritet që mund të 

qëndrojnë mbi palët që përplasen 

politikisht, principet e të cilave, 

ngjet më shumë të jenë personale, 

sesa kauza të qarta për t‟i dhënë 
formë e përmbajtje tjetër lirisë së 

Kosovës. Dhe kështu, për të 

krijuar parakushte për një të 

nesërme më progresive.   

 

Tanimë, raporti ynë më fjalën-

pushtetin e gjuhës, vazhdon të 

jetë më i përçudnuar dhe më i 

trazuar se kurrë më parë. Ai 

shfaqet si një raport aporishe 
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kundërshtish nga më të 

çuditshmet e më absurdet. 

Shoqëria jonë e etur për diçka më 

ndryshe dhe për një gjuhë më të 

qartë, pyet e habitur: a ka fjala 

fuqi të mjaftueshme për ta 

ndryshuar botën tonë, për t‟i 

dhënë asaj dimension më human, 

dhe për ta çuar vendin tonë kah 
lumturia e përsosmëria? 

 

Si shoqëri e re në punët e 

demokracisë, ne, raportin me 

fjalën dhe konsekuencën e saj, 

ende s‟e kemi stërvitur sa duhet. 

Ndaj, fjala, mbetet nyje 

nevralgjike e keqkuptimeve të 

shumta. Kjo bën që temat 

nacionale e ekzistenciale, të 

bëhen burim për keqkuptime të 

mëdha. Siç ngjet këto ditë me 
skenat qyqare në Parlamentin e 

Kosovës, ku forca e 

ndëshkimeve, i zë vendin gjuhës 

dhe argumenteve. 

 

Se jemi shoqëri e brishtë dhe në 

ndërtim e sipër, kjo është çështje 

e ditur. Se kemi mungesë të 

ekuilibrave të qëndrueshëm; 

mungesë të përvojës e të dijes, po 

ashtu, është  çështje e ditur. Mu 
për këto arsye, që s‟janë të vetme, 

krejt çka mund të nxjerrim nga 

kjo gjendje, është të kemi kujdes 

për pushtetin e gjuhës. Të mos e 

helmojmë edhe më tej shoqërinë 

tonë të rraskapitur.  Ajo nuk ka 

nevojë për gjuhë të tillë që 

prodhon tensione, shpall heronj e 

tradhtarë, sa çel e mbyll  sytë. 

Është koha e fundit  që gjithë ata 

që merren apo pretendojnë të 

merren me çështje të shoqërisë, 

shtetit e të republikës, të flasin 

me një gjuhë të qartë.  Dhe të 

veprojnë kundrejt logjikës se 

fajësimit të tjerëve, sepse përvoja 

universale dëfton se kur prishet 

konsurciumi shpirtëror dhe 
gënjeshtra bëhet model 

shoqëror, “nuk janë aspak “ata” 

fajtorët për gjithçka, jemi vetë ne, 

vetëm ne” (Aleksandër 

Solzhenicini). 

 

Këtë mësim duhet ta kuptojmë 

dhe njëkohësisht ta jetësojmë. Që 

të mos përsërisim gabime të 

njëjta. Që të mos shkojmë nga 

kriza në krizë. Që të mos pyesim 

vazhdimisht: a është kthyer 
humanizmi ynë prapa? Çfarë 

ngjet me njerëzinë? Me kauza të 

larta, me idealet e dikurshme? 

 

Për të shpjeguar këtë kontekst, na 

vjen në ndihmë Umberto Eco, një 

nga mendjet më të shquara të 

kohës sonë, i cili, duke trajtuar 

plagët e bashkëkohësisë, betejën 

mes kujtesës dhe yshtjes pas 

imazheve e cektësisë, 
shkruan:"Fuqia e një etike matet 

me sjelljen e shenjtorëve dhe jo 

me sjelljen e të marrëve, "Zoti i të 

cilëve është barku."  

 

Në fakt, shoqëria jonë e brishtë, 

mediat tona pa ndonjë traditë, 

institucione tona të paetabluara, 

duhet të promovojnë me ngulmë 

filozofinë që kërkon Eco: që 

fuqinë e etikës ta masim me 

etikën e shenjtorëve e jo me 

sjelljet e të marrëve. Vetëm 

kështu mund të 

sendërtojmë Republikën e 

Ndërgjegjes, për çka gjakon 

shoqëria jonë. 

 
Pa mëdyshje, për gjitha këto 

mungesa që e karakterizojnë 

shoqërinë tonë, mund të gjenden 

shfajësime. Mirëpo, askush s‟na 

ndalë që tani e tutje të bëjmë 

hapin tjetër. Të fillojmë një 

rrugëtim e riorientim të ri të 

shoqërisë sonë. Nëpërmjet një 

gjuhe më humane. Duke besuar te 

mundësitë që ajo ka për të 

ndikuar në formësimin e një 

shoqërie me të mirë. Sepse e 
kemi detyrim moral, t‟i 

kundërvihemi të keqes, jo për 

shkak të një agjende të fshehët, 

por për shkak të një kauze të mirë 

e të drejt.  
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Shkruan: Mr. Seremb Gjergji, Prishtinë/Kosovë (serembi@serembi.com) 
Seremb Gjergji lindi me 30 mars 1975 në qytetin e Klinës (Kosovë). Një kohë punoi si gazetar dhe producent televiziv 

(gazeta “Bujku”, “Gazeta Shqiptare”,  “Gazetari”, RTK, KTV, UNMIK TV , etj).  Pos tjerash është shpërblyer edhe me 

çmimin për raportin më të mirë politik (Best Political Report) në CNN World Report, në   CNN HQ Atlanta, Georgia (maj 

2001) dhe ka shkruar një libër për transmetimet në media “Lajmi në Televizion” të publikuar në Prishtinë, në vitin 2003 nga 

kompania Koha. Po ashtu ka punuar në një kampanjë reklamash për Daimler–Chrysler në “University of North Carolina” në 

Hill (SHBA). Ka përfunduar studimet Executive Masters of Business Administration (EMBA) në University of Sheffield, 

Britani e Madhe dhe ato post-master në Menaxhim Strategjik dhe Lidership në Institutin për menaxhim në Londer–Britani e  

Madhe; Chartered Management Institute – London. Ai është edhe Veteran i luftës së UÇK-së; Brigada 138 Agim Ramadani. 

Momentalish është i angazhuar si zyrtar i lartë në Postën dhe Telekomunikacionin e Kosovës (PTK).      
 

Pse Kosova nuk fitoi në UNESCO? 
 

Hyrja e Kosovës në një garë 

ndërkombëtare, pas shpalljes së 

Pavarësisë, ishte testi më i mirë 

për institucionet e Kosovës, që të 

kuptojnë lëshimet, gabimet, 

dështimet, por edhe mundësitë në 

arenën ndërkombëtare. Të 
mesojnë për përballimet e 

ardhshme. Gara për anëtarësim në 

UNESCO bëri që të kuptojmë se 

nga 111 shtete që na kanë njohur; 

Kosova nuk i ka mbajtur me të 

gjitha kontakte të vazhdueshme; 

nuk kemi pasur përfaqësim të 

denjë diplomatik; pa-përvoja e 

jonë politike dhe negociuse; si 

dhe mos përfaqësimi i denjë nga 

Presidentja. Të gjithë këta faktorë 
shumë të rëndësishëm, por edhe 

të tjerë që nuk po i përmendim, 

bënë që gara për anëtarësim në 

UNESCO të dështoi. Por, pas dy 

(2) vjetëve duhet të jemi më të 

organizuar dhe përgatitur.  

 

1. Mungoi përfaqësimi nga 

Presidentja  
Kushtetuta e Republikës së 

Kosovës, neni 84, pika 1, obligon 

Presidenten që ta përfaqësoi 
popullin brenda dhe jashtë vendit 

– një gjë që Presidentja nuk e bëri 

në Paris. Pjesëmarrja e sajë në 

Paris, jo vetëm që do të ishte 

përfaqësim i denjë, njëherësh do 

të ishte edhe IMAZH i fuqishëm 

për një vend si Kosova me 

shumicë myslimane shqiptare e 

me një zonjë Presidente. Por, 

edhe do të reflektonte një masë 

përkrahje morale për vendin dhe 
demokracinë tonë të re!  

 

Njëherazi, në ditën e votimit, 

ekipi bashkë me Presidenten 

Jahjaga, është dashur të shtypë 

vendimin e Gjykatës 

Ndërkombëtare të Drejtësisë 

(http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?p1=3&p

2=4&case=141&p3=4) dhe vetë 

Presidentja t‟ua shpërndajë këtë vendim vendeve votuese, ku thuhet se Kosova 

ka shpallur Pavarësinë sipas ligjeve dhe normave vendore dhe ndërkombëtare 

dhe në pajtim të plotë me Rezolutën 1244 dhe me vullnetin e popullit të 

Kosovës.  

 

Ky veprim aq i matur, por edhe i fuqishëm, jo vetëm që do ta bllokonte letrën 

e katërshes kundërshtare (Rusi, Kinë, Spanjë dhe Afrika e Jugut); njëherësh do 
t‟i jepte pompozitet edhe një herë Kosovës dhe pozitës së saj në arenën 

ndërkombëtare. Me veprimin e Presidentes, bota do t‟na shihte ndryshe – si 

vend tolerant dhe super demokratik! 

 

2. Qeveria me një grusht Aleatësh e shumë miq 
Nuk mjafton vetëm njohja nga një shtet dhe nga ai moment të mos kthehet 

asnjë herë në interes të vendit; dhe jo vetëm të ruhet ky moment kuantik, por 

të ndërtohet edhe më shumë mbi atë veprim nacional. Nga këndvështrimi 

qytetarë, nga shpallja e Pavarësisë; Qeveria e Kosovës është dashur të ndërtoj 

raporte edhe më të ngushta diplomatike më të gjitha vendet që na kanë njohur. 

 
Gjitha vendet, më të vështirë e kanë pasur Njohjen e Kosovës si Shtet, se sa të 

votojnë për anëtarësim e Kosovës në UNESCO. Diplomacia e Kosovës duket 

se ka dështuar (http://www.mfa-ks.net/?page=2,1), nga këndvështrimi publik 

në Kosovë. Qeveria duket se ka harruar t‟i uroj këto shtete edhe në festën e 

tyre të Pavarësisë. Kjo neglizhencë, nëse vazhdon kështu, do të sjellë edhe 

ftohje të reja.  

 

Gara e UNESCO-s ka pas edhe anët pozitive. Votimi i Parisit, ka bërë që t‟i 

hapim sytë dhe të ri-vlerësojnë pozicionin tonë karrshi Miqëve dhe Aleatëve 

tanë ndërkombëtare. Ta njohim se problemi është tek NE dhe jo teke të tjerët. 

Për herë të parë 90% e institucioneve të Kosovës në qetësi dhe pa pompozitet, 

e pranojmë se faji është i tyre.  
 

3. Veprimet e Kuvendit të Kosovës  

Kuvendi i Kosovës në përgjithësi, dhe Komisioni për Marrëdhënie më Jashtë 

në veçanti, nuk kanë informuar apo nuk i kanë dorëzuar asnjërit shtet që na ka 

njohur, por as atyre që nuk na kanë njohur, me ndryshimet ligjore; me 

amandamentimet e reja; me Rezolutat e Kuvendit; me  vendimet që janë marrë 

në interes të vendit. Askush nuk mund të gjejë një informatë të tillë të 

publikuar në ueb faqen Kuvendit (http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,1). 

Por edhe në takime miqësore më Deputetët e Kosovës – e konfirmojnë një 

pafuqi për një veprim të tillë. Ky veprim dhe veprime të tjera që të zgjedhurit e 

popullit kanë obligim të realizojnë, kanë rezultuar në mos fitimin e votës së 
111 vendeve që na kanë njohur.  

 

Reagimet e fundit e Kuvendarëve që kanë shkuar deri në shkallën e dhunës, u 

kanë dhënë shancën të gjitha vendeve të kuptojnë që nuk i respektojmë vlerat 

demokratike dhe përparimtare që Aleatët dhe Miqtë tanë perëndimorë i kanë 

dhe po mundohen t‟i aplikojnë edhe në Kosovë.  

 

Veprime të dhunshme në Kuvend nga një grup i caktuar opozitar që është i 

njohur për veprime të më hershme Fashiste e tash edhe Diktatoriale, i ka sjellë 

mailto:serembi@serembi.com
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&case=141&p3=4
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&case=141&p3=4
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&case=141&p3=4
http://www.mfa-ks.net/?page=2,1
http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,1
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vendit një fotografi tjetër. 

Aktualisht, POZITA është më e 

fuqishmja nga paslufta dhe 

aktualisht më e fuqishmja në 

rajon me 2/3 e 2/3-ve.  

 

Bllokimi i jetës politike në 

Kuvend, nënkupton se janë 

përfshirë një sër interesash në të 
gjithë këtë valë reagimi. Kjo i ka 

dhënë një epërsi politike 

propagandës serbo-ruse për ta 

kundërshtuar anëtarësinë e 

Kosovës në UNESCO – si një 

“vend” jo kompetent për të 

menaxhuar pasuritë arkeologjike 

dhe trashëgiminë kulturorë të 

Kosovës.  

 

4. Grupi ARSK (Afrikë, Rusi, 

Spanje & Kinë) 
“Kosova i ashtuquajturi shtet i 

Kosovës menaxhohet dhe 

udhëhiqet nga Rezoluta e OKB-së 

1244 dhe nuk ka nevojë të 

anëtarësohet në UNESCO, sepse 

është vet OKB”, është përcaktimi 

i letrës së 4-tërshës (Afrikë, Rusi, Spanje & Kinë) që në ditën e votimit ua 

kanë dorëzuar të gjitha vendeve pjesëmarrëse. Prezenca e Presidentes dhe 

imazhi i saj e cila do ta dokumentonte vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare se 

Kosova ka shpallur Pavarësinë pa e shkelur asnjë ligj, normë apo rregull 

vendor dhe ndërkombëtar. Njëherësh, Presidentja si femra e parë në Ballkan, 

do të dërgonte një mesazh të jashtëzakonshëm Botës. Kjo nuk ndodhi, dhe 

fitoi 4-tërshja e shteteve të fuqishme të Lindjes, Perëndimit dhe Jugut. 

 

Shtesë e këtij mosbesimi ishte edhe mospërkrahja e një numri shtetesh me 
besim mysliman, edhe pse na kanë njohur – kur dihet se shumica e popullatës 

shqiptare në Kosovë, kanë besimin mysliman, por ndjenjë shqiptare.  

 

5. Votimi dhe rëndësia e votimit  
Aleatët dhe miqtë tanë, për të satën herë treguan që Kosova ka një vlerë të 

madhe ndërkombëtare dhe se miku-mikun nuk e lëshon poshtë. Por, më e 

rëndësishmja, shumë vende të Ballkanit treguan se nuk janë në pajtim me 

Serbinë dhe qasjen e sajë deri në ekstrem; duke mbetur të pavarura/apstenuar 

në votim.  

 

E gjithë bota Demokratike – Perëndim e Lindje apo Veri dhe Jug ka votuar në 

favor të Kosovës, në favor të këtyre vlerave – që ka treguar se janë në krah të 
edukimin dhe pasurinë njerëzore që e ka Kosova. Aktualisht 73% e popullsisë 

së Kosovës është nën moshën 35 vjeçare me plot potencial për zhvillim dhe 

avancim. Aleatët tanë na treguan se fuqia demokratike është gjithmonë më e 

madhja, por Kosova ka nevojë edhe për përkrahje numrash në raste të 

ngjashme në të ardhmen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                nr. 23: Vjenë, dhjetor  2015 

22 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

S.O.S Kosova 
 
Jeta parlamentare në Kosovë është paralizuar por (ende) jo dhe rrezikuar. Opozita aktuale arriti që, mbase padashje, 

të krijojë edhe një front tjetër sub-opozitar. Kësaj radhe në mesin e atyre që më së paku do duhej t‟i mbante larg: 

intelektualët e pavarur dhe mediat. Shumë prej tyre pajtohen me faktin se më e mirë është e keqja që tashmë e njohim se 

sa ajo që nuk e njohim. 

 

Në një shoqëri të dalë nga lufta, e cila ende është më shumë e orientuar nga 

konflikti se sa nga kompromisi, është e mundur që të tentohet që demokracia 

të mbrohet edhe me mjete jo dhe aq demokratike. Po të ndodhë kjo rezultati 

do të prodhonte efekte kundërdemokratike.  

 

Jetojmë në kohën kur shoqëritë politike po integrohen në kuptim të një tregu 
të hapur liberal, në të cilin votuesit krahasohen me konsumatorët, të cilëve ju 

bëhet një ofertë, ndërsa ata paguajnë me votën e tyre, e cila në këtë rast 

paraqet bankënotën për çmimin.  

 

Që demokracia të funksionojë në një shtet nevojitet një minimum mirëbesimi 

dhe kulture debatuese mes politikanëve, sidomos përfaqësuesve të popullit, 

partive, qoftë në pozitë apo opozitë, votuesve dhe shoqërise civile.   

 

Kosova e parë nga jashtë 

Ka shumë për të kritikuar, jo vetëm këtë qeveri aktuale, por dhe të gjitha të 

tjerat paraprake. Fajet më të mëdha të saj gjenden jo në të këqijat që janë 

bërë, por në të mirat që nuk janë bërë, e kanë mundur të bëhen.  
 

Kritika si metodë është element shtytës drejt reflektimit lidhur me një 

tematikë të caktuar, teori kjo tashmë e pranuar si e tillë. Pra, secili ka të 

drejtë të kritikojë dhe të jetë i kritikuar. Por, kritika nuk duhet të kalojë në 

thirrje për betejë për jetë a vdekje dhe as në dyluftim mes përkrahësve të 

njërës apo tjetrës ideologji apo orientim programor.   

 

Skena politike e Kosovës karakterizohet me një koalicion qeveritar, i cili, i 

filluar si një bashkëjetesë e imponuar, rezultoi me një martesë „„nga zori‟‟, 

ndërsa çdo ditë e më tepër po i ngjan një raporti mes dy „„specive‟‟ të gjinisë 

së njëjtë, kjo për të qenë „„politikisht korrekt‟‟. 
 

Sidoqoftë, duhet pranuar se momentalisht kryeministri Mustafa po detyrohet 

të paguajë borxhet në të cilat ai nuk kishte hyrë ndonjëherë. Në ecje e sipër, 

ai po përpiqet të luajë rolin e kapitenit të qetë, që lundron mbi detin e trazuar 

dhe atë në kohëra të stuhishme. Por, jo gjithmonë po ja arrin të dëshmohet i 

tillë.   

 

Në anën tjetër, afërsia e tre partive opozitare krahasohet me marrëdhënie 

intime „„në të zezë‟‟: -sapo të gjendet dashnori i ri që ua mbyllë syrin 

ndërrohet partneri. Ajo herë „„udhëhiqet‟‟ e herë „„drejtohet‟‟ nga tri (apo 

katër) liderë që nuk e durojnë hijen e njëri-tjetrit. Në këtë kontekst, nuk 

thuhet kot se elementet e ngjajshme nuk janë dhe të njëjta.  
 

 

 

 

 

Opozita e opozitës 

Një numër i konsiderueshëm i 

popullit parapëlqen që të qëndrojë 

larg nga politika. Një pjesë edhe 

të mos votojë fare (bojkotues të 

zgjedhjeve). Në anën tjetër sot 
intelektualët nuk janë të gatshëm, 

si dikur, që të identifikohen me 

politikën apo partitë politike.  

 

Është përceptim i përgjithshëm se 

opozitës kosovare po i mungon 

aftësia e plasimit të informatës 

tek publiku.Ajo nuk po arrin sa 

duhet të transmetojë idetë, faktet 

dhe argumentet e saj tek qytetari i 

zakonshëm. Mesazhi i saj mbase 

dhe po dëgjohet, por ai nuk po 
kuptohet. Apo jo mjaftueshëm. 

Dhe asesi bindshëm. Ajo arriti 

vet, me shumë se sa kundështarët 

e saj politikë, të zbehë simpatinë 

dhe përkrahjen që gëzonte tek 

shtresat e caktuara të popullit dhe 

një pjese të mediave. E ato  

konsiderohen „„syri i tretë‟‟ dhe 

„„pushteti i katërt‟‟ në një vend, 

kjo dhe per faktin se disponojnë 

me informata të „„dorës së parë‟‟ 
dhe kanë fuqinë që të ndikojnë në 

opinionin publik, jo rrallë më 

shumë se sa vet partitë politike, 

që luftojnë për të ardhur në 

pushtet. 

 

Evolucioni versus revolucionit 

Parimi i evulucionit konstaton se i 

forti fiton. Ai pasqyron një 

zhvillim të vazhdueshëm, 

përgjatë të cilit mbijetojnë vetëm 

ata që janë të gatshëm për tu 
përshtatur me rrethanat e reja, të 

krijuara ndërkohë. Revolucioni 

është akt i shpejtë përmes të cilit 

vjen deri tek përmbysja e 

pushteteve me anë të përdorimit 

mailto:Anton.Marku1@gmail.com
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të dhunës duke përdorur si mjet inercionin e masave të paknaqura të popullit. 

Kjo mbase do të duhej të ndodhte dje, jo nesër. 

  

Kosovës tani nuk i nevojitet patriotizmi militant i njëanshëm. As 

dramatizimi i ngjarjeve dhe presupozimi i katastrofave që do të ndodhin në 

të ardhmen e panjohur. Ajo duhet të prodhojë politikanë që do të jenë 

resistentë ndaj frustrimeve dhe të gatshëm të kalojnë nga modusi i problemit 

në atë të zgjidhjes. Përndyshe, përnjëmend, nëse populli do të detyrohet të 

zgjedhë mes autokracisë dhe anarkisë, ai lehtë se do të zgjedhë të parën.  

 

Alternativat  

Disa nga sugjerimet e bëra ditëve të fundit si opcione për zvoglimin e 

tensioneve aktuale bazohen në mundësitë e organizimit të tryezave të partive 

politike, involvimin e Presidentes në zgjidhjen e krizës, zgjerimin e 

koalicionit aktual, krijimin e qeverisë teknike (gjithpërfshirëse-kalimtare) me 

„„këshillimin‟‟ dhe „„bekimin‟‟ e ndërkombëtarëve, organizimin e zgjedhjeve 

të reja, etj. Të kundërtat e kësaj do të ishin protestat (dhe anti-protestat), 

dhuna, djegjet dhe shkatërrimi i pronës, rrezikimi i jetës së qytetarëve deri 

tek konfrontimi i hapur që do të mund të sillte „„intifadën‟‟ kosovare me 

pasoja të paparashikueshme. Versioni „„light‟‟, i mesëm i „„ftohjes së 

gjakrava‟‟ mund të jetë në bojkotimin „„e kulturuar‟‟ disamujor i parlamentit 
nga opozita (apo pozita, Sic!), praktikë kjo e njohur në rajon, sidomos në 

Shqipëri, dalja e njëanshme e njërës nga dy partitë e mëdha nga koalicioni 

qeveritar, mbajtja e referendumit për marrëveshjet ndërkombëtare, 

zhvlerësimi i pjesërishëm i tyre nga gjykata kushtetuese, ngirja e dialogut me 

Serbinë për një kohë të caktuar, e të ngjajshme. 

 

Sido që të jetë lojaliteti qytetar do 

duhej t‟i përkasë vetëm shtetit, 

kushtetuës dhe ligjeve të tij e jo 

partive politike, liderëve apo 

personave të caktuar. 

 

Në përgjithësi, nuk do ishte 

premtuese që fundi të duket më i 

afërt se fillimi. Sidoqoftë, me pak 
përjashtime, as pozita e as opozita 

nuk e kanë kaluar (ende) kufirin e 

toleruar dhe kapërcyer rubikonin 

e sjelljeve demokratike. Po 

ndodhi kjo atëherë dikush, diku, 

do duhej të ndizte sinjalin S.O.S. 

Kjo do të thoshte se, edhe kësaj 

radhe, shpëtimi (apo fundosja!) 

do të vij nga jashtë, jo nga 

brenda. Si dhe shumë herë në 

historinë tonë më të re. Për fatin 

tonë të keq! Apo të mirë! Kush e 
di! 

 
(Burimi: 

http://botasot.info/opinione/465971/s-o-s-

kosova/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://botasot.info/opinione/465971/s-o-s-kosova/
http://botasot.info/opinione/465971/s-o-s-kosova/
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Histori 

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

 

 
 

 

 

Teatri i mosmarrëveshjeve të mëdha 

 

Historia e arbnorëve është në shumë aspekte episodi më 

i madh në historinë e qytetërimit evropian. Por, siç edhe 

dihet historia e këtij kombi është plot vuajtje, heroizëm 

dhe padrejtësi e përndjekje. Megjithëkëtë, historia e 

vërtetë e saj është e mrekullueshme, ndërsa për ta 

zbuluar të tërën duhet hulumtuar, sepse materiale të 

mëdha, fakte e dokumente janë në thellësinë e arkivave 
dhe bibliotekave në Evropë dhe në vende tjera. Kështu, 

historia e këtij kombi u fut në listën e viktimave dhe 

padrejtësive të historisë. Ndërsa nga frika dhe urrejtja, 

disa pseudohistorianë dhe shkrimtarë filluan të 

shpërfillin në fillim e më pas të shtrembërojnë historinë 

e këtij kombi të lashtë evropian, ku më pas, bota e cila 

ishte pushtuar me histori të rrejshme nga 

pseudohistorianë dhe shkrimtarë filloi të mësojë 

historinë e gabuar, ndërsa historia e vërtetë ishte 

varrosur dhe fshehur në thellësinë e arkivave dhe 

bibliotekave në botë. Nisur nga kjo, viti 1389 përbën 

ngatërresën dhe mosmarrëveshjen më të madhe të 
historisë së Kosovës. Nga aty kanë lindur dy mite: -

njëra që ka prejardhjen nga sllavët dhe tjetra nga turqit. 

Kështu, serbët pretendojnë se në atë vit ata krijuan mitin 

e tyre, ndërsa turqit se në atë vit ata mbollën farën e tyre 

ideologjike dhe fituan fushën, por që humbën Sulltanin. 

E vërteta është në fakt krejt ndryshe. Atë vit fillon 

ngatërresa ballkanike, atë vit shfaqet teatri i 

mosmarrëveshjeve ballkanike, dhe pikërisht Kosova u 

bë qendra e mosmarrëveshjeve brenda këtij teatri, 

brenda kësaj ngatërrese të qëllimshme. Në fakt, atë vit u 

mbollën dy teza tërësisht rrënuese për shqiptarët e 
Kosovës:-teza e përvetësimit nga sllavët dhe teza 

ideologjike e islamizimit nga turqit. 

 

Kështu, e para hodhi farën e ngatërresës ballkanike dhe 

mosmarrëveshjeve duke tentuar ta përvetësojë këtë 

betejë të këtij vit dhe tjetra farën e fitores së saj në këtë 

betejë, pra të vendosjes së çallmës së saj aty. Prandaj, që 

të dy tezat e përpunuara në kazanët e tyre ideologjikë u 

bënë helmi jo vetëm i kësaj beteje, por edhe i tërë 

zhvillimeve të mëpasshme, të cilat do të pllakosnin 

vendin me fytyrën e demonizuar të dy miteve të 

rrejshme asaj sllave dhe turke në këtë vend. 
 

Prandaj që të dy tezat ishin gënjeshtra të kulluara. Teza 

e mitit serb bie përballë tradhëtisë së tyre në këtë betejë, 

dhe teza turke bie përballë qëndresës së vazhdueshme të 

shqiptarëve, duke mos lejuar islamizimin e vendit. Pra, 

si njëra ashtu edhe tjera janë gënjeshtra. Në atë betejë 

nuk morën pjesë vetëm serbët, por një aleancë e 

kombeve të krishterë e përbërë nga shqiptarët, serbët, 

hungarezët, rumunët (walachen), etj, por që u tradhtuan 

nga serbët dhe humbën betejën si rezultat i tradhtisë. Pra 

beteja zhvillohej në trojet e shqiptarëve të Kosovës e jo 

të serbëve. Dhe e dyta:-vendi nuk u islamizua dhe as 

çallma nuk u vendos aty, sepse kryengritjet dhe 

heroizimi i Kastriotëve dhe princave të tjerë shqiptarë 

nuk i linte të flinin rehat sulltanët. Pra, në atë vit nuk 

është mbjellë fara e ideologjisë së saj, siç pretendojnë 

ideologët dhe mbetjet osmane. Ndërkaq, siç e nënvizova 
më lartë, beteja zhvillohej në trojet arbnore “in 

Albanien, dem Land Cossova” (Der Neu-eroffneten 

Ottomannischen Pforten Fortsetzung[...]1701) dhe 

rreziku që shihej nga hordhitë osmane i detyruan që të 

krijojnë koalicionin ose aleancën e kombeve të krishtera 

për të ndalur pushtimin e mëtejshëm të gadishullit ilirik 

dhe për të mos lejuar depërtimin e pushtuesit osman në 

tërë Europën. Dhe se nga Kruja e deri në Prishtinë 

respektivisht Fushë të Kosovës nuk janë disa shkëmbinj 

larg me njëri tjetrin, vendi aty ku gjeti vdekjen Sulltani. 

(Amedee-David de Pastoret, 1829). Duhet nënvizuar se 

nga dhjetë princat e aleancës së kombeve të krishtera 
shtatë nga ta ishin arbnorë. Ishte po ashtu princi Milosa, 

ose siç njihet me emrin Mhillë Kopiliqi që në këtë 

betejë arriti që me trimërinë e tij t'i tregojë fundin 

Sulltanit duke paralizuar Perandorinë osmane në kokë, 

por që beteja u humb për shkak të tradhtisë brenda 

koalicionit ,siç u potencua edhe më lart. 

 

Por siç shkruan në lidhje me këtë prof. Dr. E. Oehlmann 

në librin (Handbuch der geographie të vitit 1914): “Në 

vitin 1389 Shqiptarët e humbën betejën vendimtare në 

fushën e Kosovës, afër Prishtinës, për të mbrojtur sërish 
lirinë e tyre nga viti 1443-1467 nën heroin e tyre Gjergj 

Kastriotin Skënderbeun, për të vazhduar më pas me tri 

kryengritjet e tyre dhe thirrjet “Shqipëria për shqiptarët 

”.Me pak fjalë beteja e Kosovës e qershorit nuk është 

një betejë serbe, por një betejë e përbashkët e koalicionit 

apo aleancës së kombeve të krishtera kundër pushtuesit 

barbar osman, dhe se në këtë betejë arbnorët ishin 

kontribuesit më të mëdhenj në luftën kundër pushtuesit 

osman, kjo pasi beteja zhvillohej në trojet e tyre iliro-

arbnore dhe se qëllimi i kësaj beteje ishte mbrojtja e 

gadishullit ilirik nga depërtimi i turqve në këtë pjesë të 

Evropës. Kështu, të gjitha tezat dhe mitet që janë hedhur 
dhe ndërtuar janë të gabuara, janë gënjeshtra dhe 

shpikje demoniake që kanë për qëllim përvetësimin, 

mbajtjen e ngatërresës dhe gënjeshtrës edhe sot. Por që 

me hulumtimet nëpër arkiva dhe bibliotekat që do të 

duhej të bënin studiuesit shqiptarë dhe të tjerë rreth 

kësaj periudhe, sigurisht që e vërteta do të fillonte të 

lindte si dielli dhe maskat do të binin përgjithmonë si 

nga ana e sllavëve ashtu edhe nga ata të turqve dhe 

mbetjeve osmane. 
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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 tretë) 

 
Në trevat arbërore, ka ekzistuar një shkollë shkruesish dhe 

një mjeshtëri lokale shkrimi të paktën prej një mijëvjeçari. 
Berati kishte që herët gjashtë shkolla bukurshkrimi, kurse 

katedralja e Durrësit rrethohej me zyrat e zejtarëve që 
merreshin me kopjimin e shkrimeve të shenjta dhe me 

zyrat noterialit.
1
 Nga shekujt e mesjetës vjen koleksioni i 

kodikëve që përbën një prej pasurive më të rëndësishme 

kulturore të popullit shqiptar. Ky koleksion përmban mbi 
100 vëllime, që përbëjnë vepra të plota (dorëshkrime) dhe 

17 fragmente. Jashtë këtij fondi numërohen edhe disa 
dhjetëra kodikë të tjerë, që i takojnë manastirit të Shën 

Gjon Vladimirit, mitropolisë së Drinopolit e argjipeshkvisë 
së Shkodrës. “Kodiku i Purpurt i Beratit” (shkruar jo më 

vonë se shek.VI), vlerësohet ndër veprat themeltare të 
letërsisë kishtare, si dorëshkrim me rëndësi të posaçme për 

kulturën e krishterë, por edhe të letërsisë dhe kulturës në 
përgjithësi. Ai çmohet gjithashtu për historinë e shkrimit, 

për vlerat kaligrafike, si monument i trashëgimisë së 
përbotshme të dijes, si objekt shkencor i paleografisë, 

bibliologjisë, gjuhësisë, historisë së besimeve etj. Këta 
kronologjikisht ndjekin njëri-tjetrin gjatë 13 shekujve me 

radhë (prej shek. VI - deri në shek. XVIII). Pjesa më e 
madhe e teksteve të tyre janë greqisht, por nuk mungojnë 

edhe kodikë të shkruar në latinisht.
2
 duke ardhur më pranë 

kohërave të reja, shtohet prania e shqipes.  

 
Si gjuhë mbizotëruese kulture, greqishtja dhe latinishtja u 

përdorën edhe nga kancelaritë e sundimtarëve shqiptarë. 
Muzakët, p.sh. përdornin në korrespondencën e tyre 

greqishten, Balshajt latinishten dhe sllavishten, kurse Karl 

Topia i përdori të tria këto gjuhë. Gjuha shqipe, si gjuhë e 
shkruar, në këtë kohë ende nuk ishte në gjendje t'i bënte 

ballë shkrimit greqisht e latinisht, me tradita letrare të 
vjetra, të cilat për më tepër kishin mbështetjen e 

institucioneve kishtare dhe të administratës shtetërore 
sunduese. Megjithatë gjuha shqipe shërbente si gjuhë 

komunikimi të përditshëm si për masat popullore, ashtu 
dhe për bujarinë feudale e klerin vendas.  

 
Po nga sfondi kishtar, kemi edhe njoftimet e para të 

tërthorta për përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë e shkruar. 
Ky njoftim që tregojnë se ndërkohë gjuha shqipe kishte 

filluar të shkruhej, na vjen nga dominikani frëng 
Guillelmus Adae, përkatësisht nga argjipeshkvi i Tivarit, i 

                                                
1
 Ibid., 238. 

2
 Historia e Popullit Shqiptar I, 352. Ka edhe kodikë që i përkasin 

liturgjisë së kishës romane. Rasti më interesant është ai I “Kodikut 

të 83-të”, I argjipeshkvisë së Shkodrës, që vlerësohet të jetë shkruar në 

vitin 1341, me 173 fletë (Sinani, Beratinus, 194, shën.2);  

cili në vitin 1332 pohon se shqiptarët jo vetëm që kanë 

pasur gjuhë tjetër dhe të ndryshme nga latinishtja, por edhe 
libra të shkruara në alfabetin latin: “... shqiptarët kanë një 

gjuhë krejt tjetër, fare të ndryshme nga ajo latine, 
megjithatë ata kanë në përdorim si dhe në të gjithë librat e 

tyre, shkronjën latine...”.
3
 Po ashtu, dokumenti më i lashtë i 

të shkruarit shqip, për sa dihet deri më sot, Formula e 

Pagëzimit, e viti 1462, na vije nga argjipeshkvi i Durrësit, 
Pal Engjëlli, i cili, tashmë prej dy vjetësh argjipeshkëv i 

Durrësit, i kishte hyrë punës me ngulm për të kompaktësuar 
institucionet e besimit katolikë në Arbëri. Përveç 

rimëkëmbjes së fortifikimeve në argjipeshkvinë e tij ku 
parashihej të zbarkonte ushtria e kryqëzatës, më 8 nëntor 

1462 ai organizoi një mbledhje në kishën e Shën Trinisë në 
Mat, ku paraqiti Constitutiones, ordinationes et statuta 

(Vendimet, urdhëresat dhe statutet).
4
 Është pikërisht 

mbledhja ku, ndër shumë çështje, u promovua edhe formula 

e pagëzimit në gjuhën shqipe. 
 

Edhe dokumenti i tretë me radhë i shqipes së shkruar që 
njihet me emrin “Perikopeja e ungjillit të pashkëve”, i 

gjetur në Bibliotekën Ambroziane të Milanos brenda një 
mbishkrimi greqisht të shek. XIV, është i dalë, po ashtu 

nga duart e klerit vendorë. Dokumenti, sipas studiuesve, 
është i fundit të shek. XV ose i fillimit të shek. XVI, i 

shkruar shqip në dialektin e jugut dhe me alfabetin grek,
5
 

që sipas Frashërit, i takon kohës kur kishat e ritit lindor 

ishin shkëputur nga Patriarkati i Konstantinopojës dhe 
ishin lidhur me Romën.

6
 Nga dora e klerik katolik, u 

shkrua edhe libri i parë shqip, që njihet deri më sot, 

“Meshari” i Gjon Buzukut, i vitit 1555. 
 

E tërë kjo veprimtari arsimore-kulturore e këtij kleri 
presupozon jo vetëm formimin e tyre intelektual të lartë 

                                                
3
 “licet Albanenses aliam omnino linguam a latina habeant et 

diversam, tamen litteram latinam habent in usu et in omnibus suis 

libris”, Brocardus, “Directorium ad passagium faciendum”, 484. 
4
 Ky dorëshkrim me 37 fl.(pergamenë në recto dhe verso) në 74 faqe, 

përmban 13 dokumente të shek. XII-XV, ndër të cilat edhe vendime e 

rregullore të kryepeshkopit të Durrësit, Pal Engjëllit, të shpallura në 

kuvendin e mbajtur në kishën e Trinisë së Matit më 1462 (fl.2r-9r), ku 

përfshihen edhe “Formula e pagëzimit” në gjuhën shqipe (fl. 4v) , një 

dekret i papa Piut II (Generalem Decretum Sanctissimum...), datë 4 

nëntor 1463, mbi shpalljen e Skënderbeut “Mbret i Arbërisë” (fl.14r-

20r), etj. Një kopje e këtij dokumenti, nga dorëshkrimi origjinal i 

Bibliotekës Laurentiana të Firences Reg. 1167, ruhet edhe në fondet e 

Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, me nr.vendi Dr.3.e.21, të cilën e 

ka përdorë edhe autori i këtij punimi.  Cfr.: edhe botimin e këtij 

dokumenti (Formulës së pagëzimit) nga: Jorga, Notes et extraits IV, 

194-195, 197; Frashëri, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, 397. 
5
 Dh. Shuteriqi, Shkrime Shqipe në vitet 1332-1850, Tiranë 1976, 29. 

6
 Frashëri, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, 401. 
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dhe zellin fetarë, por edhe vetëdijen e lartë nacionale. Ata 

ishin të vetëdijshëm, siç pat shkruar ipeshkvi i Zadrimës, 
Pjetër Budi (1566-1623), që në vitin 1618,  i drejtohet 

nxënësit të vetë, se: “Zoti nuk i ndigjon uratat e atyne që 
luten në gjuhë të huej, perpa kuptue veshtrimin e fjalëve që 

thotë”,
7
 me fjalë tjera – thotë J. Rexhepagiqi – “priftërinjtë 

katolikë kanë shkuar në gjuhën shqipe të nxitur nga arsyet 

fetare por edhe nga ato pedagogjike dhe letraro-
gjuhësore”.

8
 Po nga kisha dhe populli kanë dalë edhe 

shkrimtarët e vjetër: Pal Engjëlli, Marin Barleti, Pal Hasi, 
Gjon Buzuku, Pjetër Budi, Frang Bardhi, Pjetër Bogdani, 

Lekë Matrënga e shumë të tjerë që në me punë e tyre, kanë 
luajtur rolë të rëndësishëm në zhvillimin e arsimit, në 

kultivimin dhe ruajtjen e kulturës shqiptare. 
 

Vlen të përmendet roli i madh i klerit jo vetëm si krijues 

vlerash kulturore, por dhe si ruajtës i tyre. Kishat e 
manastiret u bënë vendet ku u shkruan, u kopjuan dhe u 

ruajtën në shekuj jo vetëm tekste fetare filozofike e letrare, 
por edhe kronika të gjalla të historisë së popullit. Ruajtja 

dhe transmetimi i tyre kërkoi shpeshherë sakrificat e 
vetëmohimin e klerit të thjeshtë. Në një shënim të vitit 

1356, në një kodik të Beratit, përshkruhet vetëmohimi i 
priftit Theodul, i cili, gjatë rrethimit të qytetit nga serbët, 

transportoi në krahë në një vend të sigurt bibliotekën e 
manastirit të Shën Gjergjit për ta shpëtuar nga djegia e 

sigurt. Të njëjtën gjë bëri, më 1399, igumeni i manastirit të 
Shën Kollit në Perondi, Danaili, i cili nxori bibliotekën e 

pasur të manastirit e ia dorëzoi për ta ruajtur fisnikut 
Teodor Muzaka.

9
 

 
Kjo veprimtari e gjithanshme e klerit në shërbim të 

krijimit, kultivimit dhe ruajtjes së kulturës shqiptare, ka 
bërë që studiuesi K. Jireçeku të konstatojë se: “shqiptarët 

në mesjetë paraqitën si popullsi e vjetër e krishterë me 
kulturë më shumë qytetare, e cila është më afër grekëve 

dhe romanëve dalmatin, se sa serbëve të sapoardhur”.
10

 
Për nivelin kulturor të arbëorëve në periudhën paraosmane, 

një mendim mjaft interesant e jep edhe Shuflay, i cili ndër 
të tjera thotë: “Për shkallën mesatarisht të lartë të kulturës 

(sic. në trevat veriore arbërore, Gj.B.) së vendeve në kohën 
parturke flet ripërtëritja e qytetit të braktisur të Sapës”, të 

cilin na e përshkruan në detaje një dokument i papës i vitit 
1291.

11
 

 

Kleri, në përgjithësi, luante një rolë të veçantë edhe në 
arsimimin e popullatës, duke ushtruar edhe profesionin e 

mësuesit (praeceptor), veprimtari e cila zhvillohej kryesisht 
në ambientet e kishave dhe manastireve. Në shkollat pranë 

manastireve, mësimi jepej në fillim në formë individuale 
vetëm me lexim e me këngë kishtare, kurse më vonë jepej 

me forma më të organizuara duke përfshirë një rreth më të 
gjerë lëndësh. Në të tilla shkolla që i hasim edhe në qytetet 

pranë zyrave ipshkvnore, mësohej kursi tradicional 
mësimor që jepej edhe në shkollat e vendeve perëndimore. 

                                                
7 G. Schiró, “Dell lingua Albanese e della sua letteratura”, Studi Albanesi 2 

(1932), 105; Mirdita, Krishtenizmi, 333. 
8 J. Rexhepagiq, Zhvillimi i arsimit dhe  sistemit shkollor të kombësisë shqiptare 

në territorin e Jugosllavisë së sotme deri në vitin 1918, Prishtinë 1970, 53. 
9 Historia e popullit shqiptar I, 338. 
10 “Im Mittelalter erscheinen sie als eine altchristliche Bevölkerung von mehr 

städtischer Kultur, ëelche den Griechen und den dalmatinischen Romanen viel 

näher stand, als den neubekehrten Serben”, Jireček, Geschichte der Serben I, 

153. 
11 “...incolis per diversa loca disperis, sed de novo in civitate predicta quam 

plures viri catholici de incolarum ipsorum progenie, ut dicitur existentes et alii 

etiam diversarum partium convenerunt moramque in illa continuam 

contrahunt...”, Acta Albaniae I, 515; Šufflay, Serbët dhe shqiptarët, 54. 

Ai përbëhej nga cikli i ulët që përfshinte lëndët letrare 

(gramatikë –më 1364
12

, retorikë, didaktikë) dhe cikli i lartë 
me lëndë shkencore (aritmetikë, gjeometri, astronomi e 

muzikë). Për mësimin e këtyre lëndëve pajtoheshin me 
kontratë klerikë të ditur. Në një nga këto kontrata të lidhura 

midis prindërit dhe mësuesit, në vitin 1367, përmendet 
edhe një prift nga Pulti, ku thuhet: “Magister Gjoni, doktor 

në gramatikë, deklaron, se premton dhe detyrohet kundrejt 
priftit Andre nga Shën Pali i Pultit se do ta mësojë nipin e 

tij, Nikollën, të lexojë e të shkruajë mirë, sipas mënyrës 
tregtare dhe t‟i mësojë atij Donatin dhe Katonin që të dijë 

se si t‟i shpjegojë. Dhe për këtë arsye i përmenduri prift i 
premtoi atij se do t'i jepte 20 perpera ...”.

13
  

 
Në përhapjen e arsimit dhe shkollave në trevat arbërore 

gjatë mesjetës, rol të rëndësishëm luajtën urdhrat kishtarë: 

dominikanët dhe françeskanët. Një aktivitet i këtillë filloi 
së pari në Ulqin rreth vitit 1258, në Kotorr më 1266, në 

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

14
 Në shek.XV kemi po ashtu 

njerëz të shquar dhe dijetarë si p.sh.: Gjon Gazulli (1400-
1465), nga Mirdita, matematikan, astronom dhe humanist i 

shquar, i cili njihet si “mësues dhe prift i ndershëm”, pastaj 
i vëllai i tij, Pal Gazulli, i cili prej vitit 1442-1444 ka qenë 

rektor i shkolla në Dubrovnik, etj.
15

 
 

Por kjo rrugë e zhvillimit kulturor arbëror drejt Perëndimit 
me shkëndija të para të lëvizjes humaniste evropiane, në 

fillim u dëmtua, pastaj u ndërpre nga invazioni osman në 
dy drejtime: në dëmet materiale të trashëgimisë kulturore 

mijëvjeçare të shkaktuara nga inkursioneve shpeshta 
shkatërrimtare që ndërmerrnin akëxhinjtë dhe e dyta nga 

vendosja me dhunë e regjimit feudal ushtarak të timareve, i 
cili nuk pajohej me kulturën perëndimore.

16
 Shumë nga 

këta klerikë që kontribuonin në zhvillimin kulturor në 
vendin e tyre e që shpëtuan gjallë nga fushatat ushtarake 

pas rënies së Shkodrës, morën arratinë për në Itali apo edhe 
në ndonjë vend tjetër të Evropës, ku i zhvilluan idetë e tyre 

në frymën e humanizmit dhe renesancës. Në mërgimin 
italian, në fillim të shek.XVI, nga dora dhe penda e 

njerëzve të klerit të hapësirës arbërore, lindën dy veprat 
historike: biografia për Skënderbeun dhe historia e 

rrethimit të Shkodrës, të humanistit Marin Barletit. 
 

Klerikët arbëror, ishin pikërisht ata që marrëdhëniet me 

Italinë i kishin vënë prej kohësh dhe klerikë të lartë si Pal 
Engjëlli dhe Gjergj Pelini i njihnin mirë këto vende nga 

udhëtimet e tyre të shpeshta, të cilat i prunë në kontakte me 
mendimin humanist. Nëpërmjet kishës, sidomos nëpërmjet 

selisë argjipeshkvnore të Durrësit depërtoi në Arbëri të 
mesme mendimi rilindas në gjysmën e dytë të shek.XV. 

Në këtë drejtim, mund të themi se Rilindja jonë e vonuar 
ishte fryt apo pasojë e natyrshme e përpjekjeve të këtyre 

rilindësve të mesjetës. 

(fund)

                                                
12 “docere scientiam gramatike”, Acta Albaniae II, 233, në shën. 
13 “Magister Johanes doktor gramatike fecit manifestum, quod ipse promctit et 

obligat se presbytero Andree de Sancto Paulo de Polato docere Nicolaum 

nepotem suum bene legere et scribere modo merchatorio et docere ipsum 

Donatum et Catonem ut  sciat interpretuari...”, Acta Albaniae II, 233. 
14 Acta Albaniae I, 243, 251, 666, shën.1. 
15 M. Prenushi, Kontributi shqiptar në Rilindjen Evropiane, Tiranë 1980, 34-59. 
16 Frashëri, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, 395. 
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(lushculaj66@hotmail.com) 

  

  

  

  

  

 

 

Gjeneza historike e familjes së Anton Çettës 
(pjesa e parë) 

 
Fani si krahinë, shtrirja dhe përbërja e tij 
 
Dëshmitë arkeologjike të kulturës së mesjetës së hershme tregojnë se në Mirditë kishte 
shumë vendbanime dhe varreza të mëdha. Këto të dhëna janë një pasqyrë e qartë e 
zhvillimit dhe trashëgimisë së pasur kulturore të kësaj krahine. Po, natyrisht, brenda këtij 

kuadri, ka pasur edhe lëvizje migruese të kësaj popullsie dhe lëvizje të shpeshta. 
 
Mirdita është një bashkësi e gjerë krahinore e dallueshme nga simotrat e saj fqinje, jo 
vetëm nga emri, nga shtrirja gjeografike, nga ndërgjegjja e përkatësisë së banorëve të saj, 
por edhe nga mëvetësia e dukurive në etnokulturën e saj. Kompleksi i traditave e dokeve, 
po kështu edhe ngjyrimet në elementë të veçantë kulturorë dallojnë si të mëvetësishëm për 
Mirditën, që i japin asaj një identitet kulturor, duke i marrë ata në tërësinë e tyre të 
dallueshme. 

 
Në aspektin fiziko-gjeografik, Fani si njësi etno-kulturore përfaqëson njërin nga 12 
bajraqet e Mirditës dhe zë pjesën më të madhe të pellgut ujëmbledhës të Fanit të Vogël, në 
gjysmën veriore të tij. Një vend që shtrihet në të dy anët e luginës, e cila ndodhet mes 
Malit të Zepës në Lindje e malit tjetër të lartë të Munellës në Perëndim. Në pjesën veriore 
krahina nuk e ka të vështirë të lidhet me pellgun ujëmbledhës të Drinit dhe përkatësisht me 
njësinë etnokulturore të Lumës, të Hasit dhe më gjerë. Këtë lehtësi e krijon ekzistenca e 
Qafë Kumbullës dhe e Qafës së Komit pranë malit në Thirrë. Është një zonë kodrinoro-
malore, që fillon nga shpatet e maleve që përmendem, duke zbritur gradualisht deri në 

pjesën e poshtme pranë lumit Fan me një reliev të butë (taracë lumore), që është krijuar, 
ndër të tjera, edhe nga veprimtaria lumore. 
 
Mirdita kufizohet me gjashtë rrethe. Në pjesën veriore kufizohet me rrethin e Pukës, në 
verilindje me rrethin e Kukësit, në lindje me rrethin e Dibrës, në perëndim me rrethin e 
Lezhës, në jug dhe juglindje me rrethin e Matit dhe në jugperëndim me rrethin e Kurbinit. 
 
Shikuar nga aspekti etno-kulturor, Fani është pjesë e Mirditës (Bajraku i katërt), duke zënë 

pjesën më veriore të saj dhe duke u kufizuar me tej me krahinën e Lumës e më në 
veriperëndim me “7 bajraqet e Pukës”. Në kuptimin e përkatësisë rezulton se emigrimi i 
popullsisë nga Rrafshi i Dukagjinit në Fan dhe nga Fani në Gjakovë, Pejë, Klinë, Deçan 
etj. ka qenë një fenomen shumë i zakonshëm që Edit‟h Durham, u habit nga vazhdimësia 
dhe përmasat e këtij fenomeni dhe konkludoi se – gjithmonë sipas saj - “Pa dyshim 
mëmëdheu i mirditorëve është Pashtriku i Gjakovës dhe fushat përreth”. Në fakt këto 
lëvizje kanë prekur të 5 bajraqet e Mirditës, por veçanërisht krahinën e Fanit. Këtij 
argumenti i vjen në ndihmë fakti se edhe sot ka me qindra e me shumë raste, ku mund të 

evidentohen familje në Kosovë që e quajnë veten mirditas, bile fanë, ndërsa në të gjitha 
familjet e fiset e Fanit e kanë një lidhje me vende, prona (toka) apo fise të ndryshme në 
Rrafshin e Dukagjinit etj. 
 
Më 18 qershor 1878 i dërguan Kongresit të Berlinit kërkesën për të njohur një principatë 
të Shqipërisë së Veriut, krerët e Mirditës, Kthellës, Malësisë së Lezhës, Pukës dhe Lurës 
ku kryetar të ishte Preng Bib Doda. Kongresi i Berlinit njohu autonominë e Mirditës në 
bazë të përkrahjes që i dhanë kësaj ideje Franca dhe Austro-Hungaria. Megjithatë, 

mirditorët nuk ishin të kënaqur pa e shijuar lirinë të plotë. Ata bënin sulme të befasishme 
kundër reparteve ushtarake turke. Hakmerreshin kundër pushtuesit për dhunën e ushtruar 
ndaj tyre. Kreu i çdo fisi, sipas Edit Durhamit, është flamurmbajtës i trashëguar, bajraktar. 
Fiset kanë një flamur turk dhe vetëm në Mirditë kanë një flamur të veçantë me një diell 
me rreze mbi të. Edhe kjo është një dëshmi për mospërfilljen dhe rezistencën shekullore të 
mirditorëve kundër pushtuesit turk. 
 

Fiset shqiptare janë histori e pashkruar 
e popullit shqiptar me zanafillë nga 
ilirët, si njomza të fundit të një druri 

vigan të lidhur me një të parë të fisit. 
Ndërkaq, profesor Mark Krasniqi 
mendon se fiset janë organizata me 
kompaktësi të madhe, me shpirt lufta-
rak, për të mbrojtur lirinë, traditën, 
pronat e kullosat  nga çdo sulm i 
jashtëm. 
 

Teza mbi ardhjen e popullit nga Mirdita 
në Kosovë do të jetë favorizuese për 
qarqet ekstremiste dhe pseudo-
shkencore serbe, duke mbrojtur 
qëndrimin se trojet shqiptare në Kosovë 
e në viset tjera të ish-Jugosllavisë 
paskan qenë vise të banuara nga sllavët 
dhe më pas duke i dëbuar ata u 
popullzuan me shqiptarë, ose se aty 

paska pasur popullsi sllave të 
shqiptarizuar. Po qe se serbet mendojnë 
se Kosova është "zemra" dhe "djepi" i 
shtetit serb duhet të kuptojnë se 
"transplantimi" është bërë në trup të 
huaj, sikurse edhe fëmija që përkundet 
në djep është fëmijë i huaj.  
 

Këto teza antishkencore i demanton 
studiuesi mirditor dr. sc. Mark Tirta në 
punimin e tij shkencor "Dëshmi 
migrimesh në shekullin XV-XV nga 
Kosova në Mirditë”, ku, përmes argu-
menteve shkencore, paraqet lëvizjet e 
popullsisë shqiptare nga Kosova në 
Mirditë dhe rikthimin e tyre në Kosovë. 

Pra, ata nuk e popullzuan Kosovën me 
shqiptarë, por u rikthyen në trevat e 
veta. Migrimet e tilla janë të njohura  
gjatë historisë dhe ato janë më se 
normale. 
 
Mirdita ishte ndarë në pesë bajraqe. 
Bajraku ishte njësi administrative me 

funksione ushtarake e pleqnare (gjy-
qësore) në thelb në të cilat qëndronte 
organizimi i vjetër shoqëror. Brenda 
bajrakut në përgjithësi mbeti e paprekur 
struktura e shoqërisë së lirë malësore 
dhe mbijetuan institucionet më 
karakteristike të saj. 

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

 

 

 

 

 
 

Shqipëria, pikë referimi për forcat nacionaliste në Kosovë 1944-1945 
(pjesa e katërt) 

 

Në kongres u formuan pesë batalione. Secili batalion në 

kuadrin e vet do të ketë edhe Shtabin komandues, i cili 

nën urdhrat e tij do të veprojë aty ku paraqitet nevoja. 

Po në këtë tubim u caktuan edhe komandantët e 

batalioneve  sipas terrenit se nga ishin luftëtarët. 

Komandant i Batalionit të Parë, i cili si terren veprimi 

do të kishte Malet e Kopilaçës dhe pjesën kryesore të 

Karadakut, u caktua patrioti Hasan Kabashi. Ndërsa, 

Batalioni i Dytë u caktua të vepronte në malet e 

Presedelit me udhëheqës Bajrush Xhaklin. Batalioni i 
Tretë, i cili do të vepronte në malet e Keçekollës u 

caktua të udhëhiqet nga Rexhep Okllapi. Si udhëheqës i 

Batalionit të Katërt u caktua Shaban Haliti dhe do të 

vepronte në Malet e Jezercit dhe të Budakovës. Ndërsa 

në Malet e Kaçanikut  dhe të Shkupit u caktua të 

vepronte Batalioni i Pestë me udhëheqës Din Hoxhën, i 

cili ishte një luftëtar i rryer dhe kishte një eksperiencë të 

begat organizuese. 

 

Po në këtë tubim u formua edhe “Shtabi i luftës”. 

Komandant Suprem i “Ushtrisë Popullore Demokratike 
Shqiptare” u caktua Hysen Tërpeza1. Në Shtabin e 

Luftës u caktuan të merrnin pjesë Adem Gllavica, Luan 

Gashi dhe Ibrahim Kelmendi, që ishin të caktuar në 

sektorin e propagandës, por i cili do të veprojë edhe në 

zonat e Shkupit  e Tetovës nën përkujdesjen e Ibrahim 

Kelmendit, dhe në zonat e Therandës (ish-Suharekës) e 

Prizrenit nën përkujdesjen e Luan Gashit. Nga ky 

kongres Shtabi Suprem aprovoi edhe platformën që 

populli shqiptar t‟i drejtohej me një proklamatë. 

 

Proklamata e cila u hartua nga Adem Gllavica, 

Abdullah Musliu e Ibrahim Cërnilla- Grainca, përfshinte 
pikat kryesore të situatës aktuale në Kosovë, siç ishin : 

                                                
1
 Hysen Tërpeza lindi më 1910 në fshatin Tërpezë- komuna e Vitisë. 

Ishte patriot i shquar i Anamoravës. Ishte kryetar i komunës në 

Pozhoran dhe ketë detyrë e kreu deri më 16 nëntor 1944. Menjëherë 

pas okupimit  të Kosovës ai bashkë me luftëtarët tjerë organizoi 

rezistencën e armatosur kundër forcave çetniko-komuniste. Me 1 

dhjetor 1944, në fshatin e lindjes – Tërpezë, u mbajt tubimi i forcave 

nacionaliste ku u formua Shtabi Suprem i Kosovës me komandant  

Adem Gllavicën dhe zëvendës i tij u zgjodh  Qazim Llugaxhiu e 

Hysen Tërpeza u zgjodh anëtar i Shtabit. Me 15 gusht 1945, kur u bë 

riorganizimi i Shtabit, Hysen Tërpeza, u zgjodh komandant i Shtabit 

Suprem të Ushtrisë Popullore Demokratike Shqiptare. Në dhjetor të 

vitit 1944 mori pjesë në luftën e Ferizait e të Gjilanit. Pas këtij 

aktiviteti  të dendur luftarak, në nëntor 1945, me batalionin e Parë të 

Shtabit Suprem me shumë luftëtar të tjerë, vetëm provizorisht tërhiqet 

për Greqi. Pas kësaj vlen të cekët se Hysen Tërpeza ka marrë pjesë 

aktive në të gjitha  organizatat e lëvizjet e emigracionit shqiptar në 

Evropën Perëndimore, në Sh. B. A dhe në Turqi të cilat i organizonin 

kundër  Jugosllavisë komuniste  për çlirimin e Kosovës dhe formimin 

e Shqipërisë Etnike; Mustaf Xhemaili, Hysen Tërpeza, një legjendë 

për Kosovën, Prishtinë 2004 

aktet e tradhtisë komuniste, të komunistëve jugosllavë 

ndaj aleatëve komunistë e antifashistë shqiptarë, mandej 

në një pjesë të madhe u përfshin format e dhunës 

jugosllave ndaj popullit shqiptar2. Veç tjerash në të 

hidhet poshtë  çdo lidhje e imponuar e Kosovës me 

Serbinë dhe me Jugosllavinë. 

 

Për tërë aktivitetin që zhvillonte Ushtria Popullore 

Demokratike Shqiptare dhe anëtarët e Organizatave 

ilegale, OZNA ishte e njoftuar dhe çdo lëvizje  të tyre e 
përcillte me një kujdes të veçantë. Ajo kishte ndërmarrë 

masa ndëshkuese kundër forcave nacionaliste, anëtarëve 

të NDSH-es dhe familjeve të tyre. Shpeshherë ndodhte, 

që në aksionet e shumta UPDSH-ja të largohej me 

humbje të mëdha, ngase OZNA, e përcillte çdo lëvizje 

të tyre, andaj nuk ishte e rastit që të zbuloheshin. Për të 

gjitha këto që ndodhnin në Kosovë ishin të njoftuar 

Mithat Frashëri dhe Muharrem Bajraktari. Ishte krejt e 

natyrshme, që në fillim të tetorit  1945, nga këta të vijë 

një kërkesë për kalimin e forcave të rezistencës për në 

Greqi. Ndaj kësaj kërkese reaguan  shumë personalitete 
të nacionalizmës, por ndaj saj reagoi edhe KQ i NDSH-

së në Shkup. 

 

Krerët e Shtabit luftarak të UPDSH-së dhe të lëvizjes së 

rezistencës shqiptare, pas kërkesës së Muharrem 

Bajraktarit dhe Mithat Frashërit, para vetës kishin dy 

alternativa: Alternativa e parë ishte : të rrinë në Kosovë, 

të zhvillojnë një lloj lufte, që do të ndryshonte nga ajo 

që ishte zhvilluar deri më atëherë, e që pas situatës së 

nderë, që ishte krijuar në vend, mund të pasonte me 

viktima të mëdha, si në luftëtarë po ashtu edhe në 

popullatën e përgjithshme shqiptare, ngase në mënyrë 
intensive  filloi të bëhej ndjekja dhe arrestimi  i jatakëve  

të ilegalëve dhe i të gjithë atyre, që strehonin  dhe 

ndihmonin luftëtarët e lirisë. 

 

Alternativa e dytë ishte: që për krerët e lëvizjes ishte 

edhe më e afërt dhe më e pranueshme  për ta, largimi 

jashtë vendit ishte një shans i mirë, për të shpëtuar 

luftëtarët dhe, për të kursyer popullatën nga maltretimet 

e OZNA-së dhe të UDB-es. Qëndrimi u mor, të 

përkrahet alternativa e parë, sepse rruga më e mirë ishte 

mërgimi i luftëtarëve jashtë atdheut, që më vonë për të 
hyrë në shërbim të planeve  globale anglo-amerikane 

për destabilizimin dhe për rrëzimin e pushtetit komunist 

në Shqipëri dhe në Jugosllavi, ndërsa çështja e çlirimit 

dhe e bashkimit të tokave shqiptare të aneksuara nga 

ana jugosllave do të vijë si pasojë e ndryshimeve të 

                                                
2
 Dr. Muhamet Pirraku, vepër e cituar… f. 324-326 

mailto:sabile_basha@hotmail.com
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sistemit të dy vendeve fqinje, të Shqipërisë dhe 

Jugosllavisë3. 

 

Me 28 nëntor 1945, Komandanti i Shtabit të 

Përgjithshëm të UPDSH, Hysen Tërpeza me Batalionin 

e Parë mori qëndrim që të kalojë kufirin4. Ky batalion 

fillimisht kapte rreth 100 veta, por në udhëtim e sipër 

numri i luftëtarëve sa vinte e shtohej. Kështu në kalim të 

kufirit ky grup arriti në mbi 300 luftëtarë. Largimin e 
luftëtarëve, populli e përcillte me një shqetësim të madh 

dhe me lot në sy. Çdo kund kah kaluan ata u përcollën 

me pikëllim. Athua vallë, këta trima të lirisë i përcillte 

vetëm populli, apo me kujdesin më të madh i përcillte 

edhe OZNA dhe bashkëpunëtorët e saj. Për largimin e 

luftëtarëve  me kohë ishte e njoftuar ushtria jugosllave. 

Kështu në territorin e Maqedonisë, afër kufirit 

jugosllavo-grek hasën në pritën e Armatës jugosllave, 

ku pasoi një luftë e rreptë në mes tyre. 

 

Për të dal jashtë vendit  mori qëndrim edhe Batalioni i 

Dytë i udhëhequr  nga Adem Gllavica. Ky grup, më 31 
dhjetor 1945, kaloi kufirin jugosllavo- grek. Në rrugë e 

sipër, sikurse Batalionit të Parë, në pritë i kishin dal  

forca të mëdha  të ushtrisë jugosllave. Edhe në këtë 

përleshje pati humbje të mëdha nga të dy palët. 

 

Këtij grupi nuk iu bashkua  Ajet Gërguri, i cili me disa 

luftëtarë u kthye në Drenicë dhe vazhdoi luftën e 

armatosur derisa u zbulua  dhe u arrestua. Edhe pse këta 

dy luftëtarë (Ajet Gërguri dhe Adem Gllavica), nuk u 

pajtuan rreth qëndrimit apo daljes jashtë atdheut, 

megjithatë edhe pse ishin larg njëri- tjetrit ata mbajtën 
lidhje të vazhdueshme ndërmjet veti, duke këmbyer 

mendime e ndihma, që për këtë i raportonin KQ të 

NDSH-së në Shkup. 

 

Edhe pse këto grupe e lëshuan Kosovën, konsolidimi i ri 

u bë shumë shpejt dhe, në Kosovë vepronin më tepër se 

55 grupe ilegale si dhe organizatat patriotike- politike si 

LNDSH-ja, “Besa Kombëtare” e Prof. Ymer Berishës, 

“Organizata NO-2 “ e Ajet Gërgurit dhe që të gjitha 

mbanin lidhje të ngushta me KQ të NDSH-së në Shkup. 

 
Pas luftës nacionalizmi shqiptar do të zhvillohej në 

emigracionin e detyruar, ndërsa ato forca apo elemente, 

që mbetën në trevat etnike shqiptare në ish- Jugosllavi 

do të ndesheshin me këto regjime në një betejë të 

pabarabartë, fundi i së cilës ishte tragjik për ilegalen 

shqiptare. 

 

Në një dokument (Rekapitulim), që ishte përgatitur në 

zyrat e UDB-es, më 1947, e që kishte hiq më pak se 220 

faqe shkrim, në mes tjerash thuhej se, në Kosovë, në 

nëntor-1944 dhe gjatë vitit 1945, vepronin 55 grupe të 

armatosura, të udhëhequra nga ana e një parie 
komanduese që e përbënte një efektiv prej 60 vetave më 

                                                
3
 Letra e Mithat Frashërit, Muharrem Bajraktarit; Reginald 

Hibert,Fitorja e hidhur, Tiranë 1993, f. 374-379 
4
 Mustafë Xhemaili, Hysen Tërpeza, një legjendë për Kosovën, 

Prishtinë 2004, f. 89  

të vendosur 5 Grupet në fjalë, rreth vetes grumbullonin 

mbi 1375 veta. Megjithatë, grupi më i pa kompromis 

dhe më i vendosur për luftë kundër hordhive sllave ishte 

efektivi i përbërë prej 375 vetave. Grupi ishte 

heterogjen në të cilën merrnin pjesë intelektual (mbi 90 

veta), fshatar (234 veta), ushtarak (36 veta), etj. Mirëpo 

në rast nevoje ky grup grumbullonte edhe deri 3.000- 

4.000 veta. 

 
Intelektualët e shquar që iu kishin përgjigjur zërit të 

atdheut ishin të shumtë, me fakultete të mbaruara në 

perëndim dhe ushtarak të njohur, që më vonë formuan 

organizata dhe grupe ilegale e që deri në fund do të 

luftojnë për çështjen e pazgjidhur shqiptare. Në vazhdim 

do i përmendi vetëm disa nga ata si: Ymer Berisha, 

Luan Gashi, Gjon Sereqi, Qazim Sefa, Mulla Idrizi, 

Adem Gllavica, Halim Spahija, Tahir Deda, Ibrahim 

Lutfiu, Hasan Rema, Rexhep Abdullahu, Haki Myderriz 

Sermaxhaj, Halim Orana, e shumë e shumë të tjerë. 

 

Pa dyshim, se forcat nacionaliste që nga orët e para u 
udhëhoqën nga intelektual të dalluar. Vlen të veçohet 

aktiviteti dhe puna e pa kompromis e Prof. Ymer 

Berishës, si figurë që lente mbresa dhe të epte kurajo se 

liria është afër dhe patjetër duhej fituar. 

 

Vrasja e prof. Berishës e cila ndodhi me 10 korrik 19466 

për ilegalen shqiptare ishte një humbje e madhe. Kjo u 

vërtetua me mbajtjen e Kongresit të V të LNDSH-së. 

Kongresi i V u thirr të mbahet me 25 qershor 1946 në 

malet e Lipovicës, por për të humbur gjurmë nga 

organet e sigurimit jugosllav lajmërohet se do të mbahet 
në Kozmaç. Kjo taktikë nga ana e udhëheqësve  të 

NDSH-së pati sukses, sepse kongresi u mbajt pa u 

zbuluar nga organet e ndjekjes. Në Kongres merrnin 

pjesë mbi 250 delegat ndaj edhe ishte ndër më masivët 

gjatë veprimtarisë ilegale. Në këtë tubim të madh të 

forcave nacionaliste  u shqyrtua situata  në rrethana të 

një shtetrrethimi të plotë ushtarak jugosllav dhe mori 

vendime që brenda 2-3 muajve  të ardhshëm  të bëhej 

tërheqja e njësiteve të armatosura nga Kosova  dhe tokat 

shqiptare nën okupimin serbosllavë dhe dalja e tyre 

përmes Shqipërisë dhe Greqisë në Evropë e gjetkë në 
botë, ku do të punohej në ndërkombëtarizimin e çështjes 

shqiptare dhe ku do të bëheshin përgatitjet për një 

kryengritje e për një luftë gjithëshqiptare kundër 

copëtimit të tokave të Shqipërisë etnike7. 

 

Megjithatë, në kongres sikurse para “Ushtrisë Popullore 

Demokratike Shqiptare”  dominuan dy opsione 

kryesore:  Qëndrimi në Kosovë, pa marrë parasysh 

rrethanat dhe kushtet, dhe opsioni tjetër, mbështeste 

zbarkimin e përkohshëm të komitetit në Shqipëri, ku do 

të bashkërenditeshin forcat gjithëshqiptare. Krahu 

                                                
5
 Rekapitulimi i UDB-es pas vitit 1947. Dr. Muhamet Pirraku, 

Ripushtimi jugosllav i Kosovës 1945, Prishtinë 1992, f.160 
6
 Gojko Medenica,Nata e frorit (Aksioni për zënien e komandantit të 

bandave balliste për Kosovë e Metohi, Ukë Sadikun), Rilindja 25 

shkurt 1965; Hasan Shala, Izet Hoti, Besa e gurit, Prishtinë 1996, f. 

60-70  
7
 Dr. Muhamet Pirraku, vepër e cituar... f. 165 
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militant kishte mbështetur opsionin e parë,8 edhe pas një 

konsultimi të gjatë sikur ishte arritur marrëveshja  për 

formimin  e një formacioni të armatosur për depërtim në 

Shqipëri. 

 

Më vonë, pasuan burgosjet, arrestimet dhe operacionet e 

vazhdueshme të reparteve jugosllave për gjëja 

“spastrimin e vendit nga mbeturinat e reaksionit” siç i 

quanin ata forcat nacionaliste. Ato u shoqëruan me 
masat për çarmatosjen e popullsisë civile. Aksionet për 

mbledhjen e armëve  u karakterizuan  nga keqtrajtimet 

dhe torturimi në masë i popullit shqiptar. Gjenocidi 

antishqiptar u pleks me shantazhin dhe me terrorin 

psikologjik, me anën e të cilëve  u synua  për ta mbajtur  

popullin shqiptar në ato treva nën presion, për ta 

detyruar atë që të linte tokat e veta. Rreth 120.000 

shqiptarë hynin në listat e të dyshimtëve politikë, të 

përpiluara nga UDB-eja jugosllave dhe që ndiqeshin 

prej saj.   

 

Ish- Jugosllavia dhe Serbia, mendonin se vetëm me 
pranga, me burgje, e me dhunë do të arrinin  të mbanin 

një popull të tërë të robëruar dhe në kolonizim të 

përjetshëm. Ata pandehnin  se me arrestime e me 

dënime, me dënime drakonike burgimi do ta gjunjëzojnë  

një popull të tërë. Do ta detyrojë atë që të heqë dorë nga 

aspiratat e tyre shekullore, për një bashkim 

gjithëkombëtar dhe për një Shqipëri as të madhe e as të 

vogël, por për një Shqipëri të vërtetë në kufijtë e saj 

etnik. 

 

Megjithatë, qëllimet dhe aspiratat e forcave nacionaliste 
vazhduan të jetojnë ndër shqiptarët si vazhdimësi e 

lëvizjes së përgjithshme qytetëruese properëndimore, e 

qëndresës për çlirim të përgjithshëm kombëtar, të 

mbështetur në traditat e çmueshme të lëvizjes çlirimtare, 

themelet e së cilës u vunë që në Lidhjen Shqiptare të 

Prizrenit (1878 ), për të vazhduar edhe gjatë periudhës 

së Luftërave Ballkanike, gjatë Luftës së Parë Botërore e 

deri pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore9, e në 

vazhdimësi deri më vitin 1998. 

 

Kjo edhe ishte qëllimi suprem i gjithë ilegales shqiptare. 
E këtë amanet të përcjellë brez pas brezi e gjeneratë pas 

gjenerate, ia doli ta kurorëzoi me sukses bija më e 

devotshme e këtij populli, e dalë nga gjiri i saj i 

përflakur-Ushtria Çlirimtare e Kosovës. 

(fund) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 Dr. Sabile Keçmezi- Basha, Lëvizja ilegale patriotike shqiptare në 

Kosovë 1945-1947, Prishtinë 1998, f. 79. Ahmet Qeriqi, Kongresi i 

Lipovicës- ngjarje e rendësishme e rezistencës popullore, Bujku 14 

janar 1996 
9
 Dr. Muhamet Shatri, Kosova në Luftën e Dytë Botërore, Prishtinë 

1997, f. 316 
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Shkruan: Leonora Laçi Shkodër/Shqipëri (nora.laci@yahoo.com) 

 

 

 

 

 

 

 

Prifti që vendosi atdheun mbi fenë 
 

“New York Times” e konsideron Msgr. Zef Oroshi si pionier të bashkimit të shqiptarëve pa dallim feje.   

 

 

Biografia e Zef Oroshit (Çoku) na 

jepet me detaje nga publicisti 

Tomë Mrijaj në monografinë që i 

ka kushtua atij, ku shkruan se:-

”Familja e tij ishte pjesë e një 

prej familjeve më fisnike të 
Oroshit, fqinjë me Derën e 

Gjomarkut, ku, ruhej dhe 

interpretohej më mirë se kudo 

tjetër”Kanuni i Lekë Dukagjinit”. 

Lindi në datë 23 nëntor 1912 në 

katundin Kaftall të Mirditës. Ku 

fillimisht hyri në Kolegjin 

Saverian të Jezuitëve, por pas një 

viti u dërgua në Seminarin e 

Vogël në Thiene (Itali). Në 1936 

ai hyri atje në Kolegjin 

Ndërkombëtar, ku studio teologji. 
Ndërsa në 1940 Zef Oroshi u 

diplomua në Kongregacioni e 

përhapjes së fesë në Romë dhe u 

shugurua nga Kardinali Pietro 

Fumasoni –Biondi. Po në këtë vit 

i ndërpreu studimet doktorale dhe 

u kthye në Shqipëri, ku Ipeshkvi i 

Mirditës Imzot Frano Gjini e 

caktoi sekretar të tij, njëkohësisht 

ai punon si famullitar 

administrator i Kishës së Shën 
Kollit në Spaç dhe nga viti 1942, 

është famullitar i Maria 

Magdalena në Ungrej. Në vitin 1946, kur Ipeshkvi Gjini ishte i angazhuar 

me detyra të tjera, ai emëroi Zef Oroshin Këshilltar Dioqezan. Në këtë 

periudhë, që meshtari i ri kryente këto detyra administrative, Kisha Katolike 
në Shqipëri, po kalonte periudhën më të zezë dhe më të vështirë në jetën e 

saj 2000 –vjeçare. Fitorja e komunizmit në Shqipëri do jetë vetëvrasja më e 

madhe që i bënë shqiptarët vetës. Dom Zef Oroshi në këtë periudhë të ashpër 

të represionit shtetëror ndaj armiqve të pushtetit, u tregua i matur dhe mjaft 

aktiv në zonën e Mirditës. U tregua një antikomunist i vendosur duke i 

qëndruar besnik atdheut dhe fesë. Viti 1951 do ishte mjaft dramatik, pasi në 

këtë periudhë Sigurimi po ushtronte një presion të madh mbi popullsinë 

civile, duke qenë se dhe iniciativa anglo-amerikane për të shembur 

komunizmin në Shqipëri, kishte ndikuar që lufta e klasave brenda vendit të 

ishte më e ashpër, konkretisht lufta kundër armiqve të pushtetit të cilët që në 

1945 kishin mbushur burgjet dhe kampet e internimit duke u torturuar në 
format më çnjerëzore ngjashëm me kampet e nazizmit, dhe me metodat e 

tyre. Dom Zefi përveç detyrës fetare, duke parë çdo ditë se çfarë i bëhej 

popullit të tij Mirditas zgjodhi të ishte aleat i tyre. 

 

Në vitin 1951 Organet e Sigurimit e shihnin si element që duhej “asgjësuar” 

pasi ishte organizator i kryengritjes në Mirditë anti-pushtetit, Dom Zefi ishte 

i vetëdijshëm për pasojat dhe u arratis  në male bashkë me të tjerë 

nacionalist, ku më pas do kaloj kufirin për në Jugosllavi, dhe nga aty drejt 

Italisë për tu vendosur përfundimisht përtej Atlantikut ku dhe i prehen sot 

eshtrat. 

 

Imzot Zef Oroshi shkrimtari që zotëronte disa gjuhë të huaja, si; latinisht, 
italisht, greqisht të vjetër e të re, serbokroatisht, gjermanisht dhe anglisht. 

 

Pasioni për librat ishte i përhershëm shkruhet në veprën e Tomë Mrijaj-t:“ 

Me orë të tëra, kalonte pranë auditorëve e bibliotekave të famshme italiane, 

duke lexuar lirshëm e nxënë në disa gjuhë të huaja. Lexonte shumë, mbante 

shënime, fotokopjime me dorë pesazhe për kulturën e lashtë ilire, udhëtarë, 

eksplorues, diplomatë, dijetarë e autorë të huaj, që kishin shkruar me shumë 

respekt për trojet amtare, bisedonte dhe diskutonte me pasion me studentët e 

universitarë bashkatdhetarë dhe të huaj”. 

 

Poligloti Oroshi përveçse studimeve në Beograd për filologji dhe filozofi në 
vitet 1952-54,  më pas në Romë do të vazhdoj studimet doktorale në teologji 

që i kishte lenë përgjysem gjatë periudhës së pushtimit Italian. Mons. Zef 

Oroshi bëri përkthimin e plotë të Besëlidhjes së Re në gjuhën shqipe, ndërsa 

në 1960 përktheu në shqip “Shkrimi i shenjtë- Katër Ungjijtë dhe Punët e 

Apostujve”.  Njihet kontributi i tij dhe me themelimin e “Lidhjes Katolike 

shqiptaro-amerikane”, si dhe në 1966 publikoi revistën tremujore anglisht –

shqip “Jeta Katholike- Albanian Catholic Life”. Kjo revistë kryesisht e 

karakterit fetar por dhe me tematika historike e kulturore, duke qenë mjaft 

aktiv dhe vet Mons. Zef Oroshi me shkrimet e tija. 

Shkrimet e Monsinjorit ishin tepër të vyera për mërgatën elitare shqiptare, 

pasi spikaste shpesh herë me artikujt publicistik në shtypin e diasporës, ja 

seç shkruan Koliqi, citoj:- “Presim si zogla verës ndoi shkrim t‟Uejin”, i 

mailto:nora.laci@yahoo.com
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shkruan në letërkëmbimet mes 

njeri -tjetrit, këto letërkëmbime 

janë të botuara sëbashku me 

shumë të tjerë në veprën e 

publicistit Tomë Mrijaj nën 

titullin “Një jetë e shkrirë për fe e 

atdhe –Monsinjor Dr. Zef 

Oroshi”. Imzot Oroshi bënte 

pjesë dhe në Këshillin Drejtues të 
Organizatës Panshqiptare Vatra. 

 

Mons. Zef Oroshi aktivisti i 

palodhur në diasporën 

shqiptare të Amerikës 

Aftësitë e tij të shumanshme do ti 

vë dhe në dobi të komunitetit 

Shqiptarë në Amerikë. Në 1961 

Vatikani e dërgoi në SHBA si 

udhëheqës shpirtëror të 

shqiptarëve. Në 1969 ai krijoi 

famullinë “Zoja e Këshillit të 
Mirë” në Nju Jork-Bronx, ndërsa 

në 1974 do të marr titullin e 

nderit Imzot nga Papa Piu VI-“ 

Për meritat e tija për Shqipërinë 

dhe për punën e tij baritore me 

shqiptarët në emigracion”. 

 

Dom Zef Oroshi ishte mjaft aktiv 

në vitet 70 pasi në këtë kohë po 

zhvillohej “i ashtuquajturi 

revolucioni kulturor”, ai protestoi 
për mbrojtjen e bashkëkombësve 

të cilët po persekutoheshin nga 

regjimi në Shqipëri, dhe përdori 

të gjitha mjetet për ti mbështetur 

dhe nga Amerika e Largët, këtë 

na e dëshmojnë protestat e 

herëpashershme pranë OKB-së në 

Nju Jork në kohën që u pushkatua 

Dom Shtjefën Kurti. 

 

Ku me 1 prill 1973 Misioni 
Shqiptar pranë OKB-së në Nju 

Jork informon Ministrinë e 

Punëve të Jashtme në Tiranë se, 

shqiptarë të diasporës kishin 

demonstruar me banderola para 

ndërtesës së Misionit dhe kishin 

shpërndarë një memorandum të 

“Komitetit për Shqipërinë e Lirë” 

për të tërhequr vëmendjen e 

OKB-së në lidhje me 

persekutimin fetar në Shqipëri. 

Një rol të rëndësishëm në gjithë 
këto aktivitete kishte luajtur Dom 

Zef Oroshi, arratisur në fillim të 

viteve 50 nga Shqipëria- shkruhet 

në veprën e Dr. Markus ë.Peters 

“Përballjet e historisë së Kishës 

Katolike në Shqipëri 1919-1996”. 

Po në këtë vepër shkruhet-“ 

simbas të dhënave që kemi Dom Zef Oroshi e të tjerë po punojnë për të 

organizuar sëshpejti një demostrat tjetër me një pjesëmarrje me të gjerë 

pranë OKB-së për të tërhequr vëmendjen e opinionit amerikan dhe 

përfaqësive të huaja ndaj “gjendjes së rëndë” të klerit në Shqipëri”. 

 

Në veprën e shkrimtarit Mrijaj është shënuar dhe një fakt interesant, takimi i 

Mons.Oroshit me Nanë Terezen duke e kujtuar këtë ditë me këto fjalë:-“ 

Personalisht Mater Teresen e kam njofto 11 vjet ma parë. Asokohet, me 

këshillin e Mons. Landy-t e temin, pat kërkua ajo vetë nga Ambasada 
Shqiptare e Romës, që t‟i lejohej e ama, që të shkonte me vdekë te i biri, 

kolonel Lazri, në Siçili. Porse qeverija fatose e Tiranës e gjet dhe këtë 

çashtje të përhime me politikë. Nuk qe leju me dalë dhe e ama vdiq tri vjet 

ma parë, pa mujtë e bija me e pa për afër pesëdhetë vjet. Por Mater Teresa 

nuk mundet me u idhnue me kurrkand. Shprehja e saj dhe në këtë rasë qe:” 

U baftë vullnesa e Zotit”. 

 

Mons. Zef Oroshi njihet për meritat e tij që është skalitur me germa të arta në 

histori pra për themelimin e Kishës së Parë Katolike “Zoja e Këshillit të 

Mirë” (sot Zoja e Shkodres), në NY të  SHBA, ku themelimi i kësaj kishe 

mund të konsiderohet me plotë gojën si gurthemel i fesë katolike shqiptare, 

ku mesha e parë në të u mbajt në krishtlindjet e vitit  1969.  Madje 
Mons.Oroshi ja parashtrojë Nolit idenë e afrimit mes Kishës Orthodokse me 

atë Katholike, në një formë ku secila Kishë të ruante individualitetin e vet 

me formë, ligje e tradita. Pasi mori pëlqimin e peshkopit Noli, mori kontakte 

me Kardinalin Cushing dhe u arrit takimi zyrtar me Kardinalin. Ajo që vlen 

të theksohej është largpamësia e Mons. Oroshit dhe peshkopit Fan Noli për 

të afruar komunitetin shqiptar nëpërmjet fesë, megjithëse ideja e Oroshit nuk 

u realizua. 

 

Me kalimin e viteve dhe malli për atdheun e lodhën së tepërmi shëndetin e 

Monsinjorit, një episod interesant që ruhet i freskët në kujtesën e studiuesit 

Mrijaj është një takim i ngrohtë mes këtyre të dyve duke shëtitur bregut të 
Atlantikut, ku Mons. Oroshi e pyet papritur mikun e tij duke ngritur dorën 

lart në drejtim të jugut:- A i bie të jetë në atë drejtim Shqipnia? 

Bashkudhëtari i përgjigjet :- po andej është. Monsinjori ngrihet në këmbë, 

duke ngrit dhe duart përpjetë duke thënë këto fjalë:-“ E vraftë Zoti Enver 

Hoxhën e at komunizëm të zi, që nuk na la me jetue në vendin tonë. Po ç‟ka i 

bam na priftat, që u masakruam nga diktatura e tij. Na historikisht e kena 

dashtë e e dona vendin e popullin tonë, të cilit i kena shërbye përherë me 

zemër e dashuni”. 

 

S‟ kaluan shumë kohë kur Monsinjor Oroshi mbylli sytë përgjithmonë në 15 

mars 1989 në Bronx të Nju Jorkut, aty ku ai kishte shërbyer për 25 vite me 
radhë komunitetit katolik shqiptarë. Për Monsinjorin shkruajten dhe gazeta 

prestigjioze si Nju York Times, që shkruan:” Msgr. Oroshi ka drejtuar mase 

2000 shqiptarë, jo vetëm të krishterë, por edhe myslimanë e ortodoksë. 

Msgr. Oroshi  ka qenë pionier i bashkimit të shqiptarëve pa dallim feje.  Për 

ndërtimin e Kishës “Zoja e Këshillit të Mirë” kanë ndihmuar të gjithë 

shqiptarët, si:  myslimanët, ortodoksët dhe katolikët, pa dallim, të cilët e 

bënë të mundur këtë në vitin 1969. 
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Shkruan: Tomë Mrijaj, New York/SHBA (tmrijaj@yahoo.com) 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Zef Nekaj ishte dhe mbeti një përsonaliet i paharruar në botën shqiptaro-amerikane 
(pjesa e parë) 

 

 

Sot, mbas shumë dekadash po mundohem të risjellë 

kujtime të paharruara që kam mbi personalitetin e 

shquar të komunitetit shqiptaro-amerikan Prof. Zef 
Nekajn, i cili, ishte enciklopedist i dalluar në botën 

kulturore dhe njëri ndër ajkat e publicistikës dhe 

studimeve shumëplanëshe historike, letrare, gjuhësore, 

etj. 

 

Prof. Zef Vorf Nekaj 

1919-2003, lindi në 

katundin Domgjon të 

Mirditës, ku mbaroi 

shkollën fillore në 

konviktin e vendlindjes 
në Orosh në vitin 1930. 

Duke pasur rezultate 

shumë të larta, ai vijoi 

dhe përfundoi Shkollën 

Normale të Elbasanit në 

vitin 1939. Mbas 

pushtimit të Atdheut 

nga Italia Fashiste dhe       

Prof. Zef Nekaj                      bashkimit të Kosovës me 

Shqiperinë dhe më vonë, ai sherbeu si mësues 1940-

1944 në shkollën fillore: në Gojan të Mirditës, në 

Kërçisht të Peshkopisë, Prizren, Isniq dhe Gjakovë.  
 

Për 5 vite 1940-1949, ishte mësimdhënës dhe zv/drejtor 

i shkollës së mirënjohur Normale në Gjakovë. Në vitet 

1945-1949 nga regjimi komunist u dënua 5 vjet me 

burgim sepse “mbolli urretje midis popujve e vëllazërve 

të Jugosllavisë”, siç shkruan akuza kundër tij, e 

përpiluar nga agjentët e forcave të Sigurimit të Shtetit 

komunist të diktatorit Enver Hoxha.  

 

Baba i tij, Vorf Nikollë Kolë Nekaj, arrestohet dhe 

dënohet me 5 vjet burg. Kur doli nga qelia, u verbua dhe 
vdiq në vitin 1972. Në vititn 1950-1951 ishte përkthyes 

e redaktor i Komisionit Pedagogjik në Prishtinë nën 

kryesinë e Prof. Zekeria Rexhës, i cili ndërhyri për 

punësimin e tij. Ai përktheu nga serbo-kroatishtja në 

shqip: “Gjeli i Artë” (1950-1951) të shkrimtarit rus 

Pushkin, ndërsa me Prof. Ernest Koliqin përktheu poezi, 

“Prralla e Krillovit”, “Ditë Gazmore”, e M. Aleçkoviqit;  

“Kunora e Maleve” e P. Njegoshit: me Prof. Esat 

Mekulin “Antologji e Shkrimtarëve Shqiptarë”, në 

bashkëpunim me kolegët e punës “Historia e Shkencave 

të Natyrës” për shkollat e mesme në bashkëpunim, 

”Shoqnia e Pjetër Maçallungës”, me Sulejman Drinin, 
“Lëndina e Lavrueme e Shollohovit”, përkthyer nga 

Vehap Shita, redaktuar nga Zef Nekaj, etj. 

 

Pas largimit nga Jugosllavia në vitin 1951, Prof. Zef 

Nekaj, ishte redaktor i seksionit të kulturës në gazetën 

“L‟Albanie Libre” (“Shqiperia e Lirë”) dhe 

bashkëpunëtor në shumë revista e gazeta të mërgatës 

shqiptare, si: “Shejzat” të Prof. Ernest Koliqi”, “Jeta 

Katholike Shqiptare” (1962) e Mons. Dr. Zef Oroshit, 

“Boletini Katolik Shqiptar” 1985-1995, i Prof. Gjon 

Sinishtës, etj. Ai ka nënshkruar mbi 90 përqind të 
shkrimeve studimore në shumë revista e gazeta të kohës 

për çështjen e Kosovës. 

 

Shpesh ka përdorur pseudonime të ndryshme për të 

mënjanuar persekutimet e njerëzve të vet në Shqipëri e 

ish Jugosllavi. Ishte bashkëpunëtor i gazetave 

“Shqipëria e KKSHL”, “Vardari” i Shemsedin 

Vendreshës në Stamboll, “Shqiptari i Lirë” dhe 

bashkëeditor i gazetës “Lidhja e Prizrenit” në York, 

mbas Kongresit të Dytë të Lidhjes.  

 

Shkrimtari dhe intelektuali i shquar i botës shqiptare në 
emigracion, në lëmin e kulturës Prof. Zef Nekaj, ka 

përkthyer shumë në poezi dhe prozë nga gjuha angleze 

në shqip, sikurse janë cikli i vjershave me përmbajtje 

atdhedashurie për Ilirinë të shkruar nga amerikani Harry 

T. Fultz (themelues i Shkollës Teknike në Tiranë, që sot 

mban emrin e tij) pjesa e parë dhe “Fustanella 

piktoreske shqiptare” e intelektualit brilant Faik Konicës 

etj.  

 

Në vitin 1964 mori Bachelor of Art‟s në Gjuhë e Letërsi 

Ruse nga Instituti i Gjuhëve të Huaja në Monterey 
(California), mori Master of Art‟s si zotërues i gjuhëve 

të huaja nga Universiteti i Berkely (1975, California). 

Për vite me rradhë, ai ishte instruktor dhe hartues i 

teksteve të gjuhës shqipe në Institutin e Gjuhëve të 

Huaja në Minstrinë e Mbrojtjes Amerikane në Monterey 

të Kalifornisë. Ai ka zotëruar shumë mirë disa gjuhë të 

huaja, si: anglisht, italisht, rusisht, serbo-kroatisht, 

gjermanishten, spanjishten, frengjisht, etj. 

(vijon) 
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Kulturë: këndi për libër, prozë dhe poezi 

 

Shkruan: Prof.dr.sc. Akil Mark Koci, Prishtinë/Kosovë&Londër/Angli 
(akil.koci@gmail.com) 

 

 

 

 

 
 

Palokë Kurti hodhi dritë mbi muzikën popullore shqiptare 

 
Pasuria dhe larmia e veprës së tij zë, padyshim, një vend të nderuar në historinë e muzikës shqiptare. 

 

Palokë Kurti 

 
Përveç veprës “Bashkimi i Shqipnisë”, kompozuar më 1881, Palokë Kurti 

hodhi dritë mbi ligjshmëritë e procesit krijues të veprave muzikore, dhe 

zhvilloi edhe “Aktivitetin e gjithanshëm, sidomos duke organizuar koncerte 

me vepra të reja”. Palokë Kurti do të kompozojë edhe  “dy potpuri me këngë 

shkodrane”, të parën “Argëtime muzikore të stërgjyshërve tanë” (1890-

1900), dhe të dytën e bëri në “F-maxhor”. Jeta e tij private ka qenë mjaft 

dinamike.  Ai qysh në moshë të re "martohet me të bijën e A. Papanikut, nga 

Parga e Çamërisë. Idromeno i pati bërë një portret më 1925 dhe ky portret 

ruhet në galerinë e arteve. Me këtë martesë do të ketë katër djem: Lecin, 

Zefin, Salvatorin dhe Ndocin. Për veprat e tij kompozitori u mbështet 

kryesisht në këngën qytetare 

shkodrane, e veçanërisht në atë 

instrumentale". Në shkrimet që i 

hasim në Wikipedia nga autorë të 

panjohur, vërejmë edhe këtë tekst:  

“Duke i seleksionuar, aranzhuar 

dhe përpunuar për orkestër frymore 

dhe, më pas, duke i ekzekutuar, 

Palokë Kurti synoi të përhapte e të 
propagandonte këngën popullore 

shqiptare në popull, por edhe ta 

spastronte atë vetë nga elementet e 

tepërta. Ky ishte rezultat i ndikimit 

të drejtpërdrejtë të formave dhe 

toneve orientale, të cilat ndiheshin 

dukshëm në ahengun shkodran. Në 

këto potpuri, trajtimi i këngës 

popullore shkodrane i është 

nënshtruar një përpunimi të vërtetë 

me pretendime artistike. Sidomos 

në potpurinë nr. 1, shihen edhe 
tendenca krijuese nga ana e 

autorit”. 

 

Aktiviteti i madh në këtë lëmë e 

popullarizoi atë si krijues, të cilin e 

njihte e tërë Shkodra, sepse ishte i 

pari kompozitor  dhe “i pari 

muzikant, i cili duke shpëtuar nga 

humbja traditën popullore, e 

mblodhi atë, e vuri në nota, e 

ekzekutoi, duke i vënë kështu bazat 
e krijimit të artit të kultivuar 

shqiptar. Aktivitetin si drejtues i 

bandave frymore, ai e zhvilloi 

nëpër formacione të ndryshme 

muzikore shkodrane, me bandën e 

Patër Tomës, me bandën e popullit 

dhe atë të institutit tregtar, që kishte 

një trup prej pesëdhjetë 

orkestrantësh”. Palokë Kurti e 

kuptonte artin jo vetëm si argëtim, 

por edhe si vepër artistike dhe nuk 

paraqiste vepër abstrakte që 

studionte si veçoritë e veçanta, por 
si pjesë të edukatës së përgjithshme 
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duke përcaktuar përmasat e një tipi të ri të artit, që sa po lindte. Palokë Kurti 

i vetëdijshëm që nuk mund t‟ua impononte veprat e klasikëve të mëdhenj, 

krijoi 17 këngë dhe si drejtues dhe krijues i formacioneve korale, do të 

përmendim atë të Kishës Françeskane, të Meshës së Madhe, të Kishës 

Ortodokse Shkodrane, formacioni koral i së cilës pati jehonë në kohën e vet. 

Do ta linim të mangët figurën e Palokë Kurtit, sikur të mos flisnim për 

krijimtarinë e tij si kompozitor”. Me kompozimet e tij, ai krijoi një imazh të 

ri të ahengut shkodran dhe “punoi në periudhën e Rilindjes Kombëtare dhe 

në atë të mëvonshme, të pavarësisë”. 

 
Roli i Palokë Kurtit në lëmin e popullarizimit të krijimtarisë është i madh, 

sepse "me cilësinë e rapsodit, të poetit dhe të këngëtarit të apasionuar të 

këngës popullore shkodrane, Palokë Kurti arriti që nuancat më të holla të 

kësaj kënge t'i mishërojë në mënyrë të përsosur në krijimet e tij të 

pavdekshme: në marshin “Bashkimi i Shqipërisë” më 1881, kushtuar Lidhjes 

Shqiptare të Prizrenit, “Marshallah bukurisë sate”, “Ta dish, ta dish”, “Për 

mue paska kenë kismet”, “Karajfil të zgjodha”, ”Kur fillon drita me dalë”, 

“Te due, moj, të due”, “Karajfili i kuq si gjaku" etj., këngë të cilat, në gojën 

e këngëtares Marie Kraja, do të arrinin majat ma të larta të krijimeve 

popullore shqiptare”. 

 

Ai ka qenë i vetëdijshëm se arti është një prodhim shpirtëror dhe ka bërë 
çmos që arti muzikor të jetë sa më afër popullit dhe gjithnjë ka thënë se “ajo 

çka është e përhershme në art, i takon popullit”. Ka studiuar mjaft dhe 

gjithnjë ka qenë “I ndikuar nga format e reja të muzikës europiane”. Palokë 

Kurti shkroi vepra të tilla si:  kuadrilja “Saksi im”, polka për klarinete 

“Dallëndyshja”, marshin “Turqit në Maqedoni” etj. Në muzikën liturgjike 

krijimet e tij më të njohura janë:  “Mesha për nder të Shna' Ndout”, “Litani” 

etj. Gjithashtu, Palokë Kurti përshtati për formacion orkestral pjesë nga 

literatura botërore, nga “Trovatore”, nga “Ballo me maska”, “Norma” , 

etj. Muzikologët për veprat e tij mendojnë se janë koherente, sepse raporti i 

vazhdueshëm i Palokë Kurtit me historinë e kohës në të cilën jetoi, shpjegon 

se vepra e tij mundi t'i rezistonte kohës dhe të vinte deri në dita tona. 

Krijimet më të rëndësishme të këtij kompozitori, padyshim, dhanë sinjalin e 

nisjes së një periudhe të artë për historinë e muzikës shqiptare. Gjithashtu, 

me veprimtarinë e tij, Palokë Kurti ua hapi rrugën bashkëkohësve dhe 

pasardhësve të tij. Pasuria dhe larmia e veprës se tij zë, padyshim, një vend 

të nderuar në historinë e muzikës shqiptare. U dëbua për dy vjet, me shumë 
mundësi, për shkaqe politike. Pasi u kthye në Shkodër më 1890 angazhimi i 

tij më i madh ishte kompozimi. Krijoi Bandën e Katedrales me ndihmën e 

Imzot Jak Serreqit, që e drejtoi Frano Ndoja. U dëbua dhe dy herë të tjera, 

herën e fundit në Korfuz më 1919. I 

rraskapitur vdes më 1920. Në 

varrim morën pjesë shumë 

bashkëqytetarë të tij. 

 

Pra, Palokë Kurti jo vetëm se mban 

titullin si kompozitori i parë 

shqiptar, por është edhe indikator i 

një zhvillimi të madh të muzikës 
klasike dhe hulumtuesi, pionieri 

dhe krijuesi i parë shqiptar i cili me 

idetë e tij, bëri hapin e parë në 

zhvillimin e këtij arti, kurse teza e 

re e tij në lidhje me këtë zhanër të 

muzikës, është e lidhur me faktin se 

në krijimtarinë e tij hasim jo vetëm 

normat e reja muzikore, që ishin 

aktuale në Evropën e asaj kohe, por 

edhe me faktin se ai në veprat e 

veta kërkonte dhe zbulonte të 

bukurën artistike. Me anë të një 
veprimtarie modeste, Palokë Kurti 

hapi shtigje të reja në jetën 

muzikore, dhe dëshmoi se 

krijimtaria e muzikës duhet të bëhet 

me kujdes të madh dhe të 

analizohen ato pak vepra që kanë 

ngelur për të kërkuar elementet 

estetike me aspektet e saj të 

ndryshme. Ndaj brezit të ri të 

studiuesve të këtij lëmi iu mbeti si 

detyrë që të gjurmojnë dhe të 
analizojnë edhe elementet e tjera të 

krijimtarisë së kompozitorit të parë 

shqiptar, Palokë Kurti. Në 

përvjetorin e tij të 105-të të lindjes, 

le të besojmë se do të përkujtohet 

me ndonjë simpozium nga 

muzikologët tanë apo me ndonjë 

koncert me veprat e tij.       
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Shkruan: Pjetër Logoreci, Vjenë/Austri (logorecip@hotmail.com) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Për ty atdhe, ma të bukurën këngë ... 

 
Pjeter Gaci..., instrumentisti virtuoz, krijuesi dhe burri që nuk mund të harrohet.. 

 
Ishin vitet e vështira të represionit 

komunist, kur njerzit kishin frikë 

“edhe me folë me vehte”. Ishte 

koha kur partia – shtet, mori rolin 

e “radiologut”, duke kaluar në 

rëntgen e duke nxjerrë të prekur 

dhe me hije në biografi, me 

dhjetra viktima të pafajshme ndër 

atdhetarë dhe intelektualë. Ndër 

plenumet dhe kongreset e kohës, 

diktatori, porosiste që arti dhe 

kultura të ruheshin të paprekur 
“nga influencat borgjezo- 

revizioniste” që kërkonin të 

çorodisnin “kulturën tonë 

socialiste”. Nën zë, filluan të 

qarkullonin fjalë për largimin nga 

Tirana (kupto dëbimin) të disa 

personaliteteve të mirënjohur, për 

arsye të ndryshme ideologjike 

apo pse ishin të martuar me gra 

ruse që i njohën gjatë kohës së 

studimeve në Bashkimin 
Sovjetik. 

 

Kujtoj që në këto rrethana, diku 

rreth vitit 1976, në qytetin e 

Shkodrës ra në sy prania e një 

cifti¸ i veçantë nga të tjerët. 

Kurioziteti i jetës monotone të 

periferisë u “ngacmua” nga dy 

figura për të cilat u fol shumë, 

nganjëherë me simpati (kush i 

njihte nga afër), por edhe me fjalë 

të ashpra e agresive nga njerëz që 
jetonin me parimin e luftës së 

klasave apo që ishin të porositur 

të flisin ashtu. Një burrë dhe një 

grua në moshë të mesme, të 

veshur thjeshtë, të shkurtë nga 

shtati, që rrezatonin kulturë e 

tolerancë, që kalonin të heshtur 

në itinerarin e përditëshëm që 

ishte “i percaktuar” nga vendi i 

punës deri në pallatin ku banonin.  

Ishte artisti shkodran Pjetër Gaci 
me gruan e tij ruse Tamara, te 

cilët “zgjodhën” qytetin e 

Shkodres për të (mbi)jetuar. 

kompozitori Pjetër Gaci 

 

E kush nuk kishte dëgjuar për artistin Pjetër Gaci, i cili ishte pjesë e pandarë e 

jetës muzikore shqiptare?. Artist i kompletuar, me të gjitha premisat e një 

virtuozi-gjeniu, si instrumentist-solist në violinë, kompozitor i një sërë veprash 

që mbetën trashigimi me vlerë në fondin e muzikës shqiptare. Kush nuk kishte 

dëgjuar për artistin që e karakterizonte ndjenja e hollë kombëtare, burrin e 

vogël plot sharm e humor të kandshëm, zbuluesin dhe edukuesin e shumë 
talenteve me të cilët Shqipëria krenohej në botë? 

 

Pjetri, ashtu si emri që mbante (Lat: Guri), ishte një gurë i fortë në tabanin 

kombëtar. Ai lindi me 27 mars 1931, në një familje të thjeshtë nga fshati 

Shirq, por u rrit në Shirokë. Qysh fëmijë shfaqi shenjat e para të talentit si 

muzikant dhe instrumentist. Në familjen e tij, në çdo festë këndonin të gjithë 

dhe përdoreshin shumë vegla muzikore. Babai i tij Gaci, ishte rapsod i njohur. 

Ai i kompozonte, luante dhe këndonte vetë këngët e tija. Pjetri që mundohej të 

ishte si babai i tij, që fëmijë përdorte shumë vegla (kitarën, violinën, 

mandolinën, fisarmonikën), aq sa ra në sy të disa qytetarëve italianë që atë 

kohë banonin tek Vila e Zogut, pranë shtëpisë së tyre në Shirokë. Italianët i 
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patën kërkuar Gacit që ta 

dërgonin në Itali djaloshin e 

talentuar, por i ati për arsye 

moshe nuk e lejoj.  

 

Nëna e Pjetrit, Mrika, e cila ishte 

shtëpijake, pat tre femijë: Ndocin, 

Luken dhe Pjetrin. Prindërit¸ për 

të zhvilluar talentin e djalit, e 
dërguan atë në Kolegjin e 

Jezuiteve në Shkodër. Deri sa u 

hap konvikti shtetëror i shkollës 

28 Nëntori, ku u njoh edhe me 

mikun e tij Rifat Teqja, ai së 

bashku me shokun e fëmijërisë 

Ernest Volaj, rrugëtonin në 

këmbë çdo ditë nga Shiroka në 

Shkodër. Pas mbarimit të 

gjimnazit, Pjetri hyri në Liceun e 

kryeqytetit në degën e violinës ku 

falë talentit të tij si instrumentist 
ra në sy të artistëve rus të cilët e 

ndihmuan të shkonte në 

Konservatorin  P.I. Tchaikoësky 

të Moskës. 

 

Kur Pjetri u paraqit para 

komisionit të pranimit në 

konsevator, ka treguar ish 

studenti dhe kolegu Cesk Zadeja 

(i cili luante dhe rolin e 

përkthyesit për studentët e rinj në 
Konservator), teknika e 

egzekutimit të tij në violinë 

tërhoqi vemendjen e profesorit të 

njohur Jan Polski i cili e dëgjoj 

rastësisht tek po kalonte atypari. 

Ai e quajti interpretimin e Pjetrit 

– BRILANT - dhe kërkoj ti 

shikonte dorën violinistit 

shqiptar. Më pas Polski i 

rekomandoj komisionit:.... 

pranimin e konkurentit dhe 

planifikimin në grupin e 

studentëve të tij. 

 

Pjetri ishte një instrumentist i 

lindur. Natyra i kishte dhuruar atij 

një dorë të veçantë nga të tjerët, 

tek ai dy gishtat e mesëm të dorës 

kishin gjatësi të njëjtë, gjë që 

çuditi pa masë Prof. Polski-n, dhe 

që e favorizonte shumë violinistin 

Pjeter Gaci. Ai filloj studimet në 

vitin 1953 deri në fund të vitit 
studentor 1956. Më pas Pjetri 

kthehet në Shqipëri për pushime 

dhe nuk lejohet nga shteti 

komunist për tu kthyer më në 

Moskë. Lidhja me Tamaren, 

vajzën nga  Moska, nuk u pa me 

sy të mirë nga regjimi i cili në 

vazhdim nuk i aprovon Pjetrit kërkesen për të bërë specializimin një vjecar dhe 

mbrojtjen e diplomës.  

 

Në Tiranë, punësohet si violinist i thjeshtë pranë orkestrës simfonike, ku ra në 

sy virtuoziteti i tij. Me kërkesen e diplomatëve të huaj, të cilët e vlerësonin për 

talentin e tij, ai ishte i pranishëm si solist në shumëkoncerte prestigjiose. Po 

me këmbënguljen e ambasadorëve të huaj, Pjetrin e emruan udhëheqës artistik 

në estraden e shtetit (ku përfshihej Cirku e Teatri i Kukullave), ku qëndroj afro 

dy vite, për të punuar më pas si pedagog në liceun artistik të Tiranës. Këtu, ai 
u mundua të stimulonte tek nxënësit e talentuar të liceut, që i zgjidhte vetë, 

mundësitë që regjimi komunist ja privoj atij. Pjetri nuk mjaftohej me 

elementët që vinin për të konkuruar në Lice, por dilte vetë ndër zona të 

ndryshme të atdheut për të kërkuar  e zbuluar talente për shkollën. Mbas 

periudhës së Liceut 1959 deri 1976, ai u la në profesion të lirë ku u muar me 

kompozime të ndryshme, krijime këngësh për koncertet e majit dhe festivalet 

kombëtare, pjesësh muzikore për violinë, duke pasuruar kështu fondin 

kombëtar të RTSH-së. 

 

Dëshiroj të theksoj që prishja e mardhënieve me BS-në, shkaktoj një termet 

ekonomiko-psikologjik edhe për violinistin më të famshëm të kombit tonë, 

Pjeter Gacin. Ai u bë viktimë e egërsisë, terrorit e hakmarrjes komuniste. I 
parë si “filo-rus”, pedagogu i Liceut Pjetër Gaci u dërgua dhunshëm në Kavajë 

si ushtar i thjeshtë duke braktisur familjen, gruan dhe prindërit pleq që jetonin 

së bashku në Tiranë. Ishte zemërgjerësia, por edhe simpatia për kulturën dhe 

talentin e virtuozit “ushtar”, që e shtyu Gjeneralin Abaz Fejzo për ta ndihmuar 

në heshtje Pjetrin “për t‟i ruajtur duart e gishtat e artë që prodhonin muzikë” 

duke e vendosur atë në bibliotekën e shtëpisë së ushtarakëve në Durrës. Nën 

presionin e ngjarjeve të kohës dhe shtetit diktatorial, Tamara kërkon shtetësinë 

shqiptare. Me marrjen e shtetësisë, partia vendos të kthejë Pjetrin në gjiun e 

familjes duke e liruar nga ushtria para kohe.  

 

Pat edhe njerëz që na deshën dhe që u perpoqën të na ndihmonin (por duke 
na qëndruar larg), me tregon gjatë bisedës tonë gruaja e shumëvuajtur 

Tamara Gaci. Një herë një nënpunes i lartë në ministrinë e arsimit (Ma.Ba) e 

këshillon Pjetrin, fshehtas në një cep rruge, që të largohet nga Tirana, pasi 

është në qendër të vemendjes së ekzekutivit. Ndërkohë që presioni politik mbi 

artistin shtohej. Tamaren e largojnë nga puna në radio Tirana dhe e dergojnë 

në repartin e sixhadeve të ndërmarrjes Migjeni, ndërsa Pjetrin për ta pasur 

“nën kontroll”, e komandojnë në Vlorë. Edhe ndër këto momente frikë dhe 

denigrimi, humori i Pjetrit nuk u shterrua. Janë të njohura batutat me të cilat ai 

i pergjigjej ndonjë provokatori apo ndonjë miku që mundohej ta ngushëllonte. 

Kur kuadrot e partisë në Vlorë, ku Pjetri nuk ndjehej mirë, e këshillonin të 

mos largohej por të qëndrojë aty, Pjetri i pergjigjej me humorin e tij plot 
sharm.....Nuk kam si rri ktu! ...A keni ndi ndoj herë qi ka ndonji lab nga 

Shkodra? 

 

Shkodra ishte qyteti ku familja Gaci, në vitin 1976, vendos të transferohet për 

të(mbi)jetuar, mbasi ndjeheshin më mirë, ishin në mesin e njerzve që i njihnin 

dhe i vlerësonin, në mes të familjarve, që ja zbutnin sadopak dhimbjen 

shpirtërore bashkëshortëve. Megjithatëedhe këtu rrethi dhe takimet me njerëzit 

ishintë kufizuar. Shpesh herë i duhej të bënte sikur nuk i shikonte shokët apo 

miqtë që i kalonin pranë. Një herë – tregon Tamara¸ u përballëm me Doktor 

Sandër Ashtën, i cili po vinte perballë nesh bashkë me gruan e tij. Kur na 

pau, nga gëzimi, hapi krahët dhe me za të lartë e mall filloj të gëzohej për 

këtë takimin. Pjetri, i cili kishte verejt nga krahu tjetër i rrugës, një“tip 

partiak” nuk reagoj, por i kaloj afër duke i përshpëritur: ....largohu Sandër, 

kalo se nuk asht mire të më takosh, ...sapo kam ra prej fikut..... e mund të 

jetë keq për ty....Doktori me shpirtmadhësinë që e karakterizonte, duke e 

marrë në krahë Pjetrin i  thotë:..... ku e merr atë fat,......me na ra fiq puca si 

ti në  Shkoder. 
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Në Shkodër Pjetri filloi të 

punonte si pedagog i violinës në 

shkollën e muzikës, ndërsa 

Tamara si llogaritare në Befetrof-

in (Shtëpia e foshnjës) e qytetit. 

Gjendja e rëndë shpirtërore e 

muzikantit nuk i linte hapsirë për 

frymëzimin e domosdoshëm për 

një kompozitor. Një ditë – kujton 

Tamara, ai erdhi shumë i 

tronditur nga rruga. Nuk e 

kuptova se çka kishte ngjarë, por 

mu drejtua me këto 

fjalë:.......Une jam gjallë, por 

Pjeter Gaci ka vdekë..... 

 

Vështirësitë e mëdha ekonomike 

e izoluan artistin nga rrethet e 

larta të artit, ku homologët e tij, jo 

aq për merita se sa si servile të 

politikës së kohës, gëzonin favore 
të pamerituara. Edhe pse i varfër 

dhe i lënë në harresë, ai ishte 

kurdoherë dinjitoz dhe nuk pranoi 

kurrë të lëpijë kockat e diktaturës, 

që disa nga ish studentët e 

Moskës, i kishin gëdhtitur me 

kohë. Madhështia e veprave e 

puna e pashëmbullt e tij penguan 

më të rëndën, burgun politik. 

Lufta e klasave, por më shumë 

keqdashja dhe ambicia në mes 
kolegësh, sollën shumë viktima¸ 

ndër to edhe burgosjen e 

supertalentit Luk Kaçaj. Për asnjë 

moment, Tamara, nuk vërejti tek 

Pjetri  “lodhjen” apo “ftohjen” 

bashkëshortore si rezultat i 

presionit e intrigave të klanit të 

muzikantëve të kuq. 

 

Ndërrimi i sistemeve nuk solli 

ndonjë ndryshim të madh në jetën 
e artistit tonë. Puna me nxënësit 

mbetej kënaqësia e vetme e jetës 

artistike për Pjetër Gacin. Shpesh 

i thoshte shokëve ”.. do t’i dërgoj 

Tiranës dy talente shpërthyes që 

do të zotërojnë skenën 

kombëtare...Lorenc Radovanin 

dhe Elisabeta Qyrsaqin 

Dodmasej... “ 

 

Ekonomikisht, Pjetri merrte një 

pension prej 8 800 lekësh që nuk i 
plotësonte as nevojat për “cingare 

partizani”. Ai, për të plotësuar 

nevojat e familjes, u detyrua të 

shesë pianon, mjetin e vetëm të 

punës që ishte gjysma e shpirtit të 

tij. Për të mbijetuar përpiqej të 

bënte punë dytësore duke u 

aktivizuar në projekte të ndryshme artistike në qytet, por edhe kombëtare. 

Kohën e lirë e kalonte në natyrë ku gjente edhe burimin e frymëzimit. 

Peshkimi ishte hobi i tij, por edhe kontakti me shokë e miq. Kalonte shumë 

kohë me kallamin e tij së bashku me artistët Danish Jukni e Ferid Kola, ndër 

brigjet e Velipojës apo të liqenit. Tamara më tregon që:....nga dëshira për me 

pasë një mjet ma të sofistikuem në gjuetinë e  peshkut, Pjetri kishte ndertue 

(projektue) vetë MAKINETEN të cilën ja realizuan miqtë e tij mekanikë në 

oficinën e NSHRAK-ut. 

 
Fliste gjithnjë me simpati për shokët e tij Rifat Teqja, Gjon Simoni, Gasper 

Curcia, Nikolla Zoraqi, Pavlin Shtjefnin e Zef Coben. Kujtonte shpesh me 

nostalgji miqësinë me piktorin Guri Madhi, dekanin e fakultetit të historisë Ali 

Ostrenin, tenorin Latif Hoxha, kompozitorin Tonin Harapi, piktorin Kel 

Kodheli. Me Kel Kodhelin që ishte komshi i tij (në Tiranë), Pjetri kishte 

shumë episode humori. Tregojnë që Keli të gjithë bisedat i fillonte tuj 

permendë gruen e tij Rozen, gja që e bezdiste shumë Pjetrin:....Po lene Rozen, 

të paktën një ditë, pa e permendë he burrë...!!! i lutej ai. Vjen rasti me ly 

apartamentin e Pjetri tuj kenë që ishte Dalton e nuk dallonte ngjyrat, i kërkon 

ndihmë Kelit që si piktor t‟i jepte një ide bojaxhiut për ngjyrën e dhomës së 

gjumit.... Keli që priste me u “hakmarrë” me Pjetrin që nuk mund të ja duronte 

Rozen e pranon kërkesën...Kur vjen në shtëpi, Pjetri e gjen dhomën e ndejës të 
lyer me një ngjyrë rozë që nuk i pëlqeu. “Po çka asht kjo marri mor Kel, as 

unë e as grueja nuk jena “tipa rozë” , a nuk kishte ndoj ngjyrë tjetër? ” 

Keli: ... provoje edhe ti se çka don me thanë me ndejë tanë kohën vetem me 

Rozen.... 

 

Nuk mund të la pa treguar historinë e këngës PËR TY ATDHE. ...kishim 

dalë për nji udhëtim pune ndër malet Kaçinarit në Pukë ku malesorët me 

nderim e respekt po na pregaditshin ca gatime tradicionale që më 

mrekulluan, tregon Tamara Gaci. Pjetri kishte hypë mbi një shkëmb të 

naltë ku shihej krejt lugina dhe po shijonte pamjen madhështore që i hapej 

përpara. ....Eja i thashë, se dona me hanger drekën. Knaqnju ju tuj hangër 

speca të mbushun, se unë e kam gjetë vendin me u knaqë. Prej ktu ku jam 

shoh tanë Shqipninë. Unë me të tjerët u ulem në tryezën e shtruar për drekë, 

ndërsa Pjetri mbasi ndenji një copë herë i fiksuar nga pamja mahnitëse, u 

zhduk në dhomën e hotelit për 4 orë rresht. Unë e dija, ai po shkruante 

diçka. Më vonë, ai doli nga dhoma duke tundur në duar shënimet e 

kompozimit të këngës Për Ty Atdhe e duke më thënëi gzuem:....ky do të jetë 

hymni që i kam kushtue atdheut¸ ka për të pasë jetën e gjatë.... 

 

Mjeshtri Pjetër Gaci, i la kombit të 

vet një trashëgimi të madhe. Rreth 

500 krijime, 45 vepra muzikore, 
koncerte për violinë apo tabllo 

koreografike, romanca, disa opera 

nga të cilat 7 u vlerësuan me 

çmime, rreth 175 këngë ndër to 45 

fituan çmime. Ishte laurant i 

çmimit Naim Frashëri kl I, çmimit 

Flamuri i kuq i punës kl. II,  

titujve: Artist i Merituar, Artist i Popullit, Çmimit të Republikës kl. I, Nderimit 

...Krenaria e Dajcit. Edhe pse pat një aktivitet të gjatë e të suksesshëm, ai vdiq 

i varfër aq sa edhe për shpenzimet e varrimit ndihmuan miqtë e tij, jashtë 

kujdesit të një shteti që i mori çdo gjë.  

 
Në të vërtetë ai me muzikën e tij hymnizoi jo vetëm atdheun, por edhe 

dashurinë për gruan e tij Tamaren, e cila për Pjetrin kishte të njëjtën 

madhështi. Qëndresa e Tamares ndaj vështirësive, diskriminimit, përndjekjes, 

sjelljes arrogante të shtetit; mënyra se si ajo grua nuk lëshoi asnjë fjalë ankese 

që t‟i prishë frymëzimin apo gjendjen shpirtërore bashkëshortit, i ngjan shumë 

atdheut tonë shqiptar. Ajo qëndroj si vigane dhe e papërkulur në rrëbeshet e 

jetës që kaloi, pa humbur asnjë çast dashurinë për familjen e saj. 
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Peter Paul Wiplinger është lindur më 1939  në Haslach/Austria e Epërme. Jeton që 

prej vitit 1960 në Vjenë. Ka studiuar teatër, gjermanistikë dhe filozofi. Poet, publicist 

kulturor dhe fotograf artistik. Më shumë se 100 ekspozime fotografish brenda dhe 

jashtë vendit. Vite të tëra ka qenë u punësuar si hartues reklamash dhe drejtues i një 

galerie arti. 

 

Hartues i 45 librave të botuar, kryesisht me poezi dhe fotografi, ku mund të përmenden 

titujt “Ndarje“, “Teori ngjyre”, “Gjuha figurative”, por edhe mjaft vëllime në prozë, si 

për shembull: “Tablo jetësore”, “Udhë jetësore”, “I dëbuar”, “Takime shkrimtarësh 
1960-2010”, etj. Krijimet dhe librat e tij janë përkthyer e botuar në më shumë se 20 

gjuhë të huaja. Ka shkruar ese të shumta, referate, recensione si dhe komentime 

politike, shoqërore, letërsie, arti figurativ etj. Ka marrë pjesë në 350 lexime letrare, 

kryesisht dygjuhëshe, në Austri dhe vende të shumta evropiane, në Izrael dhe Turqi. 

 

Emisione të panumërta në radio dhe televizion, ndër të tjera në ORF (Institucioni 

Radioteleviziv i Austrisë), në stacionin Berlini i lirë, në Deutsche Welle/Radio Moska 

si dhe në radion bavareze, sllovake, sllovene, kroate, boshnjake, maqedone, bullgare, polake dhe radion argjentinase. 

 

Nga viti 1980 gjer në 2010 anëtar i PEN-it ndërkombëtar dhe atij austriak, nga viti 2013 anëtar nderi  i PEN-it austriak, 

i Bashkimit të aurorëve austriakë me interesa të përbashkëta (kryesi), nga viti 2011 anëtar i bashkimit të autorëve të 

Gracit, i rrethit letrar Podium, i klubit për shtyp Concordia, i koalicionit austriak për të drejtat e njeriut si dhe i arkivit 
dokumentues të qëndresës austriake (këshilli administrativ). 

 

Wiplinger është shpërblyer me çmime të shumta, ku mund të veçohet Kryqi i nderit për shkencë dhe art si dhe së fundi 

Dekorata e Lartë e Nderit për meritat ndaj Republikës së Austrisë, 2015.  

 

Peter Paul Wiplinger: Geboren 1939 in Haslach/Oberösterreich. Lebt seit 1960 in Wien. Studium der 

Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie. Lyriker, Kulturpublizist und künstlerischer Fotograf. Mehr als 100 

Fotoausstellungen im In- und Ausland. Jahrelang tätig als Werbetexter und als Leiter einer Kunstgalerie. 

 

Verfasser von bisher 45 Buchpublikationen, hauptsächlich Gedicht- und Fotogedichtbänden, darunter „Abschiede”, 

„Farbenlehre”, „Bildersprache”, aber auch von mehreren Prosabänden wie zum Beispiel ,,Lebensbilder”, 
,,Lebenswege”, ,,Ausgestoßen”, ,,Schriftstellerbegegnungen 1960-2010” u.a. Zuletzt erschien der Dokumentationsband 

,,Positionen 1960-2012”. Seine Texte und Bücher sind in mehr als 20 Sprachen übersetzt und publiziert. Zahlreiche 

Essays, Vorträge, Buchbesprechungen und Stellung-nahmen zu Politik, Gesellschaft, Literatur, Bildender Kunst u.a. 

Mehr als 350 Lesungen, meist zweisprachig, in Österreich und vielen europäischen Ländern, in Israel und in der Türkei. 

 

Zahlreiche Sendungen in Radio- und Fernsehanstalten, u.a. im ORF, im Sender Freies Berlin, in Deutsche Welle/Radio 

Moskau sowie im bayrischen, slowakischen, sloëwnischen, kroatischen, bosnischen, makedonischen, bulgarischen, 

polnischen und argentinischen Rundfunk. 

 

Mitglied des Internationalen und des Österreichischen P.E.N.-Clubs 1980 bis 2010 (Ehrenmitglied des Österreichischen 

PEN seit 2013), der Interessensgemeinschaft österreichischer Autorinnen Autoren (Vorstand), seit 2011 Mitglied der 
GAV Grazer Autorenversammlung, des Literatur-kreises Podium, des Presseclubs Concordia, der Österreichischen Liga 

für Menschenrechte soëie des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes. 

 

Wiplinger erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, wie das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse und 

zuletzt 2015 das Große  Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Weitere Informationen: 

www.wiplinger.eu 

    

LIEBESGEDICHT 

 

deine haut 

war so weiß 

 
dein gesicht 

war so nah 

 

wir spürten 

das pochen 

 

unseres blutes 

POEZI DASHURIE 

 

lëkura jote 

aq e bardhë 

 
fytyra jote 

aq pranë 

 

e ndienim               

shkulmin 

 

e gjakut  
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unserer herzen 

 

wie soll ich 

mich daran 

erinnern 

 

ohne 

zu sterben 

 

 

ROM 

 

Das Licht 

an den Mauern. 

 

Das Leuchten 

in mir. 

 

 

SCHATTENBILD 

 
Haslach/Wien 1983.  

Zum Tod meiner Mutter 

 

jemand ging weg 

von mir und der Welt 

 

plötzlich die leere 

das dunkel im raum 

 

die zeit scheint 

zerbrochen zu sein 
 

alles ist Wortlos 

lautlos und still 

 

nur manchmal 

erzittert das licht 

 

 

IN EINEM TRAUM 

 

in einem traum 
ein verlorenes Wort 

 

du selbst erscheinst 

als eine fremde gestalt 

 

der verstorbene vater 

die verstorbene mutter 

 

die verstorbenen brüder 

die verstorbene schwester 

 

alle sind sie plötzlich da 
so als lebten sie noch 

 

in einem traum 

ein vergessenes bild 

 

wie auf einem alten foto 

das du in den händen hältst 

të zemrave  

 

si ta sjell 

këtë 

në kujtesë 

 

pa u dashur 

të vdes 

 

 

ROMA 

 

Drita  

tek muret. 

 

Ndriçimi  

në mua. 

 

 

SILUETË 

 
Haslah/Vjenë 1983 

Në vdekjen e nënës 

 

dikush iku larg 

prej meje dhe botës 

 

befas boshësia 

terri brenda dhomës 

 

koha duket 

të jetë copëzuar 
 

gjithçka e pafjalë 

asnjë tingull s'ndihet 

 

veç ngandonjëherë 

është drita që dridhet    

 

 

TEK NJË ËNDËRR 

 

brenda një ëndrre 
një fjalë e humbur 

 

ti vetë shfaqesh 

si një trajtë e huaj 

 

babai i vdekur 

nëna e vdekur 

 

vëllezërit të vdekur 

motrat të vdekura 

 

të gjithë janë befas këtu 
si të jetonin akoma 

 

tek një ëndërr 

një tablo e harruar 

 

si mbi një foto të vjetër 

që ti e mban në duar 
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DAS LETZTE LICHT 
 

das letzte licht 

als die sprache 

der bäume 

 

als botschaft 
des himmels 

 

schëarzblau 

die schatten 

der nacht 

 

du hörst 

diese stille 

 

du hörst 

deinen atem 

 
du hörst 

deinen pulsschlag 

 

als zeichen 

der zeit 

 

 

 

RÜCKKEHR 

 

zurückgekehrt 
ins schëeigen 

 

an den rand 

der schatten 

 

wo die leere 

dir raum gibt 

 

wo die zeit 

dich nicht kennt 

 
wo die Wahrheit 

dich findet 

 

 

 

DRITA E MBRAME 
 

drita e mbrame 

si gjuhë 

pemësh 

 

si mesazh 
qielli 

 

bluzeza 

hijet 

e natës 

 

ti e dëgjon 

këtë heshtje 

 

dëgjon 

frymimin tënd 

 
pulsimin 

në ty 

 

si kode  

të kohës 

 

 

 

KTHIMI 

 

kthyer 
tek heshtja 

 

në zgrip                                        

hijesh 

 

ku boshësia 

të bën vend 

 

ku koha 

s'të njeh 

 
ku e vërteta 

të gjen 

 

Ins Albanische übersetzt von/Shqipëroi nga gjermanishtja: 

FERDINAND LAHOLLI 

© Wiplinger & Laholli 
 
 

Peter Paul Wiplinger është anëtar nderi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shiqptarë në Austri 

„„Aleksandër Moisiu” me seli në Vjenë (www.moisiu.eu) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.moisiu.eu/
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Shkruan: Ferdinand Laholli, Tiranë/Shqipëri (laholli@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njeriu i dyzuar 
 
Mbi librin „Schlaflos mit Kleopatra“, ISBN 978-3-940636-34-8, Paranus Verlag, 2015 

 
„Schlaflos mit Kleopatra“ (I pagjumë me 

Kleopatrën) titullohet libri i autorit shqiptar 

Selajdin Gashi, vënë në qarkullim këtyre ditëve nga 
shtëpia botuese gjermane „Paranus“. Unë kam 

pasur fatin e madh ta lexoj librin këtu në plazhin e 
Golemit, ku sikurse edhe në librin e Gashit rëra 

është e ngrohtë dhe deti i shqetësuar.  
 

Në këtë libër bëhet fjalë për një çift që është duke 
kaluar pushimet në bregdet. Burri e di që ka në 

dorë një libër poetik, por befas hedh pyetjen se 
ç‟është poezia. Në vijim kujtohet se vargje i është 

dashur të lexojë edhe në kohën studentore. Gruaja 
është duke lexuar diçka në heshtje, teksa burri 

orvatet të shijojë rrezitjen. Gruaja ngaherë e zhytur 
në lexim libri, ndërsa burri duke u munduar t‟u ikë gjithsesi mendimeve, që herë 

e prijnë drejt një dialogu të brendshëm me të dashurën e herë e nxjerrin tek 
zanafilla e jetës, herë e shpien tek vendlindja e largët dhe herë tek dëshira e 

madhe për të mos menduar asgjë. Befas të menduarit ka peshën e ferrit. Këtu nuk 
vlen aspak përcaktimi: unë mendoj, pra jam.  

 
Teksa autorët e tjerë orvaten të dëshmojë që në faqen e parë mjeshtërinë  

narrative, Gashi kalon befas dhe shpenguar nga njëri paragraf në tjetrin, ku 
shohim të ndehen copëra të ndryshme mendimesh pa afëri me njëra-tjetrën. Në 

dukje të parë kjo mënyrë trajtimi ia vështirëson disi përqëndrimin lexuesit klasik, 
ia zvetënon dëshirën për të lexuar më tej hipotezat që pranohen si të vërteta dhe 

realitetin që dyshohet. Por Selajdin Gashi, i cili ka studiuar filozofi, është i 
bindur edhe në ekzistencën e lexuesit të vëmendshëm e durimshumë. Dhe 

pikërisht një lexues i tillë vë re se autori është i vetëdishëm në „katrahurën 
stilistike“ të kapitullit hyrës, ku si brenda një vegimi të butë shihet të ravijëzohet 

gjithnjë e më ashpër njeriu i dyzuar. Dhe pikërisht dyzimi i njeriut është edhe 

lajtmotivi i këtij libri, i cili me nisjen e kapitulli të dytë e gjer tek i fundit të 
mban mbërthyer me zhdërvjelltësinë  rrëfyese të ngjarjeve, ku rrafshohet çdo 

kufi ndarës midis realitetit dhe fantazisë.  
 

Referuar titullit dhe ilustrimit të ballinës nuk është gabim të hamendohet se kemi 
të bëjmë me një histori apo aventurë dashurie. Por le ta themi hapur: libri ka 

gjithsesi më shumë peshë se një hamendim i tillë, për më tepër se tematika e 
veshur me një tis filozofie është një lëndinë pothuajse e pashkelur në letërsinë 

shqipe. Dyzimi, një tematikë thuajse e parrahur, e që mua megjithatë më duket 
çuditërisht e njohur, çuditërisht e përjetuar. Dhe është vërtet kështu. Në qershor 

të po këtij viti isha ftuar nga Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë në 
Gjermani, ftesë që e pranova falenderueshëm. Teksa drejtoja makinën në 

udhëtimin drejt qytetit Wuppertal, më dukej sikur po fluturoja, një ndjenjë kjo, 
krejt e panjohur për mua. Edhe pse ishte shumë ngrohtë, unë dridhesha i tëri. Ia 

thashë gruas këtë. Ajo kishte mirëkuptim për gjendjen time shpirtërore të quajtur 
gazmim, ngaqë shpejt do të takohesha me motrat dhe vëllezërit e penës shqipe në 

mërgim. Por në mbërritjen e atjeshme gjithçka u tjetërsua në kahun e 
pakuptimësisë: fjala ime ngaherë vitale qe hutuar befas aq shumë dhe u platit tek 

heshtja, gjatë ndonjë autogrami dora e dridhëruar nuk qe më e zonja ta 
konvertonte mendimin në fjali, gjatë të folurit mendimi nuk qe më në gjendje të 

orientohej në hiçësinë çastore të vetes. Në këtë gjendje u njoha me Pal Sokolin, 

malli poetik i të cilit ka rrenjë 

atdheu, me Sevëme Fetiqin, vargu i 

së cilës të prin lëndinave të 
brishtësisë, me Martin Çunin, harta 

poetike e të cilit si e dërguar nga 
koha e Rilindjes, me Sadik 

Krasniqin, hermetizmi dhe befasia 
poetike e të cilit ngaherë në shtrat 

filozofie, me Hasan Qyqallën, 
entuziastin në dejet e ëndrrës për 

Kosovën e pavarur, dhe me shumë 
e shumë të tjerë, pa harruar Selajdin 

Gashin, që referuar takimit letrar në 
Wuppertal, sot më duket se kam 

qenë një produkt i librit të tij 
„Schlaflos mit Kleopatra“, asaj 

kohe ende të pabotuar. Se në librin 
e tij Gashi hedh edhe pyetjen 

madhore mbi qenësinë tonë: jemi 
këta që jemi, apo ata që befas i 

mungojmë vetes?  
 

Rrëfimi realizohet në vetën e parë 
prej autorit. Kuptohet se në një 

preferencë të tillë monologu 
sundon pjesën më të madhe të 

librit, i cili në tematikën e Gashit 
nuk bie asnjëherë në duar 

monotonie. Sa i përket dialogut të 
paktë e që shfaqet ngaherë vital 

faqeve të librit, ai përjetohet si një 

diell i ardhur pas një rrebeshi të 
gjatë, ardhur për të na bërë ta 

shohim më qartë veten dhe të tjerët 
rreth nesh. Për ta parë më ngrohtë 

realitetin me konture fantazie, me 
dëshirimin e kthimit tek vetja që 

s‟është. Personazhet dialogues 
shfaqen enigmatikë, dhe, sa më 

shumë profilohen, aq më befasues 
arrijnë tek lexuesi. Sidomos të 

paharruar mbeten personazhet në 
psikiatri, pra bashkëvuajtësit e 

autorit, të cilët me konçizitetin e 
tyre sa të thjeshtë aq edhe filozofik 

lartohen para nesh aq njerëzorë dhe 
aq të dashur, saqë befas ke dëshirën 

e madhe të jesh si ata: i çmendur.   
 

Një libër që të mbush guxim në 
udhën drejt vetes.  
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Shkruan: Mr. Kosovar (Sarë) Gjergji, Kosovë (stublla_gj@hotmail.com) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PSALMI 151  

Himn përplotësimi 

Thashë: “fre do t‟i vë gojës sime, 

mbarimin tim do ta shpall.” 

Durova e nuk fola 

për pesë ditë 

ethesh u dogja 

zemra në dënesje m‟shhpërtheu 

flakë më mori trup e shpirt 

atëherë thashë: “do të flas." 
dhe emrin tënd thirra, 

Aelia, eva! 

 

 

TERSA 

Ja, zëri i saj po vjen! 

Rrënues! 

Si mos të ishte Tersa ime! 

Engjëllit mbrojtës i bindem: 

nga varri do ngrihem,  

do ta kërkoj në çdo pikë uji e grimcë rëre, 
edhe në erëra pemoresh e stuhi diellore. 

Naforë e shpirtit tim është. 

Do ta kërkoj  

në çdo shkronjë, fjalë, rrëfenjë e tehe thikash 

tokën ku këmbë e saj shkel, do puth. 

Di që zemra e saj shkëlqim dritë është  

dhe nuk do dhimbjen time 

mirrë rigojnë sytë e saj 

sytë e mi mirrë rigojnë 

Ajo,  

dje,  

sot,  
nesër, 

për amshim, 

Tersa ime është – eva ime. 

 

 

SHENJA 
Nuk ishin të trëndafilta si rëndom. 

Atëherë, marramendja dhe asfiksimi i të gjitha shqisave 

përdhe më shtrinë 

- Portë e varrit u hap. 

Pushoi puthja jote! 
Për aq ditë e net 

krimbat dekompozuan trupin tim në varr shtrirë 

Gjersa ti nuk vjen sërish 

veç të Premten e Madhe do festoj 

Ti, Pashka ime 

URATË 
syve të së dielës sërish rigon ti 

e diellit n‟ buzë t‟mia që merr zjarr 

ia shton etjen  

 

bëhu rrënja, 

përforcomë thellë në tokën e zemrës sate - aty më fshih  

me ujërat tua ushqe kërcellin e ëndrrave të mia, me 

kripërat tua 

edhe atëherë kur erërat copë-copë të shqyejnë çdo qelizë 
timen, 

sërish të mbijë nga ti 

 

amshimi është i yni... 

 

 

MEDITIM PËR DASHURINË 
n‟çastin kur mungon ti 

shpirti im në grimca rëre degdiset 

në shkretëtirë shndërrohet 

 
as tokë e qiell 

as det e diell 

s‟më thonë gjë për Ligjin e Gravitetit 

 

ringjalljes t‟i besoj  

m‟bën veç prania jote 

amshimi im,Ti. 

 

 

UNË DHE HESHTJA TË REBELUAR 
Heshtja më tërheq zvarrë  

çdo asht timin shkërmoq,çdo qelizë 
e zjarri për këngën tënde  mjellmë 

shtatë diej në mua ndez  

 

unë  s‟bëj dot pakt me heshtjen 

dhe n‟grahmën e fundit me t‟ përmend  kam 

mjellmë 

mjellmë 

mjellmë 
 
 

 
 

 
 

 

 


