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FJALA JONË 
 

Të nderuar lexues, 
 

kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin e njëzet e katërt të revistës sonë dhe 
tuaj „„Dielli Demokristian‟‟. 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 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, Rumania, Shqipëria dhe  

Kosova.   
 

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

Nga aktivitetet kulturore vlen të veçohet ora letrare dhe promovimi i antologjisë 
,,Stadtschattirungen‟‟ („„Dritëhijet e qytetit‟‟) e cila u mbajt në Vjenë nën 

organizimin e Lidhjes së Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri 
„„Aleksandër Moisiu‟‟ (www.moisiu.eu). Po ashtu një nga stukturat e reja të 

diasporës sonë, Asociacioni i Studentëve dhe të Rinjve Shqiptarë në Austri 

(www.aysa-austria.com), organizoi një manifestim  domethënës në kuadër të 

festimeve për 17 shkurtin, ditën e Pavarësisë së Kosovës. Për sa i përket sportit, 
këtë fillimvit rinisën pjesëmarrjet në sezonin e ri sportiv edhe klubi i futbollit SV 

Albania (www.svalbania.at), Liga Shqiptare e Futbollit në Austri 
(www.futbollishqiptar.eu) dhe klubi i shahut Arbëria (www.arberia.at), 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 qershor 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 të 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 

 
Kopertina: Besim Xhelili 

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    
        

        
         

     

 

  

http://www.drita.info/2016/02/01/letersia-dhe-politika-si-res-publica/
http://www.dielli-demokristian.at/
http://www.dielli-demokristian.at/
http://www.moisiu.eu/
http://www.aysa-austria.com/
http://www.svalbania.at/
http://www.futbollishqiptar.eu/
http://www.arberia.at/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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Shkruan: Arben Gjinaj, Vjenë/Austri 

 

 

 

LSHKSHA “Aleksandër Moisiu” zgjodhi kryesinë e re në Vjenë 
2/2 

 
Vjene, 6 dhjetor 2015:-Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në 

Austri “Aleksandër Moisiu” në Vjenë (www.moisiu.eu), sipas statutit mbajti 

kuvendin e parë zgjedhor. Në mandatin për katër vjetët e ardhshme u zgjodh 

kryesia e re, ndërsa me vota unanime Anton Marku u emërua kryetar. 

 

Kryetari i deritashëm, Besim Xhelili, falënderoi kryesinë për bashkëpunimin 

përgjatë 4 vjetëve të kaluara dhe i uroi punë të mbarë kryesisë së re. Edhe 

kryetari i posazgjedhur, Anton Marku, falënderoi anëtarët e kuvendit për 

besimin dhe mbështetjen e dhënë, duke premtuar angazhim të sinqertë në 

promovimin e kulturës shqiptare në Austri dhe vendosjen e urave të 
komunikimit me autorë dhe institucione austriake, si dhe me krijues të tjerë 

që jetojnë dhe veprojnë në Austri. 

 

Ndërkohë pas përmbylljes së punimeve të kuvendit, kryetari i sapozgjedhur i 

Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri (LSHKSHA) 

“Aleksandër Moisiu”, Anton Marku, në një bisedë për albinfo.ch deklaroi: 

“Kuvendi i Lidhjes sonë ishte një rast i mirë që të reflektohet lidhur me 

sukseset dhe sfidat nëpër të cilat kaluam përgjatë 4 vjetëve të shkuara, si dhe 

të paraqitet vizioni për të 

ardhmen”. 

Marku u shpreh se e ka pranuar 

nominimin me besimin e fortë që 

të arsyetojë zgjedhjen e tyre. Po 
ashtu ai përgëzoi dhe uroi për 

marrjen e përgjegjësive edhe 

anëtarët e tjerë të kryesisë së re. 

Ata i ftoi që të vazhdojnë të ecin 

së bashku, duke u kujdesur për 

njëri-tjetrin. 

 

“Personalisht kam qenë dëshmitar 

i disa iniciativave, të cilat në 

fillim ishin të mbushura me 

vullnet e motivim, por që më pas, 
për një kohë të shkurtër, u zbehën 

apo u shuan fare. Në lidhjen tonë 

ndodhi e kundërta: sa më shumë 

që koha kalonte, aq më tepër 

gjenim energji për aktivitete të 

reja. Numri prej 40 orëve letrare 

dhe promovimeve të librave në 4 

vjetët e kaluara e dëshmon këtë. 

Jam shumë i bindur se nesër do të 

bëjmë edhe më mirë se sot në 

shërbim edhe të vendosjes së 

urave të bashkëpunimit me 
shoqatat dhe institucionet 

shqiptare dhe austriake”, tregoi 

kryetari Marku. 

 

Kryesia e re e LSHKSHA në 

mandatin e ri katërvjeçar do të 

ketë këtë përbërje: 

Anton Marku, kryetar 

Besim Xhelili, kryetar nderi 

Vjollca Koni,   nënkryetare 

Ramiz Selimi, nënkryetar 
Zef Ndrecaj, nënkryetar 

Ragip Dragusha, sekretar 

Jehona Sukaj, arkëtare 

Hazir Mehmeti, anëtar 

Ajet Shira, anëtar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

                                                         Pamje nga punimet e kuvendit 

http://www.moisiu.eu/
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Shkruan: Hazir Mehmeti, publicist në Vjenë/Austri (mag_mehmeti@hotmail.com) 
Hazir Mehmeti u lind më 1952 në fshatin Besnik (ish Beçiq) të komunës së Vushtrrisë (Kosovë). Përfundoi fakultetin e 

shkencave natyrore (drejtimi i biologjisë) në Prishtinë. Punoi mësimdhënës në gjimnazet në Skenderaj, Drenas dhe 

Vushtrri. Nga  viti 1996 jeton në Austri. Është hartues i materialeve mësimore në gjuhën shqipe dhe përgjegjës për 

materiale mësimore në faqen e internetit për gjuhën shqipe pranë Ministrisë së Arsimit të Austrisë. Ai është autor i “Tekst 

ushtrimi 1” dhe “Abetare”- Fibel e botuar me mbështetjen nga Ministria e Arsimit të Austrisë dhe librit publicistik 

“Udhëtim S”. Përveç aktivitetit mësimor merret edhe me publicistikë. Është bashkëpunëtor i revsitave “Zemra Shqiptare”, 

“Albanezul”, “Albinfo.ch”, “Dielli Demokristian”, “Ura”, etj. Është anëtar i Asociacionit Ndërkombëtar të  Gazetarëve të 

Pavarur me seli në Florida. Gjithashtu është njëri nga themeluesit e Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë 

“Aleksandër Moisiu” në Austri, ku është edhe anëtar kryesie. 

 

Historiani i njohur, sir Noel Malcom mbajti një ligjëratë në Vjenë të Austrisë 
 

I njohur për kontributin e tij për çështjen shqiptare, veçanërisht rreth Kosovës. Mik i madh i së vërtetës, njëri që flet 

rrjedhshëm shqip dhe në dhjetëra gjuhë tjera. Ligjërues në shumë Universitete botërore. Një pjesëmarrje shumë e ulët e 

studentëve shqiptarë, befasi jo e këndshme. 

 

Vjene, 13 janar 2016: -Organizuar nga Instituti i 

Historisë së Evropës Lindore në kuadër të Universitetit 

të Vjenës dhe Ambasada e Republikës së Kosovës në 
Austri, historiani i njohur anglez, Sir Noel Malcolm 

mbajti ligjëratë me temë nga libri i tij i fundit “Western 

Converts to Islam in the Ottoman Empire (c 1500 - c. 

1700)”. 

 

Prof. Dr. Oliver Schmit, mbajti fjalën e hapjes në emër 

të nikoqirit. Ai mes tjerash tha: “Prof Malcolm, 

falenderoj z. Sami Ukelli për organizimin me sukses të 

kësaj ligjërate me Prof. Malcolm, me rastin e botimit të 

librit të tij të fundit. Është ky një libër i punuar shumë 

vjet me radhë, ku janë mbledhur fakte nga shumë 
arkiva, sistemuar me mjeshtri dhe do thosha një 

shembull për të gjithë ata që do shkruajnë libra 

studimor”. Ndërsa në emër të Ambasadës së Republikës 

së Kosovës përshëndeti Sami Ukelli, ambasador. 

“Prof.Noel Malcolm është i njohur për të gjithë ne dhe e 

falënderoj për ardhjen e tij sonte këtu. Përshëndes 

përfaqësuesit e institutit për bashkëpunim”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiani sir Noel Malcolm'i dhe autori i shkrimit Hazir Mehmeti 
 

Sir Noel Malcolm rreth librit të tij mes tjerash shtoi: 

“Tema e librit është shumë e gjerë, se çka ndodhi 

brenda perandorisë osmane, andaj ne nuk do flasim për 
këtë në mbrëmjen e sotme. Ishte një numër i 

konsiderueshëm i skllavëve krishterë në perandorinë 

osmane. Dua të filloj që të jap disa informata rreth 

kontekstit. Kush ishin ata skllavë? Në cilat rrethana 

jetuan? Sidomos duke e pas parasysh dimensionin 

religjioz të kësaj skllavërie. Është e pamundur të thuash 

se sa skllavë të perëndimit ishin nën perandorinë 

osmane. Ndoshta ju intereson që ne do mund të 

kalkulojmë përafërsisht numrin e skllavëve myslimanë 

në Evropën perëndimore në atë kohë, rreth 70.000 deri 

në 100.000. Unë mendoj që numri i skllavëve 

perëndimorë në perandorinë osmane ishte shumë më i 
madh. Sulmuesit tartarë që vinin nga gadishulli Krim 

gjatë luftimeve në Ukrainë, Rusi e Poloni morën shumë 

njerëz si skllavë, diku 4000 deri 5000 skllavë çdo vit. 

Mirëpo, kishte edhe vite kur numri ishte deri në 20.000 

vetë në vetëm një vit. Ishte një numër i madh i skllavëve 

rus. Mirëpo ata nuk u mblodhën nën terminologjinë 

evropiane perëndimore dhe të krishtere. Shumica e 

skllavëve evropian u morën gjatë luftërave të ndryshme, 

si për shembull lufta kundër Venedikut ose 

Habsburgëve. Gjithashtu edhe një numër i vogël i 

skllavëve që u sollën në mënyrë private, mirëpo kishte 
edhe një numër të konsiderueshëm të skllavëve që u 

sollën brenda perandorisë osmane dhe jo nga Evropa 

perëndimore. Skllavët u përdorën edhe si plaçkitës të 

anijeve, sidomos në portet e Afrikës Veriore, siç ishin 

ato në Algjeri, Tunizi dhe Tripoli, të cilat ishin gjatë 

shumicës së asaj kohe pjesë e perandorisë osmane, por 

gati gjithmonë me autonomi të veçanta territoriale.”  

 

Nga Ambasada e 

Kosovës ishin dhe Blerim 

Canaj, këshilltar, Faruk 

Ajeti, sekretar dhe Blerim 
Halili, atashe policor. Në 

bisedë me Prof. Dr. 

Oliver Schmidt, në një 

shqipe të rrjedhshme rreth 

Sir. Noel Malcolm mes 

tjerash tha: “Malcolm ka 

bërë një punë kolosale 

për shqiptarët, 

veçanërisht për Kosovën. 

Ai ka hulumtuar për 20 

vjet arkiva në shumë 
vende për nxjerrjen e fakteve të cilat i boton në librin e 

tij. Ai e meriton respektin e të gjithëve. Është një punë 

shumë me vlerë sjellja e tij sonte këtu për të ligjëruar e 

biseduar rreth veprës së tij“. Biseda me Sir Malcolm 

ishte e ngrohtë dhe miqësore, fliste pa ngurrim shqip 

dhe gjuhë tjera.  

 

Në fund u dha një koktej rasti me ushqime e pije 

shqiptare nga Kosova.  

mailto:mag_mehmeti@hotmail.com
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Shkruan: Besim Xhelili (besim@live.at dhe www.besimxhelili.at) 

 

                                                                                                                                                                                                                        www.moisiu.at 

 

Festohet 8-vjetori i Pavarësisë së Kosovës me një orë letrare  
 

Vjenë, 17 shkurt 2016: -Tashmë e gati pesë vjet që nga 

formimi, Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë 

në Austri “Aleksandër Moisiu”, shkurt LSHKSHA 
(www.moisiu.eu) me seli në Vjenë, tregohet si një nga 

subjektet më aktive shqiptare në Austri dhe me shumë 

përkushtim dhe angazhim realizon planet e parapara 

vjetore. Me këtë rast, deri më tani kjo Lidhje ka 

organizuar mbi 40 orë letrare-kulturore, promovime 

librash dhe bashkëorganizime të ndryshme me shoqata 

të tjera shqiptare dhe vendase në Austri. Sidomos për 

festat kombëtare si 28 nëntorin dhe 17 shkurtin janë 

organizuar gjithmonë orë letrare në dy gjuhë, në shqip 

dhe në gjermanisht, ku autorë të ndryshëm shqiptarë dhe 

austriakë, gjegjësisht të huaj që jetojnë në Austri, kanë 

lexuar nga krijimtaria e tyre. 
 

Edhe sivjet, për nder të 17 shkurtit, festës së shpalljes së 

pavarësisë së Kosovës, pikërisht më 17 shkurt, nga 

LSHKSHA u organizua një orë letrare. Krijues të 

ndryshëm nga të gjitha trevat shqiptare me banim në 

Austri, u mblodhën në Galerinë e arteve “Der 

Kunstraum”, në Ringstraßen-Galerien në Lagjen e parë 

të Vjenës, dhe publikut i ofruan një program të 

larmishëm letrar dhe kulturor. Në këtë aktivitet u bë 

edhe prezantimi i antologjisë në gjuhën gjermane 

“Stadschattierungen” (Dritëhijet e qytetit), autore e së 
cilës është znj. Eva Schmidt, kurse botues PEN Klubi 

austriak. Në këtë antologji me dy tregime është 

prezantuar shkrimtari dhe poeti shqiptar Anton Marku, i 

cili nga dhjetori i vitit 2015 është kryetar i LSHKSHA. 

Në pjesën e dytë disa krijues shqiptarë si Anton Marku, 

Vjollca Koni, Mërgim Osmani dhe Ragip Dragusha, 

anëtarë të LSHKSHA dhe dy krijues austriakë Helmuth 

A. Niederle, kryetar i PEN Klubit austriak dhe Peter 

Paul Wiplinger, shkrimtar i cili ka mbi 45 vepra të 

botuara dhe në mbi 20 gjuhë të përkthyera, lexuan disa 

poezi të tyre. 

Ambasadori i Kosovës në Austri, Sami Ukelli 

 
Me pjesëmarrjen e tyre e nderuan këtë aktivitet 

përfaqësuesit diplomatikë në Austri,  ambasadori i 

Republikës së Kosovës Sami Ukelli dhe ai i Republikës 

së Shqipërisë Roland Bimo. Në fjalën e tij ambasadori 

S. Ukelli u shpreh: “Shfrytëzoj rastin t‟ju falënderoj për 

ftesën, t‟jua uroj këtë ditë feste dhe të reflektojmë tërë 

atë mund, atë sakrificë dhe atë dhimbje që solli këtë 

pavarësi dhe që ne ta rikujtojmë sot dhe të krenohemi 

me këtë liri. Kuptohet se ka edhe shumë për t‟u bërë, 
shteti bëhet hap pas hapi, përpjeke pas përpjekjeje”. 

Ndërsa ambasadori R. Bimo në fjalën e tij tha: “Shumë 

gjak, mund dhe sakrificëështë dhënë që ne të jemi sot 

këtu ku jemi, gjithsesi se nderimi i parë shkon për të 

rënët për lirinë e vendit. Pastaj një meritë të madhe ka 

edhe diaspora shqiptare, dhe ajo në Austri në veçanti, 

pasi ka gjithashtu mbështetjen e fortë të shtetit ku jeton 

dhe të miqve austriakë, të cilët i falënderoj me këtë 

rast”. Në emër të LSHKSHA “Aleksandër Moisiu”, të 

pranishmit i përshëndeti kryetari Anton Marku, i cili 

bëri një përshkrim të shkurtër të aktivitetit të Lidhjes, 

rëndësisë së bashkëpunimit mes shoqatave shqiptare në 
Austri. Mes tjerash ai tha: “Qëllimi ynëështë të 

ndërtojmë ura lidhëse dhe miqësie mes krijuesve 

shqiptarë dhe atyre austriakë gjegjësisht të huaj që 

jetojnë në Austri”. 

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në orën letrare  

 

Pjesëmarrës në këtë mbrëmje letrare ishin 

bashkatdhetarë të shumtë, intelektualë e aktivistë të 

ndryshëm, studentë shqiptarë, miq austriakë, 

përfaqësues të shoqatave shqiptare në Austri, të 

Këshillit Koordinues të Shoqatave Shqiptare në Austri 

dhe Besim Xhelili, kryetar nderi i LSHKSHA.  

 

Interesim i madh i lexuesve për libra të autorëve shqiptarë 

 

Ambientin e zbukuroi një tavolinë e begatshme me libra 

të shumtë të autorëve që ishin në sallë dhe për fund për 

të pranishmit u shtrua një koktej rasti. 
(burimi: https://koha.net/?id=4&l=99325) 

mailto:besim@live.at
http://www.besimxhelili.at/
http://www.moisiu.at/
http://www.moisiu.eu/
https://koha.net/?id=4&l=99325
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Shkruan: Ramiz Selimi, Linz/Vjenë (ramiz66@aon.at) 
Publicisti, gazetari dhe ekonomisti, Ramiz Selimi u lind me 9 janar 1966 në fshatin Peterqi i Epërm, i Komunës së Klinës. 

Shkollën e mesme e kreu në “Luigj Gurakuqi” Klinë, drejtimi matematiko-natyror. Pas disa viteve të vështira gjatë 

studimeve në fakultetin teknik në Prishtinë dhe me pengesa tjera nga pushteti, u detyra të kërkojë shpëtim në shtetet 

perëndimore. Në perëndim arrin të regjistrojë dhe përfundoj me sukses fakultetin ekonomik në drejtimin menaxhim dhe 

biznes. Ai  ishte edhe aktivist i dalluar, merrej me aktivitete të shumta në organizimin e mërgatës, si dhe mblidhte ndihma 

humanitare për vendlindjen. Duke parë nevojën e informimit për të gjitha këto aktivitete, ai përfundon kursin e gazetarisë. 

Pas punësimit në kompani të sigurimeve dhe sukseseve në punë, emërohet inspektor i lartë. Tani është drejtor rajonal pranë 

kësaj kompanie. 

 

Keti Berisha me pasion të jashtëzakonshëm për modën dhe artin 
 

Koleksionet Kuq e Zi të organizuara nga Keti në Vjenë po e prezantojnë historinë dhe kulturën shqiptare, kurse puna e 

portreteve po tregon për vlerat e saj krijuese. 

 

Keti Berisha 

 

Se sukseset e mërgimtarëve shqiptarë janë të shtrira gjithandej ku jetojnë ata 

tregon edhe rasti i krijueses dhe modelistes shqiptare në Vjenë Keti Berisha. 

Një vend të veçantë dhe një sukses të jashtëzakonshëm po e përjeton kjo 

shqiptare nga Kosova/Peja, e cila që nga viti 1998 jeton e punon në Austri 
bashkë me familjen e saj. Në këtë ekspozitë të organizuar nga krijues 

austriakë ku kishte shkrimtarë dhe piktorë vendas, si: piktorja Mag. Lisa 

Grüner, piktori Johann Rumf, shkrimtarja Cornelia Schäfer merrte pjesë 

edhe krijuesja nga Grabovci i Pejës me punimet e saj. Vetë prania e saj në 

ketë ekspozitë tregon për një integrim të suksesshëm të saj në shoqërinë 

austriake. 

 

Gjatë kësaj vizite ne biseduam me Ketin, e cila na tregojë për jetën dhe 

veprimtarinë e saj, ajo ndihet shumë e lumtur me punën që bënë. Me 1998, 

18 vjeçarja me familjen e saj ishin detyruar të largoheshin nga trojet e tyre, 

për shkak të luftës. 

 
Fillimi ishte tepër i vështirë në Austri, tregon ajo për vështirësitë që kishin 

hasur në fillim të jetës së tyre në Austri. Kjo familje shumë shpejt e kishte 

kuptuar se integrimi i shëndoshë është burimi i të gjitha sukseseve. Mësimi i 

gjuhës gjermane dhe aktivizimi i tyre në jetën e përditshme të vendasve ishte 

prioritet për ta. Pas mësimit të gjuhës gjermane, Keti me tri motrat e saj 

vazhduan shkollimin, dy nga motrat e saj studiuan medicinën, ku diplomuan 

me sukses. 

 

Kishte pasion të jashtëzakonshëm për modën dhe artin në përgjithësi. Keti 

dëshironte të bëhej modele. Ajo organizojë disa herë në Vjenë koleksione të 

modës, siç tregon ajo kishte organizuar koleksione të modës Kuq e Zi, duke 
sjellë në skenë modele të njohura. Qëllimi i koleksioneve Kuq e Zi ishte 

prezantimi i një pjese të historisë shqiptare përmes dizajnimit të 

koleksioneve të ndryshme, me motive shqiptare.  

 

Ajo edhe tani në çdo moment 

rrugëton në sinkron me tendencat 

aktuale, por njëkohësisht ajo po 

sjellë në skenë gjithmonë diçka 

ndryshe. Edhe në këtë ekspozitë 
ka sjellë portrete bardhe zi, duke 

ofruar modelet e njohura në 

portretet e saj. 

 

Me 2003 Keti themelon një sallon 

të kreacionit dhe modes. Tani 

këtë sallon ajo e ndan me 

modelen Ganeze Barbara Sally. 

„„Vjena është interesante dhe të 

ofron shumë mundësi‟‟-thotë 

Keti, e cila inspirohet shumë nga 
momentet e rastit. Tani ajo është 

një profesioniste e vërtet e fotos, 

ku përmes artit me portretit dhe 

koleksioneve të modës dëshiron 

të arrij qëllimin e saj. Puna 

profesionale që ajo bën e ka bërë 

atë të jetë shumë e kërkuar në 

spektaklet më të mëdha të modës 

në Austri. 

 

Me gjithë angazhimet dhe 

aktivitetet që i ka në botën e 
modës, së fundi ajo ka filluar një 

bashkëpunim me krijues 

austriakë, si piktorë dhe 

shkrimtarë, duke marrë pjesë me 

sukses në ekspozita të ndryshme. 

Zonja Keti Berisha ndjehet e 

lumtur që edhe shqiptarë tjerë me 

punën e tyre kanë arritur të bëhen 

të suksesshëm në Austi, dhe të 

dëshmojnë se dinë të bëjnë punë 

me nder dhe me përkushtim. Ajo 
ka një mesazh për femrat 

shqiptare në Austri, të integrohen 

sa më mirë dhe t‟i besojnë 

aftësive të veta, t‟i kërkojnë dhe 

zbulojnë ato. “Ta punojnë 

profesionin që e duan më së 

shumti, sepse profesioni i dashur 

të ushqen shpirtin”! Me këto fjalë 

përfundon bisedën zonja Berisha.

mailto:ramiz66@aon.at
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Portrete që flasin shumë 
 

Piktori shqiptar Gazmend Freitag  tashmë ka bërë emër të njohur  në artin ndërkomëbtarë. Dua të theksoj se piktori i 

takon gjeneratës sime studentore të viteve 1988/89. Ishim gjenerata e sakrificës  dhe pjesëmarrëjes sonë  masive në 
tubimet dhe proceset  e kohës që kaluam si komb. Këto erëra demoktratike kishin filluar të fryenin në Evropë, e cila e 

mori piktorin me vete. NE jemi  gjenerata e artë studentore. 

Ai me krijimet e tij artistike ka lënë  gjurmë të thella në  

artin e pikturës moderne dhe ka hyrë triumfalishtë  në 

krijimtarin nderkombëtare. Me mjeshtrinë e tij  më së 

miri e  më së bukuri di të kombinoj klasikën me 

modernen. Bukur bënë harmonizimin e ngjyrave të jetës 

që jetojmë duke përfshirë kombëtaren, përditshmërinë  

njerëzore, familjen dhe personalen. Motivi i pikturave të 

tij është i përzier, por piktori ynë  shpesh di të jetë edhe 

provokues. Vetëm ai di t‟i bartë në pëlhurë me ngjyra 
vaji. 

 

 

Gazmend Freitag 

 

Në krijimtarinë e larmishme të tij si piktura në stilin e  

peizazheve,  vendë të merituar  zënë  portretet të cilat në 

pëlhurë i sjell me nje dashuri fisnike që ka për to dhe me 

lapsin e tij të thejshtë i jep vrull portreteve. Portertt e tij  
mund t‟i ndajmë në tri kategori: 

portrete personale 

portrete  kombëtare 

e portrete  të kulturës 

 

Në plan të parë si për çdo personalitet edhe për Gazin 

është familja, e cila është më e shenjta në botë. Prej një 

maestro të madh dhe talentin e tij të lindur,  me kujdes 

portrertizon nënën e çmuar Qamile e cila në veten e saj 

përfaqëson edhe shumë nëna shqiptare. Ajo është 

sinomim i sakrificës së nënës shqiptare në përgjithësi,  

por atyre  kryefamiljareve në veçanti,  pasi kishte 
bashkëshortin në mëgrim. Ajo ishte e detyruar mbi 

supet e saj vetë bartëte  barrën e kujdesit ndaj pesë 

djemve të saj, t‟i rrisë dhe edukojë  ata në frymën  

humane dhe atdhetare.  

Kjo nënë shqiptare, kjo heroinë,  artit pamor 

ndërkombëtar i dhuroi piktorin e njohur Gazmend 

Freitag. 

 

Porterti  i vajzave të mrekullushme të piktorit me 

mjeshtri janë hedhur në pëlhurën e tij magjike  

Majlindës,  Mirjetës dhe Mirandës me plotë të drejtë 
mund të konstatoj se ato janë kryevepra e piktorit  në 

zhanrin e portreteve të tij. Fisnikëri, nostalgji, 

madhështi, mall e krenari për princeshat e tij. 

 

Portetet kombëtare, si humanistja Nëna Tereze e njohur 

si shqiptarja e parë që në vitin 1979 për humanizmin e 

saj  mori çmimin Nobel për Paqe. Heroi kombëtar 

Skënderbeu me trimërinë dhe strategjitë e tij të treguara 

ndër beteja zënë vend me rëndësi në portretet e tij. Si 

duket vizitat e shpeshta në muzeun e Vjenës ku me 

mburrje ruhet përkrenarja dhe shpaten e tij e kanë 
impresionuar piktorin e palodhur të hedh portrertin e tij 

në kornizë. 

 

Portrete e artit e kulturës siç  është aktori i njohur 

shqiptar Aleksandër Moisiu, i cili edhe sot e gjithë 

ditën  mbeti i pazëvendësuar në dërrasat e teatrit vjenez, 

por edhe atij  botëror, e që bëri shumë njerëz të 

famshëm ta adhurojnë atë dhe t‟i duartrokasin për rolet 
e tij mbresëlënëse që me mjeshëtri diti t‟i lunate. 

Gjurmëve të tij ngadalë por sigurtë është duke ecur edhe 

piktori ynë i dashur. 
 

(Burimi: http://gazmendfreitag.blogspot.co.at/2016/01/portrete-qe-

flasin-shume.html) 

http://gazmendfreitag.blogspot.co.at/2016/01/portrete-qe-flasin-shume.html
http://gazmendfreitag.blogspot.co.at/2016/01/portrete-qe-flasin-shume.html
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Blic Info nga Austria

 

10 dhjetor 2015: U shënua dyvjetori i themelimit të Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Austri 
Pallati Auersperg i Vjenës, tanimë i njohur me historinë e tij rreth 

shqiptarëve, shënoi dhe një aktivitet shqiptar në kronikën e jetës së 

tij katër shekullore. Ambienti i mrekullueshëm ishte rezervuar për 

shënimin e dyvjetorit të Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Austri. 

Morën pjesë mysafirë nga disa vende, ndër të cilët edhe Lazim 

Destani, kryetar nderi i Unionit Global të Bizneseve Shqiptare. 

Tubimin e hapi Arben Myftari, sekretar i Rrjetit për Austri, kurse 

në emër të nikoqirit përshëndeti Yll Blakaj, kryetar i Rrjetit për 
Austri dhe nënkryetar i Unionit Global. “Para dy vjetësh e filluam 

një rrugëtim të përbashkët mbi bazat e tri kritereve (H. Mehmeti). 
 

 

 

14 janar 2016: Interpretim mjeshtëror nga Arida Statovici në koncertin e Murzzuschlag-ut në Austri 

Qyteza mes maleve të njohura të Simmeringut, ku gjeniu me 

rrënjë shqiptare Karg Gega, para një shekulli, tregoi gjenialitetin e 

tij në artin e arkitekturës urëndërtuese mbi kurrizin e së cilës 

akoma rrëshqet treni drejt jugut. Sonatet C-Dur KV 330 të 

Wolgang Amadeus Mozartit përjetuan ringjalljen hapësirës së 

muzeut Brams (Brams Museum) në rifreskimin e shijes tingëllore 
nga dora mjeshtëror e Arditës. Këtë fat e patën Franz Schubert 

(Drei Klavirstücke” D946, Lranz Liszt (Lleluia) Henri Dutilleux 

(Sonate pour piano-1947-48). Salla e muzeut, një arkitekturë disa 

shekullore, sikur dukej e vogël në përmbajten e tingujve 

shpërthyes të “një kualitet super elitar” siç e quan shtypi austriak 

lojën e Arditës. (H. Mehmeti). 
 

 

9 janar 2016: Shoqata „17 shkurti“ nga Badeni mbajti akademi përkujtimore për Dr. Ibrahim Rugovën 

Në këtë organizim përkujtimor morën pjesë Ambasadori i 

Republikës së Kosoves Sami Ukelli me stafin e tij, Ambasadori i 

Republikës së Shqiperisë Roland Bimo, politikani austriak 

Wolfgang Grossruck, Berta Krismer, deputete e Landit të Austrisë 

së Ulët, Hafiz Gagica nga dega e LDK-s në Gjermani, Shefqet 

Dibrani, kryetar i degës së LDK-s në Zvicër, Maxhun Smajli, 

Idriz Zeqiri dhe Osman Ferizi nga nëndega LDK-s në Bavari, 

artisti Qun Lajqi nga Kosova, shkrimtarët Peter Paul Wiplinger, 
Ragip Dragusha, etj, si dhe kryetarë shoqatash, aktivistë nga 

Austria e me gjerë. Shoqata „17 shkurti“ kishte përgatitur një 

program të pasur me motive nga Rugova, si dhe në fund ajo shtroi 

një darkë për mysafirët. 

 
 

17 shkurt 2016: PavaRTsia e Kosovës në Vjenë  

Rrjeti i Studentëve dhe të Rinjëve Shqiptarë në Austri prezentuan 

për publikun që ishte prezent një program artistik plot vlera. 

Eventi i titulluar “PavARTsia e Kosovës” bëri që të pranishmit të 

shijojnë çaste të mira shqiptare në kryeqytetin austriak. Mbrëmja 

nisi me një kolazh me melodi këngësh nga Sara Lalaj-violinë, 

Semelit Tafallari-piano dhe Suad Hebibi-klarinet. Arton Hyseni 

recitoi “Poema e zhgënjimit”.“Vallja e Rugoës” u interpretua nga 
grupi i valltareve të shoqatës kulturore artistike “Iliria”. Satira 

“Jau kallxon Dada” e interpetuar nga Jeta Jashari dhe Arton 

Hyseni. Mbrëmjen e pasuroj një kollazh me këngë të vjetra shqipe 

të interpretuara mrekullueshëm nga tenori Faik Hundozi nën 

përcjelljen e Alfred Bushit me kitarë. Dhe në fund u shfaq filmi 

“Kolonat” i regjisorit Ujkan Hysaj. 
(http://www.revistaporta.com/shoqeri/pavartsia-e-kosoves-ne-vjene-foto/) 

http://www.revistaporta.com/shoqeri/pavartsia-e-kosoves-ne-vjene-foto/
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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 gjashtë) 

 

Kandidati i shkencave, Mikel Prendushi shkruan: 
„„Kisha e Zojës së New Yorkut, është ndërtuar në 

ngjasim arkitektural me atë të Kishës së Zojës në 

Shkodër‟‟. Për këto shkatërrime katastrofike nga histeria 

e shfrenuar komuniste populli i prekur në shpirt thoshte: 

„„Zoti s'ka nevojë me na l'shue tërmetin, se ka prue djalli 

Enverin e Mehmetin‟‟. 

 

Feja në vitet 1967-1990 u duk se ishte harruar. Por 

rrënjët e saj të nëndheshme lëviznin dhe i ngjante një 

ajzbergu që pjesën më të vogël e ka mbi sipërfaqe. Këtë 

e tregoi thënia e meshës së parë në varret e Rrmajit me 

11 dhe me 16 nëntor 1990, pas një heshtjeje të gjatë 23 
vjeçare në të cilën morën pjesë mbi 33 mijë besimtarë të 

feve të ndryshme që jetonin në harmoni prej shumë 

shekujsh në këtë qytet. 

 

Fenë e krishterë s'arritën ta zhduknin perandorët e 

Romës e as sulltanët e Stambollit e jo më ta gjunjëzonin 

liliputët me tru të tredhur, konformistët komunistë 

shqiptarë. 

 

Nga faqet e fundit të librit autori e ka zgjeruar 

gjeografinë e akuzës duke gjykuar për „„vdekje‟‟ vendet 
perëndimore, papët e Romës, etj. Citojmë fragmentin: 

„„Prej vetë thelbit të tij Vatikani ka qenë dhe mbetet 

armik i paqes dhe i klasës punëtore, armik i 

socializmit‟‟. 

 

Tani autori është shprehur qartë dhe s'ka pasur arsye të 

pluhroset nëpër qilaret e arkivave të shtetit për t'ë na 

mbushur mendjen se armiqësia që paskan Vatikani e 

kleri për socializmin qenka shkaku që diktatura i akuzoi, 

burgosi, internoi e zhduku fizikisht predikatorët e paqes 

e vllazërimit dhe jo se kanë qenë antikombëtarë të 
lidhur me armiqë të pushtetit e mashtrues të popullit, si 

është munduar t'na mbushte mendjen pa kurrfarë faktesh 

bindëse. E pse luftuan e luftojnë me fjalë marksizmin si 

ideologji ateiste, kjo është puna e tyre, ashtu si 

dogmatiku marksist ka të drejtën e tij që t'i dojë e mos t'i 

lëshojë aspak mendimet e veta... 

 

Mjafton t'i kujtojmë „„bukinistit‟‟ papën Gjon Palin e 

Dytë që morri Çmimin Nobel për Paqen dhënë në vitin 

1992 për rolin e madh që ka luajtur për përmbysjen e 

komunizmit në Evropën Qendrore e atë Lindore e 

bekimet e Tij për shuarjen e vatrave të luftës në të gjithë 
globin. Janë më shumë vlerë për të sotmen e të ardhmen 

e popujve fjalët profete të Papës Vojtila, që thosht:e 
„„Një demokraci pa vlera mund të shndërrohet lehtësisht 

në një totalitarizëm të hapur siç po na e tregon 

historia‟‟. 

 

Klerikët katolikë u asgjësuan nga diktatura komuniste 

vetëm e vetëm se kritikuan hapur komunizmin si 

kundërshtar të fesë e përhapjes së ideologjisë ateiste në 

popull.  

 

E përfundoj këtë analizë modeste të atij libri akuzues të 

fesë duke shpresuar që rilindja e saj në Shqipëri të 

ndikojë në ringjalljen shpirtërore të këtij kombi të 
martirizuar në gjithë historinë e ekzistencës së tij e Paqa 

të mbretërojë në zemrat e të gjithëve.  

                                             (fund) 
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OPINIONE  

 

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

 

 

 

 

 

 
 

A do të ketë drejtësi në Shqipëri? 
 

Sa shumë po flitet për reformën në drejtësi në Shqipëri. Duket se më në fund shqiptarët kanë zbuluar levën e Arkimedit 

që do t‟a ndryshoj  shoqërinë shqiptare. Oh, më në fund! 
 

Sa shumë po flitet për reformën në drejtësi në Shqipëri. 

Duket se më në fund shqiptarët kanë zbuluar levën e 

Arkimedit që do t‟a ndryshoj  shoqërinë shqiptare. Oh, 

më në fund! 

 

Por, nëse paskemi zbuluar se reforma në drejtësi do 

ndryshoj të nesërmen e Shqipërisë, çafarë kemi bërë 

përgjatë një çerek shekulli? Me sa di unë fjala reformë 

ka qenë bashkëudhëtare në jetën tonë të këtyre 25 vite 

tranzicion. Dhe këto reforma nuk n‟a çuan hiç 
gjëkundi.  Por, kjo reforma e fundit, që po n‟a premton 

se do n‟a pastroj parlamentin dhe politikën nga hajdutët 

dhe kriminelët a do funksionoi? 

 

Para disa ditësh këtu në Montreal u botua një libër rreth 

jetës së Claude Jutra, aktor e regjisor i famshëm që pas 

vdekjes më 1986 u nderua gjer në atë pike sa me emrin 

e tij ishte lidhur një çmim që vlerëson çdo vit veprat 

kinematografike dhe artistët e kinemasë këtu në Kebek. 

Por libri, bënte aludime se kineasti në fjalë ishte perdofil 

dhe se ai kishte patur marrdhënie me të mitur dhe 

adoleshentë. Nëse në fillim bëhej fjalë për thënie, dje në 
datën 17 shkurt 2016 një nga gazetat e këtushme botoi 

një intervistë me një nga viktimat që ndonëse ruan 

anonimatin e tij, denoncoi aktetet e artistit që në një fare 

mënyre i shkatërruan fëmijërinë dhe perspektivën e 

mëpasme. Kaq u desh që emri Jutra-s të tërhiqej brenda 

ditës nga çmimi i kinemasë por edhe nga emërtime të 

tjera në nder të tij. Ky është një reagim i një shoqërie të 

shëndetshme. Nuk po flas për Bill Klintonin që 

aventurat e tij dashurore me Monika Levinskin që desh i 

kushtuan presidencën apo edhe për skandalin Nikson që 

ndoshta është harruar tashmë. 
 

Para disa ditësh, një nga televizionet shqiptare, 

transmetoi intervistën e bashkëshortes së ish-diktatorit 

komunist Enver Hoxha, Nexhmijes. Pa dashur, duke 

kërkuar një video humoristike rash në pjesën e tretë të 

kësaj interviste ku ish e fuqishmja e vendit fliste për 

misionin e saj që n‟a qenka të “laj baltën e hedhur ndaj 

Enverit”. Kjo është e drejta e saj por, nga sa di unë, ndaj 

Enver Hoxhës nuk është hedhur baltë, madje më keq 

akoma ai nuk është gjykuar. Nëse shteti shqiptar vuan 

ende edhe sot për mungesë drejtësie, problemi fillon 

pikërisht në fillim të viteve ‟90 të shekullit të kaluar. 

Një shtet serioz di të gjykoj dhe të mbaj qëndrim. Nëse 

ne do fillonim të gjykonim ish numrin 1 të diktaturës, 

kjo do të ishte shembulli se askush nuk është mbi ligjin. 

Nëse diktatori shqiptar ka marr pjesë nga afër ose nga 

larg në një krim (ndonëse flitet për mijëra…) ai duhet të 

gjykohet dhe dënohet. Ky është parimi i drejtësisë. Por, 

ne kriminelët jo vetëm që nuk i gjykojmë apo dënojmë, 

ne i shpallim herronj. 

 

Kush do t‟a bëj drejtësinë në Shqipëri? Kam respekt për 
çfarë po përpiqet të bëj ambasadori amerikanë Donald 

Lu apo edhe shteti i tij dhe duket se ne shqiptarët jemi 

zgjedhur nga zoti të kemi aleatë të tillë. Por, nëse do të 

periifrazojmë biblën do të duhet të kërkojmë që gurin e 

parë t‟a hedhi ai që nuk ka mëkate. Gjejeni pra atë 

politikan shqiptar që nuk ka mëkate… 

 

Në një shoqëri ku nuk vlerësohet më prona, nderi, fjala 

e dhënë, e drejta e fjalës dhe e pronës, ku politikani 

ditën bënë ligjvënësin dhe natën hajdutin, ku njeria ka 

humbur shpresën dhe besimin nuk mund të presësh 

drejtësi. As ndërhyrja e huaj nuk mund të jap rezultate. 
Nëse gjithë bota punon për të nesërmen ne duket se 

duam me çdo kusht t‟a vrasim këtë të nesërme. Shikoni 

shkollën, shikoni institucionet tona, shikoni klasën 

politike, shikoni shoqërinë civile. Nëse duam drejtësi, 

ajo është saktificë dhe sakrifica më e madhe është që të 

konsiderohemi të gjithë të barabartë para ligjit. Në këtë 

infektim shoqëror e vetmja mundësi është ndërrimi i 

gjakut të pacientit që do të thotë një klasë e re politike. 

Intelektualët (ata të vërtetët) dhe sidomos diaspora 

shqiptare duhet t‟i japin fund heshtjes. Është jetike që të 

ndryshojmë diçka. Nëse Shqipëria bën vend numuro për 
25 vjetë, kjo do të thotë se nuk duhet vazhduar më 

kështu. Ndryshimet nuk vijnë nga qielli. Ato i bëjnë 

njerëzit. Veç kështu mund të shpresojmë se reformat në 

drejtësi do të funksionojnë. 

  

 

18 shkurt 2016  
 
 

 
 

 

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. 

 

 

Letërsia dhe politika si Res Publica 
  

A mund të ndahet Rugova i letërsisë nga ai i politikës – dhe anasjelltas – Rugova i politikës nga ai i letërsisë? Kjo 

pyetje, pasohet me pyetjen tjetër: a janë këto dy fusha, domeni i asaj që Rugova e shihte si Res Publica?    

 

Dr. Ibrahim Rugova 

    

Kur e lexojmë veprën tij letrare dhe politike, shohim se 

këto dy fusha, organikisht krijojnë një relacion autentik 

dhe si të tilla vihen në funksion të interesit të 

përgjithshëm, sepse Rugova i ideve politike, është 

Rugova i ideve letrare. 

 

Ibrahim Rugova, në kohën kur u inkuadrua në jetën 

politike, ishte intelektual me zë dhe studiues i afirmuar i 

letërsisë. 
Autori që në fillim shkroi poezi, shpejt iu përkushtua 

kritikës letrare, ku la gjurmë të pashlyeshme, ndërsa dy 

dekadat e fundit të jetës, gjendet në veprim politik, 

periudhë kjo kur udhëhoqi kauzën e lirisë, pavarësisë 

dhe demokracisë për popullin e tij të robëruar. 

 

Rrugët e tij intelektuale e krijuese, u kryqëzuan me 

momentet politike të kohës, siç ishte rënia e ideologjisë 

komuniste në Europën Juglindore. 

 

Ndërkohë që ideologji komuniste jepte shpirt, 

intelektuali i formuar në Paris, nxënës i Roland Barthes-
it, për shkak të rrethanave shtrënguese- dhe jo ngaqë 

ushqente ndonjë afinitet për të, më 1989 gjendet në ballë 

të lëvizjes politike të kohës, të cilën do ta drejtoi deri në 

fund të jetës së tij, më 2006. 

 

Në fakt, periudha para inkuadrimit të tij në politikë, 

karakterizohet me një veprimtari të bujshme letrare, 

veçmas në fushën e kritikës dhe studimeve letrare, ku ai 

shfaqi shenjat e dallueshme të intelektualit të madh. 

 

Rugova që në librin “Kah teoria” (1978) shkruante për 

transformimin e nevojave shpirtërore në shoqëri, mirëpo 

ato atëbotë synonte t‟i ndihmonte dhe realizonte 

nëpërmjet rrugëve të letërsisë. Në Prishtinë, që atëbotë u 
bë qendër e kulturës dhe dijes, ai u bë prijetar i ideve 

letrare e kulturore bashkëkohore. 

 

Ndërsa te libri tjetër me shumë ndikim, “Refuzimi 

estetik” (1987), veçmas te eseu me të njëjtin titull, 

Rugova do ta shpalos më qartësisht platformën 

kulturore dhe qëllimet e tij letrare, në funksion të 

transformimit të nevojave shpirtërore, të cilat dëshironte 

t‟i sendërtonte nëpërmjet rrugëve të letërsisë. Sepse 

besonte te letërsia dhe fuqia e saj për të ndikuar dhe 

ndihmuar këto transformime. 

 
Rugova qe i vetëdijshëm se përmes refuzimit estetik, 

letërsia ndikon në vetëdijen kulturor të kohës, e kjo në 

vetëdijen dhe aksionin politik, apo të pushtetit, prandaj 

misioni i tij qe një binom i pashkëputur: kulturë e 

politikë. Rugova ishte i bindur se sa herë që politika e 

refuzon letërsisë, ajo përmes refuzimit estetik dhe 

realizimit të qenësisë së vet, e refuzon politikën. Duke 

shtjelluar idetë e tij, ai shtoi: “pushteti më i mirë ka dalë 

ai pushtet që nuk e ka kufizuar apo që nuk i është 

mbivënë letërsisë.” Duke e zhvilluar tezën e tij për 

refuzimin estetik, Rugova iu rikthehet marrëdhënieve 
mes artit dhe politikës. Dy fushat, edhe pse në 

kundërshtie, janë pjesë e interesit të përgjithshëm, si res 

publica, mendon autori. 

Ndërsa me monografinë “Vepra e Bogdanit” (1982) 

autori e shënjoi botërisht identitetin e tij kulturor e 

shpirtëror dhe lidhjen organike e të pashmangshme me 

traditën dhe civilizimin oskidental, ku aspironte ta 

rikthente popullin e tij pas shkëputjeve të gjata 

shekullore. 

 

Studimi i tij për veprën e Bogdanit, patriarkun e 

letërsisë shqipe, është thesar për kulturën letrare 
shqiptare dhe një vepër e madhe që hapi shtigje për të 

njohur më mirë këtë autor, por edhe kontekstin kulturor 

të kohës. Me këtë vepër, Rugova ndikoi që ky korpus 

letrar- si tërësi- të lexohet dhe interpretohet si letërsi e 

mirëfilltë artistike dhe jo si korpus me vlerë gjuhësore, 

http://www.drita.info/2016/02/01/letersia-dhe-politika-si-res-publica/
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tendencë këto synonin ta  reduktonte vlerën e kësaj 

trashëgimie vetëm në planin gjuhësor. 

Në fakt, më vonë kur do të inkuadrohet në politikë, jeta 

e Bogdanit do të bëhet model dhe frymëzim për 

veprimtarinë e tij të mëvonshme politike. 

 

Ibrahim Rugova, formimin parësor e kishte kritik i 

letërsisë. Ai ishte njohës i shkëlqyer i dijeve 

bashkëkohëse dhe problemeve të mprehta që shtronin 
atëkohë dijet për artin dhe letërsinë. 

  

Rugova: ndërtues i Kosovës 
Dijetari Ernest Koliqi, në tekstin “Tre poetët më të 

mëdhenj shqiptarë”, shkruante me një vendosmëri prej 

eruditi: “De Rada (1814-1903), Naim Frashri (1846-

1900) dhe Gjergj Fishta (1871-1940) mund të 

konsiderohen me plot arsye ndërtuesit e Shqipërisë së 

sotme.” 

 

Një autor që i mungon këtij triniteti, por që mund të 

quhet me të drejt ndërtues i Kosovës së sotme, është 
Ibrahim Rugova. 

 

Koha, si gjykatësja ma e paanshme dhe ma drejtë, i jep 

të drejtë pohimit të Koliqit. Sepse kultura shqiptare, me 

tiparet shënjuese nacionale, më tepër se nga çdo kush, u 

mbrojt dhe u kultivua nga shkrimtarët. Ndaj, ka të drejtë 

dijetari i madh Eqrem Çabej, kur si tipar të letërsisë 

shqipe shënjon ngjyrën politike të shkrimtarisë. Më tutje 

Çabej shkruan: ”Poetit si një prisi shpirtëror i ka rënë 

këtu zakonisht dhe barra e apostullit nacional, atij këtu i 

është duhur shpeshherë të ndërrojë pendën me pushk.” 
 

Shkrimtarët shqiptarë, në gjitha periudhat e zhvillimit të 

letërsisë shqipe, qenë njëkohësisht krijues të kulturës 

kombëtare, por edhe hartues të platformave për çlirim, 

pavarësi dhe emancipim, vlerësojnë njohës të shumtë të 

letërsisë shqipe. Atyre iu kërkua që shpeshherë të linin 

librin dhe të viheshin në aksion. Ibrahim Rugova, në 

vazhdën e një kulturë të trashëguar para tij, e bëri një 

gjë të tillë. 

 

Aksiomë e politikës së tij qe intelektualizmi, mirëpo ai 
aktiv, jo i mbetur përbrenda kabineteve akademike. Në 

këtë mënyrë, me idetë e tij kulturore e politike, i dha një 

dimension intelektual e moral politikës. Përkitazi me 

këtë, ai pohoi shprehimisht: “E dini, intelektualët kanë 

vetëm dy rrugë, të mbetën te libri apo të rrëmbehen nga 

veprimi. Sepse unë jam nga ai lloj i intelektualëve që 

nuk pret të vijë diçka vetë.” 

 

Kultura dhe shkrimi shqip, në kohën kur krijoi dhe 

veproi Rugova, bënte përçapjet kah idetë bashkëkohore, 

meqë deri atëherë ishte “në shërbim të idesë 

kombëtare.” Mu për këtë arsye, autori këtë mision- me 
veprime politike dhe intelektuale- dëshironte ta nguliste 

në vetëdijen dhe në identitetin e shqiptarëve. Duke e 

shndërruar në kulturë politike. Përgjatë viteve të tij të 

angazhimit politik, ai vazhdonte t‟i shprehte idetë e tij 

për interesin e përgjithshëm, duke i përzier ndjeshmëritë 

prej letrari e politikani, në funksion të mirës së 

përgjithshme.  

Rugova mes letërsisë dhe politikës 
Ibrahim Rugova, siç e përmendëm mësipërm, para se të 

ishte politikan, qe njeri i përkushtuar ndaj letërsisë e 

librit. I apasionuar veçmas ndaj traditës dhe vlerave 

letrare, ai lexonte dhe e vlerësonte leximin. Ai shkruante 

dhe e vlerësonte shkrimin. Ai përsiaste për tema e 

fenomene kulturore- letrare, dhe nëpërmjet tyre e 

jetësonte vizionin e tij prej intelektuali. 

 
Për sa kohë qëndroi pranë librit, nëpërmjet tij nxiti idetë 

progresive, duke synuar kulturimin e gjithmbarshëm, 

ndërsa këtë mision, i shtytur nga rrethanat, e vazhdoi në 

politikë, me metoda tjera, por asnjëherë duke u 

shkëputur nga burimi: libri si dije dhe kulturë. Sepse ai 

besonte se: “karakteri apo natyra e letërsisë dihet që 

prej kohësh: ajo përmban në vete dhe realizon 

humanitetin në mënyrë më burimore, autoktone në 

raport me botën dhe njeriun.” Ndaj, ishte e kuptueshme 

para kultit të fjalës, ai ishte shumë i kujdesshëm dhe 

tejet njerëzor.  

 
Pa mëdyshje, intelektuali meditans, s‟mund të rrinte 

pranë librit, kur e shihte si rrezikoj Kosova e tij në 

kohën kur një sistem i pështirë ideologjik jepte shpirt. 

Për këtë arsye, vihet në aksion. Ai, siç do të thoshte, në 

këso situatash intelektuali kishte dy zgjidhje: të rrinte 

pranë librit apo të dilte në aksion. 

 

Me librin dhe shkrimin si udhërrëfim, u bë politikani më 

i kulturuar i botës moderne shqiptare. Ndërsa, me tagrin 

e dijetarit të prier nga përgjegjësia dhe ndërgjegjja e lart, 

e injektoi politikën me etikë dhe kulturë. Me këtë vizion 
human e kulturor, ai shpërtheu në diplomacinë e 

jashtme, mu pse nuk ishte politikan i sterotipeve 

retorike primitive, çfarë kishte prodhuar Ballkani i tij 

nëpër vite. Me vizionin dhe qasjen e tij, e fitoi 

vëmendjen e botës së përparuar dhe u admirua dhe 

vlerësua kudo. 

 

Karakteristikat dhe shenjat dalluese të veprimtarisë së tij 

të bujshme letrare, janë qartësia në ide dhe mendime, si 

dhe të shkruarit me objektivizëm të admirueshëm. 

Tekstet e tij letrare, shquhen për thellësinë e mendimit, 
ndërkaq analizat e tij i karakterizon një qasje e 

disiplinuar letrare dhe një frymë moderne e 

komunikimit me tekstin letrar; format ky i kritikut që 

sot i mungon letërsisë shqipe. Si kritik letrar, ai 

shkruante për dukuri letrare, duke qenë shpeshherë 

nistor. Në këtë kontest, duhet pohuar veçmas roli dhe 

kontributi i pazëvendësueshëm në studimin e letërsisë së 

vjetër shqipe në tërësi, si dhe veprës së Pjetër Bogdanit, 

në veçanti. 

 

Rugova, me dijen e akumuluar në Parisin e kulturës, iu 

dha shtytje të njëmend zhvillimeve letrare shqiptare. 
Letërsinë e lexoi në tërësi dhe jo të fragmentuar. Ndërsa 

përmasën estetike të saj e kundronte brenda konceptit 

estetik të së bukurës që gjallon nëpërmjet gjuhës së 

kultivuar. Ajo refuzonte mundësinë që letërsia të 

interpretohet sipas parakoncepteve ideologjike 

përjashtuese. Në këtë mënyrë, i dha hov pozitiv 
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zhvillimit të kulturës shqipe dhe sidomos studimeve 

letrare.  

 

Rugova letërsinë e lexoi në thellësi dhe si dukuri 

estetike e semantike.  Ai bëri përpjekje të dallueshme 

për të kategorizuar dhe për të ndërtuar një hierarki në 

letërsinë bashkëkohore shqipe. Në librin “Strategjie e 

kuptimit” (1980), me precizitet e pedanteri prej 

studiuesi, shkroi në përkim me mësimet se kritika është 
shenjë e mendjes së pjekur. Ai, kësisoj, mbetet nga të 

rrallët që pati guximin intelektual, t‟ia thoshte njeriut të 

letërsisë dhe opinionit letrar, mendimin studioz për një 

libër apo për një autor. Rugova s‟ishte nga ata kritikët 

dogmatik të letërsisë, të cilët, mbushin tekstet me epitete 

dhe vlerësime për miq. Ai e kundronte letërsinë si art të 

së bukurës dhe vetëm ashtu e interpretonte. 

 

Rugova në fushën e letërsisë shquhet për  prurjet të 

veçanta e origjinale. Tekstet e tij nuk janë dosido 

shkrime, por referenca domethënëse dhe cilësore që 

kanë ndihmuar dhe avancuar letërsinë shqipe. 
  

Rugova misionar 
Rugova në politikë hyri me detyrën e një misionari. 

Gjatë jetës së tij politike, ai pati dy misione: ta lironte 

popullin e tij nga kthetrat e Serbisë dhe ta rikthente në 

gjirin e familjes europiane, prej ku ishte shkëputur 

padrejtësisht. Në funksion të këtij misioni, ai krijoi 

marrëdhënie me aleatët e Gjergj Kastriotit- filozofi kjo 

të cilën ai e ndoqi në çdo hap të jetës së tij, ndërkohë që 

Nënë Tereza dhe Papa Gjon Pali i II-të do të zënë vend 

të përhershëm në zyrat e tij. Intelektual me vetëdije të 
mbrehtë historike, njohës si rrallëkush i kulturës 

autentike shqiptare dhe asaj perëndimore, ai e riktheu 

Dardaninë Antike në epiqendër të diskursit të tij politik 

dhe të njëjtën e shndërroi në kauzë politike. 

 

Politikën nuk e pati vokacion, por thirrje- mision në 

funksion të sendërtimit të Kosovës kulturore që me kohë 

u shndërrua në platformë politike. Ndaj, iu dashtë  ta 

rindërtonte bashkimin shpirtëror të shqiptarëve të 

Kosovës, në hollinë e një kaosi ideologjik e identitar që 

po perëndonte. E filloi me refuzimin estetik ndaj të 
keqes dhe paralelisht u përpoq ta krijonte modelin 

autentik të Kosovës, me shenja e figura që buronin nga 

kultura kombëtare, të cilën e njihte mjaft mirë. 

 

Misteri i suksesit të tij, ajo nyja nevralgjike që e bëri atë 

të fitoi epitet të admirueshme ane e kënd botës së 

përparuar, qëndron te fakti se ai qe politikan i atipik. 

Premisa mbi të cilën e formësoi politikën e tij qe 

pikërisht kultura, e cila u bë pikënisja prej ku filloi 

jetësimi i platformës së afirmuar: liri, demokraci e 

pavarësi. Letrari meditans, me këtë vizion, krijoi terren 

të mjaftueshëm për të ushtruar ndikim e tij politik e 
kulturor në Kosovë dhe më gjerë.  

 

Rugova si politikan ishte formuar nga idetë kulturore 

nga dhe jo duke ndjekur instruksionet e ndonjë ideologji 

të pastër politike, siç bëjnë zakonisht burrështetasit. 

Ndaj, ai besonte në unitetin kulturor, më shumë se në 

atë politik. Për këtë arsye, kërkoi me ngulm që të 

shpaloseshin rrënjët e identitetit të lashtë Dardan, ku 

kërkonte gurthemelin për të ndërtuar ngrehinën e tij 

politike e kulturore: Kosovën e pavarur, demokratike 

dhe të integruar në strukturat euro-atlantike. Ai e nisi 

rrugëtimin politik, duke e sfiduar një regjim 

hegjemonist, me armët e vetme: kulturën dhe paqen. 

 

Rugova në politikë hyri me besim të patundur te kultura, 

ndaj asaj i solli risi, të cilat mbeten trashëgimi e pasur 
për të ndërtuar Kosovën e stome dhe të nesërme. 

Politikës i solli botëkuptimin e munguar të kulturës. Me 

qasjen ndaj politikës, hapi horizonte të reja për 

Kosovën, çështjen e së cilës ngriti aty ku aspironte 

populli: në Europën oskidentale, sepse ai pohonte me 

vendosmëri se provenienca kulturës së Kosovës dhe e 

shqiptarëve ishte oksidentale. Në domenin e politikës, 

Rugova vinte në skenë pa ndonjë trashëgimi politike të 

pasur, të cilën ia vlente ta ndiqte. Ai mori drejtimin e 

Kosovës, në kohën kur ajo përballej me politikën 

hegjemoniste serbe. Ai asnjëherë s‟u përkul para 

“parimeve” të ulëta që ka përcaktuar politika shqiptare 
ndër vite. Si vizionar dhe projektues, ai shihte matanë 

perdeve të errëta politikës së ditës. 

  

Dhjetë vite pas vdekjes 
Tanimë kur bëhen dhjetë vite nga ikja e tij në amshim, 

koha, si gjykatorja ma e mirë e historisë, po e vë atë në 

krye të Olimpit të politikës dhe kulturës shqiptare. Po e 

nxjerrë nga llogore ku tentuan ta fusin cenet dhe 

shpirtngushtësia njerëzore; ku tentuan ta fusin armiqtë 

politikë e smirëzinj, që s‟mund të rriteshin nën hijen e 

tij. Sepse ai ishte i madh dhe iu bënte hije të tjerëve. Ai, 
punën prej politikani, e bëri me heshtje dhe me filozofi 

të epërme. Në këtë mënyrë, triumfoi mbi gjithë. I 

mposhti gjithë. Pa zhurmë. Pa pezëm, por me mençuri e 

moral të lart. 

 

Dhjetë vite pas, koha po dëshmon se Rugova është 

tamam si vera: sa më shumë kalojnë vitet, aq ma i 

vlefshëm bëhet. Po e duan, admirojnë dhe imitojnë edhe 

armiqtë e tij të përbetuar politikë. Rugova ishte patriot i 

kultivuar dhe patriotizmin e kishte virtyt dhe jo qëllim, 

siç ka ngjarë shpeshherë me politikanët në Ballkan.  Po, 
koha po e dëshmon se Ibrahim Rugova ishte politikan i 

ditur, tjetërfare nga ç‟jemi mësuar t‟i shohim këndej 

pari: të cektë e mendjeshkurtër. Ai ishte politikan dhe 

intelektual me sqimë krejt të veçantë dhe me një vizion 

të përhershëm e human politikën, sepse ai nuk ndiqte 

një kauzë personale. Vepra e tij kulturore e politike, 

është pasuri për të gjithë ata që aspirojnë përparimin, 

dhe një udhërrëfyese sesi  ecët dinjitetshëm krahpërkrah 

me popujt e qytetëruar. 

 

Ibrahim Rugova, kolosi i Kosovës, siç shkroi At Zef 

Pllumi qe “nji ndër burrat e rrallë të kombit shqiptar. 
Ndoshta ma i rralli ndër shekujt e fundit”, vendit të tij 

dhe kulturës shqipe i dha shumë në domenin e politikës 

dhe letërsisë, sipas parimit të njohur si Res Publica. 

  

(Ky tekst është botuar te libri, Kujtesa e Rugovës, 

Fondacioni Ibrahim Rugova, 2016) 
(burimi: http://www.drita.info/2016/02/01/letersia-dhe-politika-si-res-

publica/)

http://www.drita.info/2016/02/01/letersia-dhe-politika-si-res-publica/
http://www.drita.info/2016/02/01/letersia-dhe-politika-si-res-publica/
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Shkruan: Majlinda Kola, Tiranë/Shqipëri 
Autorja është aktiviste e lirë dhe bashkëthemeluese e Lëvizjes ShqipOn (http://levizjashqipon.org/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lideri në një kulturë baritore 
 

Trajtimi mbi idenë e lidershipit ose (prijësit në shqip) në këtë ese  synon të jetë jo vetëm teorik por dhe praktik, për t‟iu 

përgjigjur detyrimit të çdo shkence për të dekodifikuar realitetin ku fenomeni zhvillohet.  

 

Pasi të shqyrtohet impakti i tij 
real mbi shoqërinë shqiptare, do 

të konsiderohet debati 

bashkëkohor i teorive kryesore 

mbi pranimin e figurës së leaderit 

në një regjim demokratik. Në 

vijim të asaj çfarë parashtruam 

më sipër, do të ishtë e udhës që të 

përdorim, fjalën shqipe “prijës” 

për ta kontestalizuar më mirë 

fenomenin. Përdorimi i një fjale 

standarde globale, si “leader” nuk 
është asnjëherë neutral, por 

indukton perceptimin se ky është 

një fenomen i pranuar kudo si i 

njëjtë.  

 

Meqenëse kultura politike e 

popujve nuk është kurrë identike, 

ndryshe perceptohet koncepti i 

“prijësit” tek shqiptarët dhe 

ndryshe figura e “leader-it” tek 

popujt e tjerë.Memoria historike 

shqiptare, lidh fjalën prijës 
kryesisht në një vizioin luftarak, 

ku figura e lartë e prijësit (rasti i 

Skënderbeut, apo heronjve të 

tjerë) prijnë popullin në luftë 

duke dhënë vetë shembullin e 

parë, madje dhe duke u 

sakrifikuar. Ratio e luftës, pranon 

vetëm “bindje” ndaj prijësit si 

shpëtimtar i komunitetit, pa i lënë 

vend disktutimeve apo 

hezitimeve. 
 

Nga ana tjetër, historia e popullit 

shqiptar, është shumë e lidhur me 

këtë vizion luftarak i cili në fakt, 

nuk është shumë i përshtatshëm 

me një vizion demokratik. Kjo ka 

qenë dhe është ende sot sfida e 

shqiptarëve, që ndërsa janë të aftë 

në luftë, kanë vështirësi që në 

kohë paqe të ndërtojnë  një shteti 

demokratik.  

 

Konsideruar më tej faktin se Shqipëria moderne,  ka vuajtur nga një politikë 
autoritare për këto 100 vite shtet, do të ishte e udhës që debati publik të 

përqendrohej në zhvillimin e mekanizmave të  demokracisë, diskutimit dhe 

vendimarrjes kolektive, dhe jo ringritjes së figurës të prijësit.  

 

Fatkeqësisht duhet të pranojmë se shqiptarët, me gjithë sforcon e  madhe të 

neoshqiptarëve, si Branko Merxhani, nuk e kaluan kurrë iluminizmin por 

vetëm rilindjen kombëtare. Iluminizmi ishte ajo lëvizje europiane, që 

zëvendësoi figurën e “despotit të ndritur” me demokracinë, dogmën me 

arsyen, nënshtetasin e bindur me qytetarin kritik. Kant, afirmonte se popujt 

dalin nga gjendja e tyre minorene, nëse vendosin vetë pa deleguar fatet e tyre 

një prijësi të ndritur. Pra iluminizmi, shërbeu si një revolucion mendimi, 
duke përmbysur shprehjen “kush do na shpëtojë” me shprehjen “si do të 

shpëtojmë”. 

 

 Kjo nënkutponte se askush më, nuk është depozitues i së vërtetës absolute, 

por ajo krijohet në shoqëri nga një polilog i vazhdueshëm mes të 

barabartëve, si mëson Aristoteli, apo së fundmi Harendt apo Habermas. 

Iluminizmi pra, në thelbin e tij si vizion emancipues të Njerëzimit (edhe pse 

shkolla e Frankfurtit do e kritikojë se nuk e arriti plotësisht qëllimin)  pranon 

jo vetëm dinjitetin e çdo njeriu, por dhe aftësinë e tij për të kutpuar botën dhe 

pranuar së bashku rregullat mbi të cilat vetëqeverisemi. Prej këtij revolucioni 

iluminist, do të rrjedhë normalisht dhe konstitucionalizmi, i cili zëvendëson 

“qeverisjen e njerëzve” me “qeverisjen e ligjeve”. Paqja sociale tashmë nuk 
do i besohej arbitraritetit të prijësit, por do sanksionohej qartë në norma të 

përgjithshme dhe abstrakte që do të siguronin kështu uniformitetin e së 

drejtës dhe barazinë e qytetarëve. 

 

Figura e liderit, ngrihet pikërisht mbi pabarazinë e subjekteve, ajo nënkupton 

në mënyrë iluzore aftësinë e të parit për të gjetur të vërtetën në një vështrim 

pozitivist. Por kjo e vërtetë nuk është objektive shkencore brenda një 

laboratori, por një veprim ndërsubjektiv që krijon efekte të ndryshme tek 

tërësia e subjekteve. Pra vendimet, prekin në mënyrë direkte jetët e njerëzve 

dhe mënyra më e mirë që njerëzit të pranojnë këtë vendimarrje si sakrificë të 

lirive të tyre, është që këto vendime ti marrin vetë ata. Atë që HansKelsen do 
e quante konformizëm spontan ndaj normës, atëherë kur qytetarët e pranojnë 

komandën e saj si sakrificë të pranueshme të lirive individuale ndaj një 

përfitimi më te madh kolektiv. 

 

Kulmi i Iluminizmit përfaqësohet nga revolucioni francez, që i atribuoi të 

drejta politike të barabarta qyetarëve në një sistem demokratik . Krijimi i një 

vizioni të ri, hasi në shumë vështirësi dhe kritika. Kështu dhe demokracia, si 

thotë Jefferson , apo Rousseau , nënkupton barazinë dhe dinjitetin e çdo 

njeriut, dhe si e tillë do ketë gjithmonë armiq, që do minojnë bazën e saj, por 

është detyrë e qytetarëve dhe intelektualëve të jenë vigjilentë.  

 

http://levizjashqipon.org/
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Pa dashur këtu të përshkojmë të 

gjithë teorinë e demokracisë dhe 

llojeve të saj, kujtojmë një 

kundërshtar të hershëm të saj, si 

Edmund Burke, ku nuk beson tek 

vendimarrja e qytetarëve dhe 

ngarkon “prijësin” të drejtojë si të 

dijë më mirë pa kurrfarë sensi 

përgjegjësie ndaj zgjedhësve. 
 

Teoritë elitiste të Mosca  dhe 

Pareto, kundërshtojnë idenë e 

demokracisë, si një qeverisje 

kaotike duke i besuar fatet e 

vendit një elite të ndritur ose 

mbretit filozof si shprehej Platoni.  

 

Por edhe pas dy luftrave botërore 

demokracia mbijetoi, dhe sot 

demokracia  megjithë kritikat 

ndaj saj, mbetet ende sot i vetmi 
sistem që të gjitha shtetet 

aspirojnë të ndërtojnë në respekt 

të dejtave dhe lirive të individëve 

dhe popujve. 

 

Për t‟iu rikthyer kontekstit 

shqiptar, është e rëndësishme të 

analizohet historia e afërt, 

struktura shoqërore dhe politike e 

vendit për të kuptuar më mirë 

figurën e “prijësit” në një shoqëri 
që pretendon të bëhet 

demokratike. Shqipëria post-

komuniste vinte nga një prej 

regjimeve më autoritarë të 

Evropës. Vendimarrja ishte 

rreptësisht e centralizuar rreth 

figurës së liderit absolut e të 

pagabueshëm, jo vetëm shef të 

shtetit por dhe udhëheqës 

shpirtëtor. Shteti dhe shoqëria 

organizohej rreth partisë-shtet, që 
asorbonte dhe kontrollonte të 

gjitha artikulimet në territor 

nëpërmjet strukturave 

autoreferenciale ku funksionarët 

zgjidhnin njëri tjetrin, në atë që 

në literaturën politike njihet si 

“nomeklatura”. 

 

Formalisht dhe në mënyrë iluzore 

ekzistonin dhe të drejta të 

akorduara nga partia në një 

regjim që mbante emrin e 
“demokracisë popullore”. Por 

demokracia dhe të drejtat ishin 

thjesht hipokrite sepse faktikisht e 

gjitha jeta politike dhe ekonomike 

e vendit komandohej nga sipër, e 

ngjizur në slloganin “çfarë thotë 

partia bën populli” e “çfarë do 

populli, bën partia”. Ky vizion elitar, ngritur rreth figurës së liderit, pritej të 

ndryshohej në formë demokratike-komunitare,  me rrëzimin e regjimit, por 

gjërat nuk rodhën ashtu.  

 

Rrëzimi i regjimit duhet të pasohej me vendosjen e demokracisë jo formale  

por të  vërtetë, ku populli sovran zotëron mekanizma për të realizuar 

vullnetin e tij. Pikërisht këto mekanizma nuk u vunë kurrë në shërbim të 

popullit, por mbetën pronë e nomeklaturës së azhornuar me “parime të reja”. 

Pluralizmi partiak, liria e fjalës dhe organizimit, e drejta e votës, liria e 
mediave, mbetën brenda një qarku të mbyllur të një oligarkie që vendoste 

përsëri për shumicën. E drejta e votës nuk u transformua kurrë në një 

kontratë mes vullnetit të sovranit dhe përfaqësuesve, por mbeti si dikur, 

thjesht një akt noterizimi të vendimeve të marra nga vetë kasta. Kjo duket 

qartë edhe nga fakti se sovrani (populli), nuk u lejua kurrë të vendoste për 

“gjërat” por vetëm për “njerëzit”. Në 25 vite në një regjim demokrature, 

qytetarët nuk vendosën kurrë direkt me referendum për reformat në vend, 

sepse vendimarrja mbeti elitare, tashmë jo e një lideri por disa prej tyre.  

 

Duhet të kishte prioritet absolut ngjizja e një kulture demokratike në jetën e 

një populli, duke filluar nga proçesetdemokrtatike të përfshirjes së qytetarëve 

në qeverisjen e vendit,  diskutimin e çështjeve të rëndëdsishme si subjekte të 
barabartë, conditiosine qua non e demokracisë. Ajo që ka ndodhur dhe 

ndodh ende sot është vazhdimi i një propagande, prej qarqeve intelektuale, 

mediatike dhe politike rreth ringritjes së figurës së liderit. Qindra trajnime, 

konferenca, punime shkencore, synojnë të fokusojnë vëmendjen e të rinjve 

vetëm rreth konceptit të liderit dhe jo artikulimit të kategorive të 

demokracisë dhe mekanizmave të saj si: vendimarrjakomunitare; 

përfaqësimi; përgjegjësia; kontrolli i të zgjedhurve; media të lira në shërbim 

të qytetarëve dhe jo pushtetarëve; reformat në vend etj. 

 

Por përse ndodh e gjithë kjo?  

Ashtu Si mëson Hopkins, asgjë nuk ndodh rastësisht. Çdo sistem promovon 
një mendim dominant edhe kur sistemi vetëquhet “liberal”. Ndërsa regjimi 

komunist ndalonte qarkullimin e ideve antisistem, edhe regjimi i sotëm 

vërshon informacione vetëm rreth një ideje dominante në trajtën e dogmës 

ekonomike. Vizioni i ri elitar rreth figurës së liderit, promovohet kështu pa 

reshtur nga aktorët e sistemit të ri ngritur mbi individualizmin ekstrem. Sot 

në përgjithësi demokracia ndihet e rrezikuar nga dimensioni i një ekonomie 

gjithmonë e më globale dhe pervazive duke zëvendësuar proçeset 

demokratike nga poshtë me vendimarrje të një elite financiare  nga sipër. 

Vendimet ekonomike uzurpojnë vendimet politike sepse nuk tolerojnë dot 

larmishëmirinë e instancave demokratike ashtu si nevojat e qytetarëve 

kërkojnë. Vendimet ekonomike merren shpejt dhe në një rrafsh 
ndërkombëtar duke bypasuar realitetet shtetërore dhe proçeset politike-

demokratike në të. 

 

Vendimarrja në mënyrë demokratike, nënkupton qytetarin aktiv në 

komunitet, dhe si i tillë është në antitezë me njeriun-konsumator-

individualist që ekonomia krijon. Struktura ekonomike krijon iluzionin se 

njeriu mund të vetërealizohet pa nevojën e komunitetit, kështu që nuk ka pse 

të jetë aktiv dhe të mjaftohet me delegimin e të drejtave të tija një lideri të 

besueshëm. E aplikuar ndaj një populli pa kulturë demokratike, idhtar i një 

traditë baritore , ky presion është vrastar për ndërtimin e një shteti 

demokratik me kontributin e të gjithë qytetarëve. Delegimi i pushtetit tek 

barinjtë e rinj me nofka moderne “leader”,  i asaj që duhet të bëjnë vetë 
qytetarët – sipas Kant – i shkon për shtat jo vetëm kastës por dhe nxit 

kulturën parazitare të një populli që nga një anë vetëdorëzon pushtetin nga 

ana tjetër pret pasivisht  realizimn e demokracisë dhe të drejtat e tij. 

 

Demokracia, në mënyrë paradoksale është më e rrezikuar se kurrë sot në 

eopkën e “lirisë” sepse sovrastruktura ekonomike, për herë të parë në 

historinë e njerëzimit, po ndryshon pikërisht antropologjinë e njeriut, duke e 
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izoluar dhe vrarë natyrën e tij 

sociale-politike si Aristoteli e 

kishte portretizuar: zoopolitikon. 

 

 Nga ana tjetër, popujt e vegjël, 

pa mburoja të institucioneve 

demokratike, synohen të 

shpronësohen nga e drejta 

sovrane për të kontrolluar shtetet 
e tyre, sepse liderat kombëtarë 

gjejnë aleat të fuqishëm 

ndërkombëtarë si janë baronët e 

financës globale. Në këtë 

këndvështrim është e lehtë të 

kuptosh origjinën e lumit 

financiar që derdhet  për të 

promovuar aktivitete anti-

demokratike të shoqërisë civile 

mbi figurën e liderit. 

 

Vaksinë ndaj kësaj toksine 
antikomunitare do të ishte 

padyshim një arsimim i mirë, por 

ai ishte i pari që u godit nga kasta, 

duke zëvendësuar meritokracinë 

me militantizëm dhe dijen me 

çertifikata idiotësie. Me 

likujdimin e arsimit, goditet jo 

vetëm brezi i ri i rritur në 

analfabetizëm funskional sepse 

nuk kupton funskionimin e botës, 

por asgjësohet dhe klasa e 
intelektualëve zëvendësuar nga 

njerëzit me çertifikata pranë 

partive plaçkitëse. 

 

Shoqëria likujdohet, kur të gjithë 

bëhen studentë, nuk ka më 

studentë, kur të gjihtë bëhen 

artistë nuk ka më artistë, 

intelektualë e kështu me radhë. 

Shoqëria humbet pikat e saj të 

orientimit të shëndetshëm dhe 
zëvendësohen me antivlera 

ngritur mbi paranë dhe botën e saj 

sa virtuale aq dhe perverse. Pas 

dekadave presion nga struktura 

ekonomike dhe ajo politike, pas zhgënjimeve të shumta nga klasa politike,  

njeriu shqiptar tërhiqet nga jeta politike duke u izoluar në sferën e tij private. 

Kështu kasta asgjëson në gjenezë, çdo formë proteste të organizuar prej 

qytetarëve, tashmë thjesht spektatorë apolitikë në vendin e tyre. Ja pse është 

kaq e rrezikshme për demokacinë shqiptare, trumbetimi ende pas 100 viteve 

shtet i idesë së liderit dhe jo ai i krijimit të sensitkomunitar si demokracia 

kërkon. Përpjekjet e kastës për të çorientuar rininë drejt modeleve 

antidemokratike janë përpjekje për të bindur qytetarët se është më mirë të 

mobilojmë tunelin sesa të dalim jashtë tij. 
 

Por a mund të bashkëjetojë ideja e liderit me idenë e demokracisë? 

Shumica e teoricinevë socialë politikë e shohin të pamundur këtë 

bashkëjetesë, ose paradoksale si afirmon, Sartori (1997) apo Kane (2007). 

Lideri nuk mjaftohet me zgjedhjen dhe përmbushjen e vullnetit të të 

zgjedhurve, por krijon vetë “një vullnet” paralel duke kushtëzuar kështu dhe 

zgjedhjet e qytetarëve. Vetë-qeverisja, si esenca e demokracisë pjesëmarrëse 

është në antitezë me idenë e liderit “sipërmarrës”. Nga ana tjetër, 

Manipulimi dhe devijimi përbëjnë një praktikë të njohur për të siguruar 

rizgjedhjen në mandatin e ardhshëm.  

 

Por populli nuk është gjithmonë homogjen dhe jo i aftë për të shprehur 
vullnetin si çdo subjekt tjetër i së drejtës. Në këtë mënyrë lind idea e një 

istance përfaqësuese.Në këtë vizion, lind pra diskutimi i krijimit të kësaj 

istance, të një lideri demokratik që ndryshon nga lideri ekonomik 

sipërmarrës i vullneteve paralele. Në këtë mënyrë, është e preferuar që në 

vend të fjalës lider të përmendet fjala shërbëtor i demokracisë. Në këtë 

prizëm është e kuptueshmë që si përkrahës të demokracisë, do të preferonim 

teorinë e delegimit sesa teorinë e besimit për të pranuar idenë e liderit-

shërbëtor. 

 

Në fakt teoria e besimit, vë theksin tek pavarisa e liderit, diskrecioni i tij për 

të pararendur nevojat e qytetarëve dhe mos përgjegjësia për vendimet e 
ndërmarrra. Kurse Teoria e Delegimit, e vë theksin tek Proçesi i 

vendimarrjes dhe raporti i përfaqësimit.  

 

Lideri mban përgjegjësi të plotë për veprimet e tij dhe qytetarët nuk 

humbasin kurrë pushtetin për ta shkarkuar në mes të mandatit nëse raporti i 

besimit thyhet, nëpërmjet instticuionit të recall – ose shkarkimit popullor. 

Kurse nga këndvështrimi i liderit demokratik, ky thjesht duhet të inkurajojë 

diskutimet publike, të nxisë angazhimin politik të qytetarëve në komunitet 

për të krijuar një aksion të përbashkët nëpërmjet referendumit ose formave të 

tjera të realizueshme nga lideri ekzekutues i këtij vendimi. Ajo pra që një 

lider nuk duhet të bëjë në një regjim demokratik është të dekurajojë qytetarët 
nga vendimarrja e përbashkët, të zëvendësojë vullnetin e tyre me atë 

personal, mos të japë llogari për veprimet e kryera dhe të ndërtojë një 

strukturë autoreferenciale me njerëz të besuar që i shpëton kontrollit të 

qytetarëve sovranë. 

 
 Burime:  

1. Flasim këtu ideologjikisht, sepse lufta në praktikë e afirmimit të plotë të drejtave vazhdoi dhe vazhdon edhe sot në zgjerimin e tyre 

2. Fedaralist papers 

3. Le confessions dhe contract sociale – J.J. Rousseau (Rousseau nuk përmend fjalën demokraci por aludon për atë formë qeverisjeje nga vetë 

qytetarët) 

4. Robert A. Nye, The Anti-DemocraticSourcesof Elite Theory: Pareto, Mosca, Michels, Sage, 1977 

5. Vilfredo Pareto, Trattato di sociologia generale, Firenze, 1916 

6. Republika e Platonit: http://www.iep.utm.edu/platopol/ 

7. Duke parafrazuar Churchill “Demokracia nuk është sistemi perfekt, por më të mirë se ajo njerëzimi nuk di të krijojë” 

8. Demokacia formale ose minimaliste, kërkon vetëm në letër pluralizëm, lirinë e fjalës, lirinë e shtypit,  dhe nuk pasqyron kri jimin e raporteve reale 

dhe kontrollin e pushtetit nga populli 

9. Colin Crouch, Post-democracy, regimeofelites 

10. MichelFoucault – Leksione të hapura, Pushteti dhe dija 

11 .For recent appeals to the conceptofdemocraticleadership, seeLenz (2012), Howell (2013), Satkunanandan (2014), ReadandShapiro (2014) 

12. Jacobs and Shapiro ( 2000) 

13. Democratictheoristsëhohaveendorsedsome version ofthisresponsivenessconditionincludeRichardson (2003, 197), Christiano (1996), Estlund (77), 

and more tentatively Waldron (1999) 
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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).      
 

 

 

Modeli i zgjidhjes së krizës politike në Kosovë 

 
Mos akordimi politik bënë që Kosova lehtë nga qershori të ri-udhëhiqet nga UNMIK-u!  

 

Veprimet e të gjitha grupeve politike, po e izolojnë 

Kosovën. Ambasadori Delawie e tha shkurt – “Jeni ne 

Prag/Zgrip të dështimit”. 

 

Andaj i takon institucioneve tona që të merren 

seriozisht me problemet që kemi dhe të përcaktojnë 

prioritetet. Mund t‟i arrijmë të gjitha të mirat, nëse i 

lëmë anash interesat dhe inatet personalë dhe partiake e 

mbizotëron Interesi Kombëtar. 
 

Janë një sër hapash për të arritur akordimin e duhur në 

interes të vendit dhe popullit. Një sër pikash që do ta 

përmirësonin jetën e qytetarëve dhe Shtetit. Suksesi 

arrihet nëse vërtete kemi një debat racional!  

 

Mos aprovimi i këtij propozimi, shumë lehtë, mund ta 

lë vendin pa President, pa Kuvend dhe pa Qeveri.  

 

Koha është e shkurtër, por këta janë hapat dhe 

akordimet që duhet arritur: 

 
1. Nga dita e Pavarësisë 17 shkurt; 9-12 muaj bëhen të 

gjitha përgatitjet për zgjedhje të reja. Ndryshohet Ligji 

Zgjedhor, amandamentohet Ligji për Financimin e 

Partive Politike për transparence publike si dhe 

procedurat për parandalimin e vjedhjes së votës. 

 

2. Zgjedhjet Presidenciale me votën e lirë caktohen për 

muajin shtator dhe të gjitha ndryshimet Kushtetuese 

dhe Ligjore bëhen deri në fund të korrikut. Kjo i jep 

kohë Kandidatëve të përgatiten konform Ligjit të ri për 

zgjedhjen e Presidentit. 

 

3. Kuvendi cakton Komisionin e veçantë të udhëhequr 

nga Opozita për monitorimin e hartimit të Statutit të 

Asociacionit të Komunave Multietnike (jo serbe). 

Duhet të quhen Komuna Multietnike dhe jo serbe – 

është vërejtja e Gjykatës Kushtetuese sepse nga 

Multietniciteti, marrëveshja aktuale e kthen Kosovën 
në Monoetnicitet serb.  

 

3.1. Opozita udhëheqë tërë procesin e hartimit të 

Statutit të Asociacionit të Komunave Multietnike. 

 

4. Zyra e Presidentit dekreton Komisionin për 

Demarkacion të udhëhequr nga Opozita.  

 

5. Në të gjitha bisedimet e ardhshme me Serbinë, një 

përfaqësues i Opozitës është pjesëmarrës – deri në 

Qeverinë e re. 

 
Marrëveshja nënshkruhet me 17 shkurt dhe aprovohet 

në Kuvendin e Kosovës në Seancën Solemne. Kështu 

festa e Pavarësisë kthehet në ditë të madhe për NE.  

 

Kosova shumë lehtë, nga qershori mund të ri-udhëhiqet 

nga UNMIK-u dhe vendi kthehet në vitin 1999. A e 

dëshirojmë këtë?! 
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Shkruan: Anton Marku, M.E.S, MA, Vjenë/Austri (anton.marku1@gmail.com) 
Anton Marku u lind më 15 gusht 1971 në Gjakovë, ku kreu shkollën e lartë pedagogjike „„Bajram Curri” -dega gjuhë dhe 

letërsi shqipe. Fakultetin juridik e përfundoi në Universitetin e Prishtinës, ndërsa në Universitetin e Vjenës magjistroi 

shkencat politike (studimet ballkanike dhe evropiane). Deri më tani ka botuar pesë libra me poezi. Krijimet e tij janë 

përkthyer edhe në gjuhën angleze, gjermane dhe rumune. Ai po ashtu është prezantuar edhe në revistën ,,Zwischenwelt‟‟ 

(„„Mes botërave‟‟, Vjenë, 2014) si dhe në disa antologji me poezi dhe tregime të shkrimtarëve me origjinë të huaj që 

jetojnë në Austri, si në vëllimin ,,Man fragt mich, ob ich bin„„ („„Pyetem nëse jam‟‟, 2009), ,,Stadtschattirungen‟‟ 

(„„Dritëhijet e qytetit‟‟, 2015) dhe në disa antologji të krijuesve shqiptarë në mërgim. Anton Marku është anëtar i Lidhjes 

së Shkrimtarëve të Kosovës, i PEN Klubit të Austrisë, i Klubit letrar „„Gjon Nikollë Kazazi” të Gjakovës si dhe kryetar i 

Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟.  

 

 

Kosova, vend i paradokseve 

 
Të jetosh sot në Kosovë do të thotë të ballafaqohesh me kundërthënie nga më të ndryshmet. Disa serioze. Të tjerat më 

pak. Ka vite që kërkohet të ushqehemi me bio-prodhimet që bën toka jonë pjellore, e së cilës gjithnjë e më tepër po i 

mungojnë bujqit. Një pjesë e bëjnë. Të tjerët thirren në lirinë e konsumatorit dhe vazhdojnë të zgjedhin ato gjëra që 

mendojnë se ju bëjnë më mirë shëndetit të tyre, edhe ashtu të brishtë. Të japësh pa qenë i detyruar dhe të marrësh atë 

që nuk të takon është kthyer në vlerë universale. Pothuajse të gjithë pajtohen me këtë mënyrë të „„kryerjes së punëve‟‟. 

Kosovarët nuk kanë qenë asnjëherë aq të njohur për ndonjë talent në lojën e ping-pongut. Por, ja që polikanët e këtij 
shteti ka kohë që kanë hyrë në një teren që nuk e njohin mirë. Dhe loja vazhdon. Me shtet. Shumica e pëlqen muzikën 

amerikane. Nga oaza. Një grup, numerikisht më i vogël, por energjik, është i bindur se tingujt e vërtetë vijnë nga lindja. 

Nga shkretëtira. Të rinjtë po ikin „„dit„ e nat‟‟. Të moshuarit po mbesin. Po të kishin mundësi do largoheshin edhe këta. 

Së paku ditët e fundit të jetës t‟i kalojnë larg ajrit të kontaminuar. Nga gazi. Nga tymi. Në fund të fundit, po ndodhi 

ndonjë katrahurë apo ekzodus i madh, duket se në Kosovë do mbesin vetëm VV dhe Lista Srpska, dhe atë jo për hir të 

saj por të shteve fqinje. Lart dhe poshtë hartës. 

 

Shitësit e mjegullës 

Me gjithë kampanjën e lansuar nga VV për konsumimin 

e produkteve vendore dhe bojkotimin e atyre të huaja 

(kryesisht nga Serbia), të gjitha statistikat që kanë të 
bëjnë me shkëmbimin tregtar të Kosovës tregojnë se 

partneri më i madh i saj është mu Serbia. Pastaj vjen 

Maqedonia, përderisa shteti „„amë‟‟ i shumicës së 

popullatës kosovare, Shqipëria mbetet shumë larg 

këtyre dy vendeve. Për më keq, nuk ka tregues që lë 

vend për ndryshime pozitive në vitet në vazhdim. 

Përkundrazi. Shqipëria dhe Kosova vazhdojnë t‟i shesin 

njëra-tjetrës kryesisht fjalë. Të mbushura, gjysmë të 

mbushura dhe të thata. Dhe diploma. Nga gjeografia. 

Dhe biologjia.  

 

Korrupcioni, kjo bukë e përditshme 
Kosova është vendi me prezencën më të madhe 

ndërkombëtare për kokë të banorit në Evropë.  Ndoshta 

dhe në botë. Këtu që nga përfundimi i luftës apo 

shpallja e Pavarësisë veprojnë (e vegjetojnë) që nga 

UNMIK, BE, OSBE, NATO (përmes KFOR-it) e shumë 

organzima tjerë që janë e nuk janë të dukshëm për syrin 

e qytetarit të zakonshëm kosovar. Një pjesë e tyre janë 

të thirrur që të luftojnë krimin e organizuar dhe 

korrupcionin, të cilët, për fat të keq, ashtu siç para pak 

javësh e bënë publik edhe barometrat vjetor 

ndërkombëtar, janë dhe vazhdojnë që në mënyrë 
„„stoike‟‟ të jenë më të lartit në tërë kontinentin e vjetër. 

Ky është dhe shkaku kryesor që investuesit potencialë 

hezitojnë të sjellin të hollat e tyre, të fituara me dije e 

djersë, në një vend ku ky fenomen është i shpërndarë që 

nga rojtari në koperativën bujqësore e deri tek deputeti 

apo ministri, po aq sa buka që shtetasit e tij e 

konsumojnë përditë. Dhe atë nëse e kosumojnë të gjithë.   

 

 

 

Edhe paqe edhe luftë 

Në rrafshin politik, Kosova dhe Serbia vazhdojnë të 

luajnë me dy palë letra. Në njërën anë që të dyja 

përpiqen që para BE të tregohen të përkushtuar për 
bisedime lidhur me „„të gjitha çështjet e hapura‟‟ dhe në 

mënyrë të diciplinuar shkojnë e vijnë në Bruksel, duke 

tentuar që secila të paraqitet më e angazhuar se pala 

tjetër në nëshkrimin e marrëveshjeve, për të cilat edhe 

vet e dinë se ose do të zbatohen me vështirësi ose nuk 

do të implementohen ndonjëherë. Në rastin e fundit 

vetëm naivët kanë mundur të besojnë se kryeministri 

aktual i Kosovës do t„i qëndrojë besnik fjalës që e 

shqiptoi (pa ja kërkuar ndokush) dhe në fillim të këtij 

viti të mos niset për në kryeqytetin e BE. Mbetet të 

shpresohet se numri i këtyre „„autogolave‟‟ në të 

ardhmen do të reduktohet. Ideale do të ishte të mos 
kishte më të tillë. 

 

Në anën tjetër edhe Beogradi e edhe Prishtine vazhdojnë 

„„luftën me mjete tjera‟‟ duke përdorur diplomacinë si 

instrument i bindjes së shteteve mike dhe më pak mike 

se mu ata dhe jo ana e kundërt kanë të drejtë. Në këtë 

fushë, Kosova me vetëm një njohje përgjatë një viti të 

tërë, përjetoi së fundi edhe dy disfata të dhimbshme: në 

UNESCO dhe Këshillin e Evropës. E vetmja e arritur në 

këtë sferë, dhe ajo jo aq si rezultat i bisedimeve në 

raport me Serbinë, ishte parafrazimi i MSA-së, e cila 
ishte më shumë arritje e atyre indvidëve, grupeve dhe 

institucioneve që ishin të angazhuara në këtë process për 

vite të tëra, pra edhe para se dialogu të fillonte, se sa i 

ndonjë veprimi efektiv diplomatik nga ana jonë. 

 

Retorika evropiane definitivisht nuk mjafton që Kosova 

të jetë më afër BE. Ajo përkundrazi vetëm sa ka 

stagnuar. Pra, caku lëvizës vetëm sa po largohet nga 

horizonti dhe atë vetëm për faktin se ne po zvarritemi 

përpara ngadalë. Shumë ngadalë. Të tjerët as që po ecin. 

mailto:anton.marku1@gmail.com
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Po vrapojnë. Sidomos fqinjët tanë në veri, lindje e 

perëndim. Jugu nuk mund të merret si bazë krahasimi. 

Ai vazhdon të merret me erërat. Dhe mullinjtë. E vet dh 

të huaj. 

 

Amerika dhe IS 

Sipas anketave të zhvilluara së fundi nga agjenci me 

renome ndëkombëtare, kosovarët janë populli më pro-

amerikan në botë. Dhe mund të jetë se është ashtu. Por, 
kësaj i kundërvihet argumenti se për kokë të banorit, 

Kosova ka më së shumti luftëtarë në radhët e IS. Kjo 

asesi nuk do të thotë se shumica dërmuese e banorëve të 

Kosovës është rreshtuar përkrah të ashtëquajturit „„shtet 

islamik‟‟. Por vet e dhëna se ata burra e gra që ju 

bashkangjitën këtij konflikti të largët dhe absurd, janë 

lindur dhe rritur në shtetin më të ri të Evropës, tregon se 

diçka nuk ka shkuar në rregull me promovimin e 

vlerave qytetëruese dhe liberalë në Kosovën e pasluftës. 

Në këtë aspekt, faji nuk bie vetëm mbi klerikët lokalë 

me pikëpamje radikale dhe ekstreme, por edhe mbi 

strukturat e sigurisë, të cilat nuk kanë qenë sa duhet 
syhapur për të parandaluar shfaqjen e kësaj dukurie, e 

cila ka rrezik të marrë përmasa edhe më shqetësuese. 

Sidoqoftë, rreshtimi i Kosovës përkrah perëndimit në 

luftën kundër terrorizmit lë të shpresohet se në këtë 

„„fushëbetejë‟‟ do të bëhet më shumë se sa deri më tani. 

 

Dyer të mbyllura-dritare të hapura 

Kosovarët vazhdojnë të mbesin të vetmit qytetarë 

evropianë të cilëve ju mohohet lëvizja e lirë dhe 

qarkullimi pa viza në pjesën tjetër të Evropës. Dhe kjo 

nuk është pasojë e mosgatishmërisë së saj për të hapur 
dyert për ne, por e faktit se ato dyer vazhdojnë të 

mbahen të mbylluara. Me gozhda. Nga mbrenda. Jo nga 

jashtë. Për më tepër, përderisa ish-ministrja e 

integrimeve evropiane të Kosovës në prononcimet e saj 

hezitonte të përmendte data konkrete se kur pritet të 

bëhet liberalizimi i vizave, pasardhësi i saj, ai i 

tanishmi, në këtë post fare nuk e ka problem që të ofrojë 

data dhe muaj konkret se kur kjo do të ndodhë. Një herë 

u lidh ngusht për publikimin e raportit të progresit dhe 

fundin e vitit 2015, pastaj për muajin shkurt 2016 dhe 

pritjet e „„arsyeshme‟‟ për rekomandimin pozitiv të 
Komisionit Evropian. Deklaratat e fundit të tij 

nënvizojnë se kjo „„ditë historike‟‟ do të (për)jetohet pas 

qershorit të këtij viti. Mbase në këtë pikë dhe mund t‟i 

japim të drejtë. Kjo pasi ai kësaj radhe nuk zbuloi vitin 

se kur Evropa do këndellet dhe shpërblejë kosovarët me 

„„hapje‟‟ portash. Kjo mbase dhe do të ndodhë. Më 

optimistët besojnë se diku rreth vitit 2020. Disa javë 

para apo prapa nuk do të këtë shumë rëndësi. Qofshin të 

gabuar në këtë parashikim. Ata. Jo Kosova.   

 

Në të njëtën prizëm, të kërkosh që shkosh në Evropë në 

kohën kur numri më i madh i refugjatëve nga Evropa 

janë mu kosovarët, është një paradoks i llojit të veçantë. 
Tani e pak më shumë se një vit në skenë dolën ata, të 

cilët, pasi që ju mohua dalja nga dera, gjetën një 

derëdalje tjetër-atë nga dritarja, dhe i hynë Evropës 

„„mu në mes‟‟. Dhe atë jo pak por shumë. Me dhjetëra 

mijëra. Duke ikur. Me vrap. Me turr. Të dëshpëruar, 

lodhur e dërmuar nga jeta në „„parajsën‟‟ e premtuar nga 

politikanët lokalë që po i mbajnë peng që nga 1999-ta. 

Dhe të gjitha gjasat janë se do vazhdojnë ta bëjnë të 

njëjtën gjë. Deri në të sosur. Të tyre. Jo të politikanëve.  

 

Fëmijë i padëshiruar 

Më shumë se sa të tjerët, LDK si parti institucionaliste e 
shtetformuese dhe PDK e AAK si përfaqësues të 

„„denjë‟‟ të krahut „„më luftarak‟‟ të luftës, janë 

munduar të tregohen pragmatikë, racionalë, zemërgjerë 

e dorëlëshuar në raport me shtetësinë e saj, ende jo 

plotësisht të përmbyllur, Pakuptueshmëria e të kuptuarit 

të realitetit të krijuar në kohët e fundit është e dhëna se 

duket se për Kosovën sot janë të gatshëm të luftojnë 

„„gjer në frymën e fundit„„ vetëm dy ekstreme të 

kundërta që nuk durohen mes vete, dhe atë për interesa 

totalisht të ndryshme: VV dhe Lista Srpska. E para as që 

e ka dashur sinqerisht këtë shtet ndonjëherë, së paku jo 
në formën si është bërë dhe si është sot, ndërsa e dyta 

nuk e pranon që ky shtet të ketë lindur ndonjëherë. Për 

të parët nuk është i pranueshëm fryti. Për të dytët ajo 

vazhdon të jetë beronjë. As njëra as tjera nuk dëshirojnë 

që shteti i Kosovës të mbesë aty ku është: në Kosovë. 

VV do donte ta shihte në Shqipëri. Lista në Serbi.  

 

Çfarë kontrasti: të të duan dhe më së shumti ata që 

(pothuajse) nuk ju gëzuan kurrë lindjes sate!  

 
(Burimi: http://botasot.info/opinione/512042/kosova-vend-i-

paradokseve/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://botasot.info/opinione/512042/kosova-vend-i-paradokseve/
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Histori 

 

Shkruan: Gjon Keka, Graz/Austri, politolog dhe doktorant 
Gjon Keka ka lindur më 1981 në Kamenicë të Kosovës. Në vitin 2004 u diplomua për shkencat poltike (politolog), ndërsa në 

vitin 2006 përfundoi studimet në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë, ku ka fituar gradën Magjistër me 

temën „„Kanalet direkte dhe indirekte të diplomacisë‟‟, në qendër të së cilës është pavarësia e Shqipërisë në 1912 e më pas. 

Në 2005-2006 është specializuar në fushën e diplomacisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, pastaj në programin e teknikës 

së avancuar të negociatave 2009-2010, UP, IEBA, ADA. Që nga viti 2009 është anëtar i Institutit Shkencor „„Urania‟‟, i 

themeluar nga shkencëtarët Max Wilhelm Meyer dhe Werner von Siemens në vitin 1888. Ka punuar me projekte në Wus 

Austria 2005, me shoqatën „„Nënë Tereza‟‟, „„Pjetër Bogdani‟‟, etj. Përveç publikimeve të ndryshme në rrafshin shkencor, 

politik, teorik, praktik, analitik, si dhe atë publicistik, ka botuar edhe librin „„Kosova drejt pavarësisë dhe integrimit‟‟. 

Gjithashtu ka botuar edhe shumë artikuj në shtypin shqiptar, kryesisht për çështjet e politologjisë dhe marrëdhënieve 

ndërkombëtare. 

 

 

Austro-Hungaria, si avokate e popullit shqiptar 
 

Për ta njohur më thellë rishfaqjen 

e ekzistencës së shtetit shqiptar në 

nëntorin e vitit 1912 duhet njohur 

edhe krahu i djathtë i kësaj 

mundësie historike që iu dha 

shqiptarëve pas pushtimit barbar 
osman pesëqind e ca vjeçar. Ky 

krah, sigurisht që nuk është 

askush tjetër pos Monarkisë 

Austro-Hungareze. Është 

pikërisht kjo Monarki që punoi 

nga brenda dhe jashtë për të 

ngjallur ndjenjën nacionale tek 

shqiptarët, për të nisur procesin e 

krijimit të një shteti të pavarur 

shqiptar europian dhe jo aziatik. 

Ky kapitull i marrëdhënieve mes 

Monarkisë Austro-Hungareze dhe 
shqiptarëve duhet të jetë pjesë e 

kapitujve të veçantë të historisë së 

Shqipërisë, duke ditur se falë 

kësaj monarkie, Shqipëria u shfaq 

sërish në hartën e saj pas një 

shqyerje që i kishte bërë 

pushtuesi barbar osman. 

 

Tendencat e politikës turke e 

sllave për të mos e lënë të 

rishfaqet ekzistenca e shtetit 
shqiptar dhe bashkë me të e 

Shqipërisë ishin të vazhdueshme, 

por ja që një nga fuqitë e mëdha 

europiane të asaj kohe, pra 

Austro-Hungaria nuk lejonte që 

ky popull të harrohet (Konferenca 

e Londrës 1912) sërish ashtu siç 

ishte harruar në Kongresin e 

Berlinit të vitit 1878, por nuk 

lejonte edhe të copëtohej. Pra ky 

vend u bë mbrojtës i çështjes së 

drejtë të popullit shqiptar. Kështu, 
në këtë rast falë miqësisë dhe 

politikës së jashtme austro-

hungareze, Shqipërinë nuk e 

anashkaluan si në raste të tjera, 

prandaj në Londër u vendos në 

mënyrë unanime se Shqipëria 

duhet të vijë në ekzistencë si shtet. 

Graf Berchtold (nëntor 1913) 

 

Në një Telegram që mban datën 1 dhjetor 1912, Graf Berchtold i shkruan 

konsullit të monarkisë në Shqipëri se ai dhe monarkia e mbështesin fuqishëm 

Shqipërinë dhe popullin e saj, i cili sipas tij kishte një simpati të madhe për 

Austro-Hungarinë, duke i dhënë kështu mbështetje morale e materiale edhe 

qeverisë së përkohshme në të gjitha zhvillimet e saj të mëtejshme, qeveri kjo 

e cila doli me rastin e kuvendit pas Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë më 

28 nëntor 1912. (Graf Berchtold an Konsul Lejhanec in Valona, Telegramm, 

Wien, 1. Dezember 1912, Vide 136). Këtu shihet tepër qartë se Monarkia 

Austro-Hungareze qëndronte në krah dhe pas vendimeve të popullit shqiptar 

për të qenë të pavarur dhe të lirë. Në fakt, procesi politik deri të akti i 
shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë ishte bërë në koordinim të plotë dhe me 

mbështetje të madhe e të pakursyer nga Austro-Hungaria si në aspektin 

diplomatik, politik, moral, etj. Në këtë kontekst është e natyrshme të 

potencohet edhe kjo se pikërisht menjëherë pas ngritjes së flamurit në nëntor 

të vitit 1912 të pranishmit pranë dyerve të konsullatës Austro-Hungareze 

këndonin dhe brohorisnin kështu: “Rroftë Shqipëria”, “Rroftë Austria”, “Es 

lebe Albanien”, “Es lebe Österreich”. (Kommission für Neuere Geschichte 

Österreichs, H. Böhlaus, 1930). 

 

Jo të rastësishme ishin këto brohoritje. Zëri i popullit dëshmoi aty tepër qartë 

se kush ishte miku, mbrojtësi dhe mbështetësi i aspiratave të tyre dhe kush 
armiku. Prandaj Austro-Hungaria ishte e vetmja monarki e kohës dhe fuqi 

europiane që në procese vendimtare dhe historike të popullit shqiptar ka 

luajtur rolin e avokatit mbrojtës për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë e më 

pas. Me të drejtë shprehej një nga përfaqësuesit e monarkisë austriake në 

Shkodër: “Shqiptarët duhet të mendojnë në mënyrë të qartë se ata kanë një 

avokat këtu”. Dhe kjo dëshmohet këtu siç edhe nënvizohet tepër qartë: 

“Shqiptarë!(...)ne nuk kemi ardhur si pushtues në vendin tuaj, por nga nevoja 
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për të larguar (dëbuar) armiqtë e 

monarkisë, të cilët në të njëjtën 

kohë kanë qenë gjithmonë 

armiqtë tuaj të betuar. Ju e dini që 

Monarkia Austro-Hungareze 

është përpjekur gjithmonë për të 

ruajtur unitetin e popullit shqiptar 

dhe integritetin e tokës shqiptare; 

... ” (Österreichische 
monatsschrift für den Orient, Bd 

43,1917). 

 

Austro-Hungaria ka qenë edhe 

një nga faktorët e dobishëm të 

mbrojtjes dhe të shqiptarëve 

katolikë, në kuadër të 

Protektoratit të kultit. Gjatë gjithë 

kohës sa ajo ka qenë e pranishme 

në Shqipëri ka kontribuar në 

ruajtjen e qetësisë, në zhvillimin e 

infrastrukturës, në edukim e 
arsimim si dhe hapjen e shkollave 

të reja për mësim në gjuhën 

shqipe. Mund të thuhet se 

monarkia me punën e saj dhe 

mbështetjen që i bënte popullit 

shqiptar kishte fituar edhe 

simpatinë e popullit. Sepse ajo 

nuk kishte ardhur si pushtuese, 

por si mbrojtëse dhe mike e 

shqiptarëve për ta ndihmuar në 

shumë sfera të jetës këtë popull të 
mbyllur me shekuj në errësirën e 

perandorisë barbare osmane. 

 

Princ Wied (Wiener Bilder, 22.02r 1914) 

 
Megjithëkëtë, në anën tjetër u bë 

çmos që të pengohet monarkia në 

të gjitha mënyrat, si nga brenda 

ashtu edhe nga jashtë, duke nxitur 

armiqësi dhe krijuar iluzione nga 

shërbëtorët e politikës turko-

sllave. Po ashtu, më pas ishte 

krijuar edhe një konfederatë e shteteve sllave të Ballkanit me Turqinë, ku në 

të njëjtën kohë kjo tregonte tendencat armiqësore kundër Austro-Hungarisë. 

Për të përforcuar idenë e kësaj konfederate princi sllav bëri një vizitë në 

Kostandinopojë. Kjo konfederatë turko-sllave kishte për qëllim të pengonte 

Austro-Hungarinë që të mbështeste popullin shqiptar në rrugën e tij, në 

ruajtjen dhe mbrojtjen e tij. (Nr.2098, Bericht aus Konstantinopel, 6 April 

1910, Nr.26 A (eing.9 April.) Ausfert.) 

  

Një nga mbretërit e Malit të Zi bënte çmos që t'i përziente kartat me 
Austrinë, por Austria nuk lejonte që lojën e marrëzisë ta luanin ata. Meqë 

mbreti malazez nuk arriti të luajë me karta të tilla, futi në lojë kartën e tij, që 

ishte Esad Pasha, fytyra e tradhtisë dhe e poshtërimit. Kështu, që në fillim të 

këtyre kartave qëndronte Esad Pasha, një tradhtar dhe pjellë e mendësisë 

osmane, që u shërbente interesave të armiqve, ku edhe u dekorua më pas nga 

armiqtë për tradhtinë dhe shërbimin që i kishte bërë. Por, si gjithmonë 

tradhtarët i vret drejtësia dhe e vërteta, dhe kjo u pa si tek Haxhi Qamili më 

parë, ashtu edhe te Esad Pasha më vonë, por edhe tani në ditët tona 

haxhiqamilët dhe esadpashat do të kenë të njëjtin fat. 

 

Por siç dihet aventurat e “shqiptarëve” si Esad Pasha dhe Haxhi Qamili 

çonin ujë në mullirin e politikës turko-sllave, kështu intrigat dhe tradhtitë e 
Esad Pashës dhe Haxhi Qamilit e dëmtuan rëndë ekzistencën dhe imazhin e 

Shqipërisë, sepse këto aventura të tradhtive dhe intrigave të tyre rezultuan 

me anarki dhe moszhvillim, mosecje dhe pamundësi që vendi të ecte në 

rrugën e duhur edhe pse Princ Wilhelm Wied kishte bërë mjaft përpjekje për 

të vendosur rendin dhe ligjin, ndërsa vendosi Shqipërinë në rrugën e saj 

europiane dhe me të ardhme. Kështu që “Trazirat e nxitura nga Esad Pasha, 

të cilat shpejt kishin marrë edhe karakterin e revoltave formale e 

vështirësuan mjaft punën e Princit Wied dhe fronin e tij, ndoshta edhe jeta e 

tij ishte tanimë jo e sigurt për sa kohë që Esad Pasha ishte në Shqipëri”. 

(Österreichische Rundschau, Bd 39,C. Konegen, 1914) 

 
Megjithëkëtë, Austro-Hungaria arriti për aq sa kishte mundësi të bënte që 

shqiptarëve t'u dhuronte një shtet, të cilin e gëzojnë edhe sot. Po të mos ishte 

kjo monarki, shteti shqiptar nuk do të ishte i pavarur dhe i lirë nga skllavëria 

e pushtuesit osman. Sigurisht, që shteti shqiptar do të ishte edhe më i 

copëtuar dhe i ndarë, por falë vendit mik Austro-Hungarisë dhe politikës së 

saj të jashtme si një nga fuqitë e madhe të kohës, Shqipëria u mbrojt nga 

grabitjet e mëtejshme dhe futja në pazare turko-sllave.  

 

Si më parë, ashtu edhe tani, Austria është një vend mik i veçantë i 

shqiptarëve europianë, që ka luajtur rol tepër të madh si në aspektin politik, 

diplomatik, ekonomik, etj. Por shqiptarët e vërtetë duhet të mos harrojnë 
asnjëherë mbështetjen, ndihmën dhe mbrojtjen që i bëri popullit shqiptar dhe 

ekzistencës së Shqipërisë, Monarkia Austro-Hungareze. Në fakt, si në 

Shqipëri ashtu edhe në Kosovë duhet të ndërtohet një monument i kujtesës 

dhe falenderimit për ndihmën e madhe që ky vend i ka dhënë popullit tonë 

në kohërat më të vështira të tij. Ndërsa edhe sot Austria është kontributorja e 

madhe e paqes, stabilitetit dhe proceseve të rëndësishme nëpër të cilat kane 

kaluar dhe kalojnë shtetet si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. 
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Shkruan: Prof. Dr. Lush Culaj-Instituti Albanologjik në Prishtinë/Kosovë 

(lushculaj66@hotmail.com) 
Prof. Dr. Lush Culaj ka lindur më 25 maj 1966 në Klinë. Është Këshilltar Shkencor/Profesor në Institutin Albanologjik të 

Prishtinës, Dega e Historisë. Ka diplomuar në fushën e Historisë, në vitin 1990. Ka përfunduar studimet e magjistraturës 

në temën “Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës 1918-1924”, ndërsa temën e doktoraturës, me titull “Shqipëria dhe 

problemi kombëtar 1918-1928” e ka mbrojtur në Institutin Albanologjik, në vitin 2001. Nga viti 2002-2013 ka qenë shef i 

Degës të Historisë në Institutin Albanologjik. Më 2006 është zgjedhur në gradën Këshilltar Shkencor/Profesor Ordinar. Me 

punën e tij kërkimore-shkencore në fushën e studimeve historike, ka qenë i pranishëm në kongrese, konferenca, seminare, 

simpoziume e sesione ndërkombëtare e kombëtare. Ka të botuara 9 libra studimorë dhe më shumë se 200 njësi 

bibliografike, trajtesa, vështrime e punime shkencore. 

 

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

 

Fani si krahinë, shtrirja dhe përbërja e tij 
 

Krahina e Mirditës në vilajetin e Shkodrës, sipas të 

dhënave zyrtare të vitit 1892: 

Bajraku i Oroshit; Bajraku i Fandit; Bajraku i Spaçit; 

Bajraku i Kushnenit; Bajraku i Dibrrit 

 

Xhuxha-vendlindja e gjyshit të Anton Çettës  
Xhuxha është fshat nga më të hershmit i populluar. 

Konsiderohet se “banorët e mëvonshëm që kanë ardhur në 

fshatin Xhuxhë janë me prejardhje nga fisi Xhuxholli i rre-

thit të Pejës. Ata u vendosën në Kodër-Xhuxhë. Konside-
rohet se kur këta kanë arritur dhe janë vendosur në ketë 

vend kanë gjetur të vendosur në këtë vendbanim familjen 

Çetta  që nuk dihet se nga ka ardhur, por flitet se është 

familja më e vjetër në Fan”. 

 

Natyrisht që familja Çetta i përket Bajrakut të Fanit. Përveç 

këtyre fiseve janë këto fise e barqe kryesore: Dedaj, Micaj, 

Gjonaj, Gjinaj, Mena, Karaci, Vocaj, Kocaj, Buci etj. Prof. 

Mark Tirta, duke folur për familjen e tij Tirtajt e Oroshit, 

shpjegon se ata janë dy degësh njëra vendase e tjetra e 

ardhur nga Fandi (Shëngjin), si nip bije e mbështetur në 

degën e parë. Ai dëshmon që janë farefis i Çetajve të Fa-
ndit. “Në vendbanimin e ri ruhen toponimet e emrit të 

vjetër që e patën kur erdhën si: Kodra e Çetës, Laku i 

Çetës, Prroska e Çetës etj. 

 

Ka indikacione sipas të cilave familja Çetta kohë më parë 

të ketë qenë quajtur “Hala”, emër që ekziston edhe sot, 

ndoshta si i rikthyer dhjetëra vjet më parë, diku pas Luftës 

së Dytë. Sipas gojëdhënës dhe disa dëshmive thuhet se në 

vitin 1862, kur në Mirditë kishte kryengritje që udhëhiqej 

nga princi i saj Bibë Doda, pas saj turqit bënë reprezalje në 

shenjë hakmarrjeje kundër mirditasve. Gjatë përleshjeve të 
përgjakshme me burrat dhe djemtë e Kodër Xhuxhës u vra-

në shumë turq. Me t‟u kthyer trupat në Shkodër i raportuan 

Valiut se kishin zhvilluar një betejë me një çetë kryen-

gritësish në Fanë. Në fakt thuhet se ata burra e djem ishin 

të gjithë të një familje të madhe, por nuk ishte një çetë siç e 

kishin pandehur turqit. Që nga ajo kohë ajo shtëpi 

(familje), e mori emrin familja “Çetta”. 

 

MARK ÇETTA 

Po kush ishte gjyshi i Anton Çettës? 

Pa dyshim se ishte një nga burrat më me zë të kësaj 

familjeje të dëgjuar atdhetare. Mark Çetta kishte lindur në 
vitin 1860, në Xhuxhë të Fanit. Ai u rrit dhe u edukua me 

frymën atdhetare dhe me urrejtjen kundër pushtuesit turk 

që me pushtimin e egër 

vazhdonte ta ngulfaste 

Mirditën dhe gjitha 

territoret shqiptare. Kur u 

rrit Marku binte në sy si një 

djalë trim, i shkathët dhe 

me një autoritet të madh në 

krahinë. 

 

Në vitin 1884, në moshën 
24-vjeçare, Marku largohet 

nga vendlindja dhe 

vendoset në Prizren, duke 

punuar si adjutant i 

konsullit austriak në 

Prizren. Pikërisht në Pri-

zren, pas një periudhe të 

shkurtër kohore, ai martohet 

me Gjysten, bijën e një 

familje të njohur të Prizrenit. 

 

Nga martesa e tyre Marku dhe Gjystja kishin pesë fëmijë, 
përkatësisht dy djem e tre vajza. Djali i parë ishte Kola, 

ndërsa i dyti Lazri (i ati i Anton Çettës). 

 

Gjatë katërmbëdhjetë viteve sa ka punuar në Konsullatën e 

Austrisë në Prizren, gjegjësisht gjer në vitin 1898, Mark 

Çetta nuk pushoi asnjëherë veprimtarinë atdhetare duke i 

dalë zot popullit shqiptar të Kosovës në format më të 

ndryshme. Ai me tërë qenien e tij përpiqej ta pasqyronte sa 

më fuqishëm dhunën dhe terrorin e pushtetit turk mbi shqip-

tarët, por edhe luftën për autonominë e shqiptarëve nga Tur-

qia. 
 

Interesimi i Austro-Hungarisë për shqiptarët përcaktohej 

nga arsye gjeografike dhe politike. Me gjithë synimet për 

mbikëqyrje të plotë mbi shqiptarët, Qeveria austro-

hungareze, nga ana e tjetër nxiste aspiratat për autonomi të 

shqiptarëve dhe inkurajonte pa kursyer mjete dhe ndihma 

ata njerëz që do të ishin mirënjohës ndaj mbështetjes së saj 

e do t‟i qëndronin besnikë politikës austro-hungareze. Po-

litika e Vjenës gjithashtu mendonte që ishte detyrë e tyre të 

zhvillonte lidhjet me udhëheqësit e lëvizjes kombëtare 

shqiptare dhe të ndihmonte në çdo mënyrë zhvillimin inte-

lektual si dhe mirëqenien materiale të popullit shqiptar. Pi-
kërisht mbi këtë bazë ishte edhe kontributi i Mark Çettës 

për çështjen kombëtare. 

mailto:lushculaj66@hotmail.com
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Pra, gjatë viteve 1884-1898, ai dallohej për veprimtari 

bashkëpunuese me austriakët, sidomos kur bëhej fjalë për 

çështje që lidheshin me interesat e lëvizjes dhe të kombit 

shqiptar. U lidh shumë shpejt me eksponentë të Lëvizjes 

tonë për liri kombëtare. 

 

Pas vitit 1898 Mark Çetta u transferua me detyrë nga 

konsullata austro-hungareze e Prizrenit në atë të Selanikut. 
Aty qëndroi për pesë vjet, përkatësisht deri në vitin 1903. 

Ai me familje ka punuar e jetuar në Selanik, po në Konsu-

llatën austriake atje. Aktiviteti i Mark Çettës ka qenë 

interesant dhe gjatë kohës së shërbimit të tij në Konsullatën 

Austriake në Selanik. Në Selanik ai do të shfrytëzonte rastin 

që t‟i shkollonte  edhe dy djemtë e tij Kolën dhe Lazrin, 

pranë Liceut Francez. 

 

Në këtë vit e në vazhdim, Marku, njihet dhe bashkëpunon 

me patriotë dhe figura të rendit të parë të kombit shqiptar. 

Kështu, më 1898 Marku njihet me Shahin Kolonjën, një 

nga veprimtarët me të shquar të lëvizjes kulturore e 
patriotike shqiptare. Shahin Kolonja ishte botuesi i njërës 

ndër gazetat më të njohura shqiptare në Sofje, e cila ndikoi 

mjaft në frymëzimin e Mark Çettës për përgatitjen e 

lëvizjes për pavarësi nga Turqia. Gjatë aktivitetit patriotik 

të vazhdueshëm ai arriti të kishte letërkëmbim me Aladro 

Kastriotin nga Italia e Jugut, i cili punonte për Lëvizjen 

Nacionaliste Shqiptare. Në vitin 1902 me anë të z. Visko 

Babatasit, Aladro Kastrioti i dërgoi për Mark Çettën 

flamurët e parë shqiptarë si dhe dokumente që bënin fjalë 

për parinë shqiptare, e cila duhej të shpallte kryengritjen 

kundër Turqisë, në dy vilajete shqiptare: të Kosovës dhe 
atë të Shkodrës. Këtë e dëshmon edhe shtypi i kohës: 

“Mark Çetta në rrezik të jetës se vet e tue sakrifikue grue e 

fëmij, vajti në Nish (Serbi) muer në dorëzim flamur e 

dokumenta, e si trim e besnik që ish, nuk u tremb aspak 

nga spiunet e regjimit të Sulltan Hamidit, por i suell në 

Shqipni, msheftas e i shpërndau”. 

 

Veprimtarinë patriotike të Mark Çettës e njohu dhe e 

vlerësoi Princi Albert Gjika, i cili kryesonte Komitetin Na-

cionalist Shqiptar në Rumani, Faik Konica - botuesi i revi-

stës Albania etj. 
 

Ishte periudha kohore kur shqiptarët ishin të ndarë në dy 

parti sado që në programin e tyre kishin pavarësinë e 

Shqipërisë: Anëtarët e Aladro Kastriotit dhe anëtarët e 

Princ Albert Gjikës. Për Mark Çettën nuk kishte rëndësi se 

kush do të merrte kurorën e Gjergj Kastriotit - 

Skënderbeut, ngase e rëndësishme ishte liria e Shqipërisë. 

“Por tue dhanun një shembull të çuditshëm karakteri e 

disipline atyre qe e pyetshin se për cilin kandidat e 

dëshironte fronin e Skenderbeut, Mark Çetta përgjigjej 

“dishiri i jem asht qi të lirohet Shqipnia, pa sa për fron të 

saj e din vet ajo se cilit ka me ja dhanë”. 
 

Në kryengritjet e viteve 1910-1912, kryengritje të cilat i 

paraprinë Pavarësisë së Shqipërisë në luftë kundër 

Perandorisë Osmane dhe fqinjëve grabitqarë, Mark Çetta 

ka qenë mjaft aktiv. Veprimtaria e tij në këtë kohë përqen-

drohet në pjesëmarrjen dhe organizimin e kryengritjes së 

vitit 1910 në Kosovë. Këto kryengritje dhe sakrifica e 

shqiptarëve sollën shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë me 

mbështetjen kryesore të Austro-Hungarisë. 

 

Megjithatë, me shpalljen e pavarësisë nuk u zgjidh çështja 

e çlirimit dhe e bashkimit kombëtar të të gjitha trevave 

shqiptare, formimi i shtetit të pavarur përbën ngjarjen më të 

rëndësishme në historinë e kombit shqiptar gjatë këtij 

shekulli. Fillimi i dhjetorit të vitit 1912 i gjen tërë Kosovën, 

Shqipërinë Veriore, Lindore dhe të Mesme, deri të lumi 
Shkumbin të pushtuara nga ushtritë serbe e malazeze. 

Vetëm Shkodra vazhdonte rezistencën, por gjendej e 

rrethuar. Në jug trupat greke kishin rrethuar Janinën, kishin 

pushtuar Çamërinë dhe po vërshonin drejt viseve të tjera të 

Shqipërisë së Jugut. Edhe në këtë periudhë kohore, por 

edhe në vijimësi aktiviteti kombëtar i Mark Çettës ishte i 

vazhdueshëm. 

 

Merr pjesë përkrah forcave qeveritare shqiptare në luftën 

kundër kryengritjes antishqiptare-sulltaniste, të udhëhequr 

nga Haxhi Qamili, në vitin 1914. Urrente dhe vepronte 

edhe kundër forcave esadiste. Mark Çettën do ta gjejmë 
edhe si pjesëmarrës në luftimet që bëjnë shqiptarët kundër 

pushtimit sllavo-malazez të Shkodrës. 

 

Ky aktivitet i madh patriotik e bëri shumë të njohur Mark 

Çettën në rrethet patriotike të kohës. Përveç kësaj, ky 

angazhim, jo vetëm e bëri të njohur, por edhe e rreshtoi atë 

duke bashkëpunuar me personalitete të tjera madhore kom-

bëtare si: Ismail Qemalin, Nikollë Kaçorrin, Shahin Kolo-

njën, Murat Toptanin, Abdyl Ypin, Dervish Himën, Hilë 

Mosin, Faik Konicën, Mati Logoreci, Mithat Frashërin, 

Kristo Luarasin, Mihal Gramenon etj. 
 

Mark Çetta vdiq pas një sëmundje të rëndë, më 13 tetor të 

vitit 1928, në Tiranë. Të gjitha këto përpjekje atdhetare nuk 

i sollën asnjë dobi materiale këtij patrioti të vyeshëm. Në 

fakt edhe veprimtaria e tij nuk e kishte këtë synim. Ai nuk 

tentoi kurrë të pasurohej në dëm të popullit të vet të 

shumëvuajtur. Në moshën 65 vjeçe, i plakur e i lodhur, për 

të mos iu rënduar kujt e për ta fituar me nderë bukën e vet, 

po punonte për shërimin e sëmundjes së lisë në qytete e në 

katunde, në fusha e në male, ku u sëmur rëndë e prej së 

cilës sëmundje edhe vdiq. Pra, edhe vdekja e gjeti duke i 
shërbyer atdheut të vet deri në minutën e fundit. 

 

Kështu, Mark Çetta e kreu misionin e vet patriotik tue duke 

lenë mbas vedit namin e nji shqiptari të vërtetë, nji 

malësori kreshnik.Vdekja e patriotit Mark Çetta pati një 

jehonë të madhe. Dhimbja për vdekjen e tij u pasqyrua dhe 

në shtypin e kohës. Në Arkivin e Shtetit Shqiptar ne 

veçuam artikullin e Gazetës Shekulli i ri, e dt. 26 tetor 

1928, me titull: “Ushtari i idhesë, patriot i dëgjuar- Mark 

Çetta vdiq”. Në këtë artikull pasqyrohet përmbledhtazi, jo 

vetëm jehona e vdekjes dhe humbja e patriotit, por dhe 

momente mjaft interesante nga veprimtaria e tij patriotike. 
Ky artikull përfundon me nderimin edhe ndaj dy djemve të 

tij dhe ruajtjen e kujtimit të përjetshëm jo vetëm ndaj një 

prindi të tillë, por edhe ndaj një atdhetari të çmuar. “Dy 

djemve të tij të paharueshem i heqim kapelen tonë e i 

thomi fjalët e Poetit tonë Kombëtar: Letë i qoftë mbi vorr 

ledina, akulli, bora e serotina”. 

(vijon) 
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Sabile Keçmezi-Basha lindi më 1954 në Koretin të Dardanës (Kamenicë), Kosovë. Ka mbaruar fakultetin e shkencave 

politike në Beograd më 1977. Ka magjistruar (1980) dhe doktoruar në Universitetin e Prishtinës në Degën e Historisë më 
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nga ato shkencore, publicistike, trajtesa, vështrime, shqyrtime, fejtone, poezi për të rritur dhe fëmijë, tregime, drama, 

romane, ese etj. Është anëtare e Kryesisë së Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës. Në vitin 2001-2004 ishte deputete e 

Parlamentit të Kosovës. Aktualisht merret me probleme historiko-politike të kohës më të re. Që nga viti 2009 është anëtare e 

Akademisë së Arteve Evropiane. Nga viti 1978 punon në Institutin e Historisë të Kosovës dhe ka titullin e këshilltarit 

shkencor (Profesor Ordinar). 

 

 

 

 

Formimi dhe veprimtaria e Organizatës Nacional Demokratike Shqiptare në Kosovë  

dhe Gjon Sereqi 
(pjesa e parë) 

 

Pas  Marrëveshjes së Mukjes,  

(1943), ndaj Ballit Kombëtar, si 

forcë politike kombëtare 

zhvillohet një fushat 

komprometuese, duke e akuzuar 

drejtpërdrejt si bashkëpunëtore të 

fashizmit, dhe pas kësaj lindi 

nevoja  që krerët e saj të 

mblidhen dhe me ndihmën e 
misionarëve diplomatik të 

shërbimeve informative angleze, 

në nëntor të vitit 1943, në 

Gjakovë iniciohet formimi i 

ONDSH-së.  Dihej se Kosovës 

gjatë luftës iu premtua se pas 

përfundimit të LDB, ajo do të 

bashkohej me Shqipërinë, por 

ndodhi mashtrimi më i madh që i 

kishin bërë jugosllavët 

shqiptarëve dhe dihej se më 8-10 

korrik, 1945, u mbajt Kuvendi i 
Prizrenit ku edhe zyrtarisht 

Kosova u okupua nga Serbia dhe 

Jugosllavia. 

 

Pas konferencës, forcat atdhetare- 

nacionaliste shqiptare 

Konferenca e Mukjes, 1943                                                                         

ngelën të pakënaqura, andaj 

organizuan dhe ri aktivizuan 

organizatat atdhetare dhe më 

vonë do të shohim se numri i tyre 
ishte i madh. Ne Kosove vepronte 

organizata NDSH-së, që ishte 

vazhdimësi e ONDSH të Ejup 

Binakut, Besa Kombëtare e Prof 

Ymer Berishes, Organizata NR. 

2, e Ajet Gergurit etj. 

 

Një ndër këto organizata që bëri 

bujë pa dyshim ishte Organizata 

Nacional Demokratike Shqiptare 

( ONDSH) në Kosovë, Maqedoni 

dhe në vise të tjera shqiptare në 
Ish- Jugosllavi. Veprimet dhe 

ndjenjat patriotike të shqiptarëve, 

dashuria për atdheun, 

shfaqja transparente e 

dëshirës dhe aspiratat 

shekullore për 

bashkimin kombëtar, jo 

vetëm që nuk u 

përfillën, por u 

konsideruan si 

“shqiptaromëdha” dhe 
që çonin ujë në mullirin 

e armikut. Nën 

presionin e fuqishëm 

politik të qarqeve serbe 

e  

jugosllave, çështja e Kosovës u tentua të mbyllej në mënyrë të panatyrshme 

dhe të humbas karakterin e saj si një problem i mprehtë kombëtar e politik1. 

Komiteti Qendror i NDSH-së në Shkup u formua në prill të vitit 1945 dhe 

veprimtarin e vet e zhvilloi edhe në Kosovë e Maqedoni. Ky Komitet pati 

jetë veprimi më të gjatë se KQ i Prizrenit, përkohësisht deri më 1946, kur 

edhe u zbulua veprimtaria e tij. Gjatë tërë kohës komiteti i Shkupit ishte 

shumë aktiv ngase mbante lidhje edhe me përfaqësuesit e huaj në Shkup si 
me përfaqësuesit anglez, amerikan, francez, turk etj.  

 

Kongreset e Organizatës Nacional Demokratike Shqiptare 

Nga anëtarët e ONDSH-es u mbajtën gjithsejtë tri kongrese dhe duhet shtuar 

se rrethanat ishin të tilla sa këto kongrese u mbajtën brenda një viti, kur edhe 

bëhet zbulimi i veprimtarisë të anëtarëve të ONDSH-së. 

 

Kongresi I (III) i ONDSH-së 

Kongresin I (III), u mbajt në Kopilaçë, më 

15-16 gusht 1945, por në këtë tubim nuk 

kishin marrë pjesë të gjithë të ftuarit, 
sepse ishte  shumë vështirë për të 

udhëtuar, sepse në çdo pjesë të vendit 

qarkullonin dhe survejonin 

bashkëpunëtorët e UDB-es, dhe, 

ekzistonte frika që të zbulohen dhe të 

arrestohen anëtarët. Në këtë kongres nuk 

kishin ardhur edhe përfaqësues të tjerë e 

që mosardhja e tyre ndikoi që të mos 

zgjidhet KQ i NDSH-së, e që tërë kjo 

ngeli që të bëhet më vonë, në kongresin e  

                                                
1
 Lefter Nasi, Mbi statusin Politiko-Juridik të Kosovës pas Luftës së Dytë Botërore ( 1944-

1946), “Çështja e Kosovës një problem historic dhe actual”, Tiranë 1996 fq. 222. 

mailto:sabile_basha@hotmail.com
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rdhshëm, ku do të tubohen edhe 

delegat të tjerë2, dhe u vendos që 

kongresi i ardhshëm të mbahet 

me 1 qershor 1946 (respektivisht 

u caktua që të mbahet pas dhjetë 

muajve nga Kongresi I i NDSH-

së). Për këtë tubim të madh të 

rezistencës kombëtare u ftuan të 

gjithë përfaqësuesit e të gjitha 
komiteteve të NDSH-së që 

vepronin në atë kohë. 

 

Kongresi II (IV) i ONDSH-së 

Kongresi  i II (IV) i  ONDSH-së 

u mbajt me 1 qershor, në qytetin e 

Shkupit. Situata politike kur u 

mbajt kongresi i dytë ishte edhe 

më e rëndë se në ndërkohë u 

zbuluan dhe u arrestuan anëtarët e 

KQ të NDSH-së në Prizren, dhe 

njëherë kjo, edhe ishte shkaku që 
kushtëzoi që të merren masa 

paraprake, ngase në Kosovë ishte 

instaluar pushteti administrativo-

ushtarak dhe çdo veprim ilegal 

ishte i vështirësuar, kjo ndikoi që, 

në çështjen e organizimit të 

merren masa urgjente. Sipas disa 

të dhënave me të cilat disponohet, 

në kongres morën pjesë vetëm 12 

delegatë, sepse situata politike 

ishte shumë e rëndë dhe e 
tendosur. Çdo veprim apo lëvizje 

përcillej me dyshim nga organet e 

pushtetit. Megjithatë të 

pranishmit morën qëndrim që 

kongresi t‟i zhvillojë punimet, 

sepse në të ardhmen askush nuk 

do të mund të prognozonte për 

përmirësimin e situatës politike 

në vend. 

 

Nga ky kongres doli një 
udhëheqësi e re e NDSH-së. 

Kryetar u zgjodh patrioti dhe 

veprimtari i dalluar Halim Orana 

nga Gjilani, Qemajl Skenderi u 

zgjodh zëvendës-kryetar dhe 

Azem Morana, sekretar i 

organizatës, ndërsa anëtarë të KQ 

të NDSH-së u propozuan dhe u 

zgjodhën Hamdi Berisha, 

Mehmet Bushi, Hysen Rudi, 

Januz Balla, Mahmut Dumani, 

Hasan Bilalli, Haki Efendi 
Sermaxhaj, Osman Cani dhe 

Mitat Tershana. Kongresin e 

kishte përshëndetur edhe Luan 

Gashi. Që kastile kishte ardhur 

                                             
2
 Besim Kajtazi, Gjurmëve të Komitetit 

Nacional Demokratik Shqiptar, Ora, 1991 

( vazhdimi i tretë), Prishtinë 

nga Perugji i Italisë dhe në atë kohë ishte sekretar i Komitetit të Ballit 

Kombëtar.3  Kongresi gjatë punës që zhvilloi, miratoi një serë dokumentesh 

që më vonë patën një rëndësi të madhe historike. Delegatet me aklamacion 

miratuan “Skemën e organizimit” dhe “Programin e Lëvizjes për Lirimin e 

Tokave Shqiptare”. Në kongres vlen të përmendim se mirënjohje e veçantë 

për punën dhe hartimin e dokumenteve iu shpreh Halim Oranës, sepse pa 

angazhimin e tij puna e kongresit do të ishte më e zbehtë dhe jo në nivelin e 

duhur4. 

 
Dokumentin e parë, që e miratoi 

kongresi ishte “Skema organizative”, 

që në të vërtetë në të përfshihej 

struktura organizative e organizatës 

si në terren, po ashtu edhe në vetë 

komitetet e tyre. Në çdo qytet dhe në 

çdo fshat propozohej nga një skemë 

identike për formimin e komiteteve 

të vendit, për lirimin e tokave 

shqiptare. Koordinimi i të gjitha 

punëve  ndërmjet komiteteve duhej të 

bëhej përmes “Komitetit Epruer”. 
Ndërsa, Komiteti Epror të jetë i varur 

nga Komiteti Qendror i NDSH-së. 

Dhe çdo komitet, pa marrë parasysh 

se është i qytetit, fshatit, rajonit apo i 

komunës, duhet të ketë strukturën 

organizative ose udhëheqësin e vet, e 

cila përbëhet nga kryetari, sekretari, 

anëtari i parë, anëtari i dytë dhe 

anëtarë të tjerë të kryesisë, që do të 

caktohen sipas nevojës. Kryesia, 

respektivisht anëtarët e saj i ndajnë detyrat dhe obligimet ndërmjet veti, që 
caktohen sipas nevojës dhe zotësisë së anëtarëve. Punën e organizimit dhe 

përgjegjësin për të e mban kryetari. Ai , ndër të tjera organizon dhe zbaton 

urdhëratë e Komitetit Epror. Sekretari në bashkëpunim me dy anëtarët, 

kryejnë shërbimet e propagandave të lajmeve dhe si detyrë kryesore  kanë të 

bëjnë ndërlidhjen ndërmjet shërbimit politik dhe atij ekonomik. Sipas 

“Skemës organizative” llogaritej se shërbimi më i ndjeshëm dhe më i 

nevojshëm ishte shërbimi politik i komitetit, dhe anëtarët e këtij shërbimi 

ishin të obligueshëm që t‟i kushtonin rëndësi të posaçme. 

 

Nga “Skema e organizimit” 

propozohej, që çdo komitet 
në kuadrin e vet të formonte 

një trup, i cili do të vepronte 

nën emrin “SIP” që do të 

thoshte Sigurim Politik. 

Sigurimi Politik kishte për 

detyrë mbledhjen e 

informatave për personat e 

ndryshëm dhe të hetonte 

sigurimin e mirëvajtjes së 

veprimtarisë së komiteteve. 

 

(vijon) 

 

 

 

 

                                                
3
 Lubo Popoviq, Dosja 50-1-00002. 

4
 Dr. Sabile Keçmezi-Basha, vepër e cituar 
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Shkruan: Leonora Laçi, Shkodër/Shqipëri (nora.laci@yahoo.com) 
Leonora Laçi e lindur me 28 janar 1992 në Shkodër (Shqipëri). Ka mbaruar Masterin Shkencor në Universitetin e Tiranës 

në profilin Histori. Është publiciste, studiuese e shkrimtare e re. Ka bërë shumë studime duke marr pjesë në konferenca 

shkencore, si  dhe ka bërë recensa e parathënie të disa veprave. Po ashtu është autore e veprës studimore, e para në llojin e 

saj për këtë çështje, “Emigracioni politik shqiptar në vitet 1944-1955”, si dhe ka në proces një vepër tjetër monogafike. 

 

 

 

 

 

Imzot Frano Gjini torturohet dhe pushkatohet vetëm sepse s’pranoje ndarjen e Kishës 

Katolike Shqiptare nga Selia e Shenjtë 
  

Imzot Frano Gjini ishte në radhën e 

atyre priftërinjve “rebelë” që nuk ju 

nënshtrua regjimit komunist, por 

qëndroi stoik dhe para togave të 

pushkatimit, përpos mos nënshtrimit 

përpara Enver Hoxhës duke mos 

pranuar ta bënte kishën vegël në dorë 

të pushtetit. Momentet kur Imzot 
Frano Gjini ra në sy të pushtetit dhe 

kishte dy zgjidhje ose duhej 

nënshtruar ose eliminuar me çdo 

kusht. Këtu fillon drama e Imzot 

Gjinit. 

 

Imzot Gjini do jetë në qendër të 

vëmendjes së regjimit të sapo  

instaluar në Shqipëri. Kjo vëmendje 

do të fillojë që në fund të 1945, ku:“ 

në zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945 Frano 
Gjni , Abati, mori guximin dhe i tha 

prerë komisionit të votimit në Orosh 

se unë nuk votoj për një pushtet që në strategjinë e tij, në plan të parë, ka 

zhdukjen e çdo feje... Jam klerik në shërbim të popullit dhe të fesë së 

krishterë, për të cilën nuk më dhimbset jeta, ashtu si dhe për Atdheun”- 

shkruan në gazetën  “Koha Jonë” historiani Ndue Dedaj me 15 shtator 1994. 

Qëndrimi kundërshtues i Mons. Frano Gjinit u vu re dhe në rastin kur   

Delegati Apostolik Leone Nigris që  ishte i detyruar të largohej nga 

Shqipëria (1945), i transferon funksionin e tij Imzot Gjinit si Zëvendës i 

Delegatit Apostolik.  Gjini do thirret në Tiranë nga Enver Hoxha dhe i 

kërkohet të ndërpresë kontaktet me Vatikanin dhe ndikimin e tij ta verë në 
shërbim të E.Hoxhës. Çfarë Gjini, e refuzon. Për këtë është shkruar në 

veprën e Markus Piters “Përballja e historisë së Kishës Katolike në Shqipëri 

1919-1996”, dhe veprat e Pjetër Pepës kushtuar Klerit Katolik në dy vëllime  

dhe “Dosjet e Diktaturës”. 

 

Dëshmi e Padër Konrad Gjolaj për Frano Gjini:  

“Kur Nigras u largue prej këndej, ai u takue me Arqipeshkvin e Shkodrës, 

Imzot Gaspër Thaçin dhe sekretarin e tij, Dom Mark Hasin. Nigris, para se 

të shkonte, la porosi qe në kjoftë se nuk kthehet ma, kompetencat  t‟i jepen 

Imzot Frano Gjinit, abatit të Mirditës, me cilësinë e zv\ Delegatit Apostolik 

të Vatikanit në Shqipni. Njeri i heshtun dhe modest. Nuk rrinte në krye të 

vendit, as kur i takonte. Ishte burr‟i qetë, natyrë të cilën e pëlqejshin edhe 
mirditsit, mbasi kombinohej edhe me nji squetësi që kuptohej vetëm mbas 

njoftjes afër me të. I premë në fjalë dhe i ngadaltë, gja që e bante të 

domosdoshëm në kuvendin e krahinës.  Ishte i provuem si antikomunist me 

prova trimnije. Kur mirditasit i kishin propozue me e përcjellë jashtë 

Atdheut, për mos me ra në dorë të komunisave, Imzot Gjini ishte përgjegjë: 

“Jo, se nuk kam si me e lanë popullin e Sh‟Lleshdrit në dorë të 

komunistave”. Ai qëndroi këtu dhe kreu detyrën e ngarkueme deri ditën e 

fundit, ashtu si punoi me 

korrektësi gjithë jetën.  Ma vonë u 

provue edhe në trimni”. Kjo 

dëshmi është shkëputur 

tekstualisht nga vepra Pjetër 

Pepës “Tragjedia dhe lavdia e 

Klerit Katolik në Shqipëri”-Vol. 

II, 55, Tiranë, 2007. 
 

Gazeta “Koha e Re” - Organ i 

Frontit Demokratik të Prefekturës 

së Shkodrës,  me 19 nëntor 1946, 

me kryetitull: “Zbulime 

sensacionale në Kuvendin 

Françeskan”, ndër të tjera 

shkruan;” Pak ditë më parë në 

Kuvendin Françeskan dhe në 

Kishën e Fretërve u zbuluan disa 

sende me shumë randësi për 
skjarimin e popullit dhe për 

demaskimin e atyre që punojnë 

kundër popullit. Mu në mes të 

Kishës nën rasat dhe nën altarin, 

të fshehura me mjeshtëri 

reaksionari, gjetën dokumenta të 

Gjonmarkajve(....) Në dhomën e 

Kuvendit u gjetën dokumenta të 

kuislingëve me damkë si Pader 

Anton Harapi(...) Në dhomë të 

poshtme të Kuvendit në depon e 
ushqimeve dhe në stallën e 

derrave, të futura në mur, në dhe 

ase në tavan, u gjetën mitraloz, 

municion, bombe dore, pushkë e 

të tjera.   

 

11 dhjetor 1946: Goditja e dytë e 

madhe: “Zbulohen” armë në 

kishë-Sekuestrohet kuvendi 

Françeskan Arrestohen e 

torturohen: 

Imzot Frano Gjini 
Imzot Nikollë Deda 

Padër Mati Prennushi 

Padër Ciprian Nikaj 

Padër Pal Dodaj  

Dom Tomë Laca 

Dom Ndoc Sahatçija 

Padër Gjon Karma 

mailto:nora.laci@yahoo.com
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Dom Nikollë Shelqeti 

Padër Mëhill Miraj 

Fra Zef Pllumi, etj(…) 

E njëjta ftesë për shpëtim iu bë Imzot Frano Gjinit nga mirditorët e arratisur 

që e donin dhe e nderonin aq shumë, e mundësitë ishin fare të lehta. Por jo! 

“S‟kam kujt t‟ia la besimtarët e kishën e Shën Lleshdrit”, ishte përgjigja e 

vetme- shkruhet në vepren e Pjetër Pepës kushtuar Klerit. 

 

Si u arrestua Frano Gjini?! Që nga ajo që quhet si Lëvizja e Postrribës, me 9 
shtator 1946, u  arrestuan dhe një grup meshtarësh, pa marrë pjesë fare në 

këtë lëvizje, asnjëri  prej tyre. U arrestuan Frano Gjini, Imzot Gjergj Volaj, 

Imzot Nikollë Deda, Dom Tomë Lacaj. Letrat e arrestimit nuk kanë cilësime 

konkrete veç gjera të përgjithshme dhe të papërcaktuara saktë. 

 

Prokurorija Publike e Prefekturës ( Seksioni i Sigurimit). 

Letër Ndalimi përmban: Neve Hys Zaja Prokuror Publik i Pref. të Shkodrës. 

Tue qënë se Monsinjor Frano Gjinaj biri i ... dhe i ..., vjeç 1886 nga... me 

mjeshtëri... me shenjat trupore të veçanta që pasojnë.... pandehet për deliktin 

e dobësimit të Mbrojtjes së kryer më ... dhe të parashikuar prej nën ....  

Urdhëron ndalimin e tij për  nji kohë të pa caktueme dhe mbylljen e tij në 

burgun e Shkodrës. Cdo fuqi e armatosun ngarkohet me ekzekutimin e këtij 
urdhëni. 

Shkodër më 18, të muajit XI të vjetit 1946. 

Prokurori Publik 

Hys Zaja. 

 

Ajo çfarë bie në sy në këtë fletë arresti e 

shkruar keqas, thuhet se motivi i arrestimit 

është për krimin “dobësimi i  Mbrojtjes”, 

çfarë nënkuptohet më këtë?!  

  

Ndërsa mesa duket nga dita e arrestimit 
deri ditën e akt –akuzës në fillim të vitit  

1948, duket qartë se për dy vjet “është 

punuar” nga sigurimi për të përpiluar një dosje sa më bindëse për “krimet” e 

Mons. Gjinit dhe të tjerëve që u arrestuan më të. Me mjaft zell u përpiluan 

proces-verbale nga “prokuror”, “sigurims”, e njerëz të që s‟hezituan të 

gënjejnë gjoja si dëshmitarë. Pse të gënjejnë? Kjo vihet re në deklaratën e 

Pjerin Kçirës pak muaj pas pushkatimit të Mons.Frano Gjinit, P.Mati 

Prenushit, e D.Nikollë Dedës. Ku punonjësi i Sigurimit Pjerin Kçira ndërron 

pllakë dhe nga anëtar partie bëhet armik i partisë dhe armik i popullit, duke 

treguar të vërtetën për armët në Kishën Françeskane, ku gjatë seancave 

gjyqësore do të pohoj i penduar për atë që 
e rendonte mbi supe, duke u shprehur para 

gjykatësit  me këto fjalë: “Mos mendo se 

bën me mua siç kemi bërë me klerikët 

katolikë duke ia futur armët në kishë e duke 

i detyruar përmes torturave çnjerëzore të 

pranojnë se janë të tyret... Për të mbuluar 

poshtërsitë tuaja e të E.Hoxhës ju doni të 

dënoni njerëzit e pafajshëm!” Kjo 

deklaratë e tij nxori në pah të vërtetën e 

armëve në kishë. Por ishte vonë sepse 

tashmë martirët e fesë s‟gjendeshin më në 

dhomat e ftohta të burgut, por në parriz. 
 

“Gjygji në Redaksinë e ”Hyllit të Dritës”. 

Në Dhetor e mueren edhe atë e un mbeta përseri vetëm. Burgu tash dukej se 

kishte pak të burgosun. Aty më zuni fillimi i 1948 me nji të ftohtë aq të madh 

sa edhe mijtë vijshin e më hyjshin nën batanije e, disa herë, më ka ndodhë 

me i gjetë në nadje të ngordhun në dyshek; përse un i kishem shtypë pa 

dashje, ndërsa ishem në gjumë. 

Me dt.13 Janar me prunë akt-

akuzën. Kjo ishte e formulueme e 

njajta për 10 persona. 

Imzot Frano Gjini 

At Mari Prendushi-Provincial i 

françeskanëve 

Imzot Nikollë Deda 

Dom Tom Laca-sekretar i 
Arqipeshkvit 

Dom Ndoc Sahatçija 

At Mëhill Miraj 

D.Nikollë Shelqeti 

Dom. Mark Hasi 

Fr. Zef Pllumi 

Zef Haxhia 

Akt-akuza përbahej prej 14 

pikash, të cilat pak a shumë 

kishin këtë përmbajtje:  

Të gjithë këta janë klerikë të 

Kishës Katolike, qendër e 
obskurantizmit botnor gjatë gjithë 

historisë. Se i kanë shërbye 

skllavopronarve e të gjithë 

monarkve gjatë shekujve. Se kanë 

shkaktue shumë luftra fetare, 

Kryqëzatat anti islamike, por 

kanë përgatitë edhe Natën e Shen 

Bartolomeut në Francë.  Se kanë 

pengue shkencën e përsekutue 

shkenctarët tue djegë për së gjalli 

Galileo Galilein e Xhordano 
Brunon.  Se kanë bashkpunue 

aktivisht me të gjithë perandoritë 

për shtypjen e popujve. Se kanë 

bashkpunue me Perandorinë 

Turke në dam të popullit shqiptar. 

Se kanë bashkëpunue me 

Perandorinë Austro –Hungareze 

dhe kanë përgatitë ardhjen e sajë. 

Se kanë përgatitë ardhjen e 

fashizmit. Se kanë bashkëpunue 

me mbretin Zog për shtypjen e 
popullit shqiptar. Se kanë përgatit 

okupacjonin Italian me 7 prill 

1939 dhe atë të fashzimit 

gjerman. Se kanë luftue Lëvizje 

N.C. Se kanë dashtë me përmbysë 

Pushtetin Popullor, etj, etj. 

(...) Mbas tri ditësh erdhën e më 

mueren. Në odën e Redaksisë të 

“Hyllit të Dritës” u zhvillua 

séance e parë gjygjsore. Erdh 

Trupi Gjykues Ushtarak, në mos 

u gabofsha, me këta persona: 
Mustafa Iljazi-kryetar, Anastasi 

dhe nji tjetër oficer dorëcung si 

antarë, Namik Xhemali- 

prokuror( ...)”- kujton At Zef 

Pllumi. 
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Një letër prej dy faqesh e shkruar me shkrim dore nga Frano Gjini dhe e 

nënshkruar nga ai, ku ja drejton Gjykatës së Naltë Ushtarake për ti ndryshuar 

vendimin duke pretenduar me argumente se është i pafajshëm, por e cila nuk 

u mor parasysh dhe pushkatohet disa muaj më vonë. 

 

Drejtuar Gjygjit të Nalt Ushtarak.-Tiranë 

Un i nenshkruemi Mons. Frano Gjini Regjent i Delegacionit Apostolik në 

Shqipni. Kam nderën të njoftoj atë P. T. Gjykatë të Naltë e ndiej për detyrë të 

shejtë të kundërshtoj vendimin e Gjygjit Ushtarak të Shkodrës dhanë me 8.I. 
1948 me kenë se ky venim asht dhanë në fazë fakt-akuzes lshue prej 

Prokurorit Ushtarak të Zyres Ushtarake Shkodrës me 2.I. 1948, e cila si asht 

formolue nuk asht konform me të vërteten për sa i përket personit t‟im: 

Se nuk kam punue për ardhjen e fashizmit italian në Shqipni; 

Se nuk kam kenë spiunë i imperializmit nazi –fashist; 

 As kam punue për fashizimin e vendit; 

4) Se nuk ia kam pranue kurr aderimin tem okupacionit italian me 

përjashtim të një telegrami dërgue mbas 22 ditesh nga okupacioni italian, 

bashkë me kolegët të tjerë te Episkopatit e cila telegram nuk ka tjetër kuptim 

veç të një formalitetit konvenience, të detyruem nga fataliteti historik të 

ngjarjeve të kohës të përgatituna prej tjerëve,. Pra kanë veprue të gjith 

përfaqsueesit e riteve e civile, ushtarake e fetare të vendit t‟onë; 
5)Se nuk kam shue ndjesit patriotike nacionale të popullit; 

6)Se nuk kam vue kurrënji penges serioze për eliminimin e Levizjes së N.CL,  

7)Se nuk kam ndihmue në asnjë menyrë Qeverit Kuislinge; 

8)Se nuk kam ndimue kurrkenë për të pengue rezistencen e popullit kundra 

okupatorit ... as formacionin e bashibuzukve kundra N.Cl; 

9)Se mbas çlirimit nuk kam organizue, marr pjesë a kryesue ndonji grup 

politik antipopullorë me qëllim për të përmys Pushtetitn me vjolencë as nuk 

kam ngarkue ndonjë personë klerik a civil për të më përfaqsue nën grupe të 

tilla nëse kanë ekzistue; 

10) Se nuk kam drejtue kurr memorandume te karakterit imperialiste te huaj; 

11)Se nuk kam pasë kurrnjë përpjekje as ilegal as me reakcionin e mrenshem 
e të jashtëm. 

Prandaj në lidhje me sa ju thoni e ndiej për detyrë e ndërgjegje kombëtare, 

shoqërore, profesionale të kërkoj në bazë të drejtesis .. asaj të ...Gjykatë 

rishikimin e gjyqit prishjen e vendimit të tij e njofjen e pafajsis sime. 

Në saj të kërkeses sime ....nenshkruhem me nderime   

                                                                                Shkoder . 10. I.1948  

Frano M. Gjini    Regjent i Delegacjonit Apostolik në Shqipni  

 

Torturat dhe ekzekutimi! 

U lexue prej Kryetarit vendimi i formuluem gjatë e stërgjatë me ato provat 

bindse, që zakonisht bien të gjith xhelatët e botës: 
Imzot Frano Gjini    me vdekje pushkatim 

At Mati Prendushi me vdekje pushkatim 

Imzot Nikollë Deda me vdekje pushkatim 

Dom Tom Laca me burgim të përjetshëm 

At Donat Kurti me burgim të përjetshëm 

D.Ndoc Sahatçija me 15 vjet burg 

At Mëhill Miraj me 10 vjet burg 

Dom Mark Hasi me 7 vjet burg 

Zef Haxhia me 5 vjet burg 

Dom Nikoll Shelqeti me 3 vjet burg 

Fr. Zef Pllumi me 3 vjet burg 

D. Anton Muzaj me lirim kondicional.  
 

Ndërkohë që priste ekzekutimin, sipas dëshmive thuhet që:  (…)Koha e 

martirizimit të tij (Imzot Frano Gjinit) arriti shumë shpejt. Regjimi i ri e 

arrestoi Gjinin pas publikimit të letrës së tij, në të cilën denonconte fushatën 

shpifëse dhe persekutimin e Kishës Katolike. Policët që e merrnin në pyetje, 

ia lidhnin gojën dhe kokën me tela elektriku. Ato e torturonin me goditje 

elektrike, pastaj ia çanin e ia kriposnin trupin, madje i hidhnin edhe ashkla 

druri në thonjë duarve dhe të 

këmbëve. Më në fund, skuadra e 

ekzekutimit i dha fund jetës së 

ipeshkvit, në një pellg me baltë në 

parcelat e vreshtave të Bardhajt 

(afër Shkodrës). Ai u ekzekutua 

me 18 klerikë dhe laikë, 

mëngjesin e 8 marsit 1948. 

  

Por kush ishte Frano Gjini? 

I lindur me 20 shkurt 1886 në 

qytetin e Shkodrës, që heret 

shfaqi dëshirën  për ti hyrë rrugës 

për tu bërë prift. Në 1903 

përfundon maturën në Kolegjin 

Saverian, ndërsa studimet e larta  

për teologji i kryen në seminarin 

e Kongregacionit për përhapjen e 

fesë në Romë. Më 28 qershor 

1908 shugurohet meshtar duke 

shërbyer si famullitar në Krujë, 
Vlorë e Durrës. Më 29 qershor 

1930 zgjidhet Ipeshkëv i Abacisë 

së Mirditës në Orosh, ku Abati 

kishte një rendësi të madhe për 

mërditorët, më 3 korrik 1930 

emërohet ipeshkëv titullar i 

Semta. Me 28 tetor 1930 

shugërohet ipeshkëv.  Për merita 

të veçanta në favor të Shqipërisë 

me 11 qershor 1942, Guvernatori 

Mbretëror në Tiranë i akordon 
Urdhërin “Skanderbeg”. Kështu 

në mars 1948 pushkatohet së 

bashku me klerikë të tjerë, të cilët 

ishin dënuar me akuzën e rreme 

për fshehjen e armëve në Kishën 

Françeskane. Më 14 nëntor 1993 

atij iu akordua titulli 

(postmortum) “Martir i 

demokracisë” nga Presidentit i 

Shqipërisë i asaj kohe. Madje 

themeluesi i Kishës së Parë 
Katolike në SHBA, Mons. Zef 

Oroshi, dikur sekretar i Mons. 

Gjinit, në shenjë nderimi dhe 

respekti në hollin e kishës dhe në 

bibliotekën e tij mbante fotot e 

ipeshkvit Gjini- shkruhet në 

vepren e publicistit e studiuesit 

Tomë Mrijaj, “Një jetë e shkrirë 

për fe e atdhe –Mons. Zef 

Oroshi”. Gjini i cili ishte vet 

Doktor i Teologjisë i dha një 

rendësi të veçantë nxitjes dhe 
mbështejtes së shkencës si dhe 

dhënies së bursave kishtare për 

teologët e rinj shqiptar të 

talentuar.  

(vijon) 
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Shkruan: Tomë Mrijaj, New York/SHBA (tmrijaj@yahoo.com) 
Tomë Mrijaj u lind në fshatin Zllakuqan, komuna e Klinës. Përfundoi shkollën e mesme normale në Gjakovë dhe vijoi 

studimet e larta me korrespondencë për jurisprudencë në Universitetin e Prishtinës. Më 1978 vendoset përfundimitsht në 

New York.  Në të njëjtin vit rregjistrohet në St. Johns University në Queens të NY, ku vijoi studimet e larta. Librat e 

botuar: 1. “Dom Anton Kçira shërbestar i Zotit e i Atdheut”, Monografi, botuar në Shkodër, 2002; 

2. “Lidhja e Prizrenit (1962-2002) themeluesi dhe udhëheqësi Ismet Berisha”, Monografi, New York, 2002; 

3. “Marie Shllaku bijë e Shkodrës martire e Kosovës”, Monografi, botuar në New York, 2004; 

4. “Ngjarje dhe portrete historike”, jetëshkrime të figurave të shquara shqiptare, botuar në Prishtinë, 2004;  

5. Monsinjor Dr. Zef Oroshi. “Një jetë e shkrirë për Fe e Atdhe”. Jetëshkrim. 2009 New York; 

6. “Gjeneza e Familjes Mrijaj”, Kujtime, Shkodër, 2015. 
 

Prof. Zef Nekaj ishte dhe mbeti një personaliet i paharruar në botën shqiptaro-amerikane 
(pjesa e dytë) 

 

Si e njoha Prof. Zef Nekën? 

Në muajin korrik të vitit 1979, një vit mbasi unë kisha 

ardhur në Amerikë (u vendosa në New York), në një 

ditë të bukur vere, në shtëpinë e Kapidanit Ndue 

Gjomarkut në Queens NY. Aty takova për herë të parë 

Profesor Zef. V. Nekaj.  
 

Këto takime të cilat të 

frytshme dhe shumë të 

domosdoshme për mua, 

më vonë do të bëhen 

më të shpeshta. Prof. 

Nekaj, gjatë pushimeve 

verore udhëtonte nga 

Monterey (California) 

në New York, për t‟u 

çmall me miqët e vjetër, 
të cilët i kishte 

bashkëvendas nga 

vendlindja e tij Mirditë, 

si: Kapidanin e Mirditës 

Ndue Gjomarku, Mons.         

Prof. Zef Nekaj                       Dr. Zef Oroshin, vëllezërit 

Nikollë e Pjetër Shkoza, familjen Kadeli, Melyshi, Çupi 

e shumë të tjerë, ku si vendqendrim kishte familjen e 

Kapidanit dhe Kishën Katolike Shqiptare në New York 

dhe famullitarin e mikun e tij të ngushtë Mons. Dr. Zef 

Oroshin. 

 
Në takimin e parë Kapidani i Miridtës Ndue Gjomarku, 

më paraqiti para Profesor Nekajt, duke thënë: se “Eshtë 

një intelektual i ri nga Kosova, që nuk ka shumë kohë 

që ka ardhur nga vendlindja, mbasi përndiqet nga forcat 

e policisë së Serbisë për t‟ua arrestuar për arsye të 

bindjeve të tij atdhetare dhe pas një përplasje direkte 

fizike, që kishte pasur më serbet, të cilët po qëllonin me 

grushte një bashkëatdhetarë të tij nga Kosova…” 

 

Më pas, unë i përshkrova rofesorit gjendjen politike, 

ekonomike, sociale të Kosovës dhe vendlindjes time 
Lugu i Drinit (Klinë) në atë periudhë. Ai tha se kishte 

qenë disa herë në Lugun e Drinit, sidomos kur ishte 

mësues bashkëvendasi im Ndrecë Ndue Gjoka.  

 

Ajo që më ka mbetur në kujtesë, gjatë takimeve të 

shpeshta me profesor Nekaj, ishte fakti, se ai fliste më 

shumë nostalgji për Kosovën, mbasi sikurse thoshte ai e 

kishte shëtitur cep më cep, pasi për 10 vjet është njohur 

me shumë ngjarje, figura dhe histori të ndryshme.  

 

Një herë, kur më pyeti se në cilën shkollë keni mbaruar 

studimet e mesme, unë i thashë se kam mbaruar 

shkollën e mesme normale në Gjakovë dhe më pas kam 

vazhduar fakultetin juridik në Prishtinë. Profesori më 

tha, se kishte shërbyer si zëvendës drejtor në shkollën 

normale të Gjakovës dhe se njihte shumë familje 
zëmadhe në atë vend. Ai e donte shumë Kosovën, dhe 

për te ajo mbeti vendlindja e dytë. 

 

Ne mbetëm miq shumë të mirë me profesorin e shquar 

erudit Zef Nekaj. Unë nga ai mësova shumë gjëra për 

Kosovën time. Me padurim pritja të vinin pushimet 

verore që të takohesha në New York me prof. Zef 

Nekajn. Fytyra e tij plot emocione ndryshonte sa herë që 

përmendej emri i Kosovës ku ai kishte kaluar një pjesë 

të rinisë së tij. Ai i ndjente shumë vuajtjet e popullit të 

tij dhe gjithnjë ishte shprehur për Kosovën Republikë si 
shtet demokratik, brenda familjes së përparuar të 

vendeve të Europës Perëndimore. Gjithnjë kujtonte 

ngjarje dhe episode të trishtueshme të çetnikëve serbë, 

ndaj popullsisë autoktone të Kosovës.   

 

Me Kosovën profesor Nekën e lidhnin historitë e 

hidhura të burgjeve që kishte kaluar në qelitë e ftohta 

plot lagështirë dhe zinxhirë, rrahjet dhe torturat 

çnjerëzore, që kanë ushtruar gjithnjë kundër tij gardianët 

e burgjeve dhe drejtuesit e qelive. Por ai nuk u dorëzua 

asnjëherë, por ishte berë edhe më i fortë në rrugën e tij 

liridashëse të popullit të lashtë dardan.  
 

Profesor Nekaj përjetimet e veta të hidhura në burgjet e 

ish Jugosllavisë, do t„i përshkruaj me nota shumë 

prekëse në revistën “Shejzat”, me titull: “Pashkët në 

burg” (Nga kujtimet e Kukavicës), f. 37-39, Viti X, 

Romë 1966, # 1, 2).  

 

Në vitin 1941, profesor Nekaj së bashku me vllaun e tij 

mësuesin Ndue Nekajn ishin ndër 200 mësuesit e parë, 

që iu përgjigjen thirrjes së Ministrit të Kulturës Prof. 

Ernest Koliqit (që më vonë do të behën miqë të ngushtë 
me njëri-tjetrin), për të shkuar vullnetarë si mësues për 

përhapjen e arsimit dhe dijes në Kosovë. Është më 

interes të theksohet se Profesor Nekaj, kur u arratis nga 

Shqipëria, për të ruajtur familjen e tij, që po 

persekutohej në burgjet dhe kampet e përqendrimit nga 

kalvari i komunizmit, kur shkruante artikuj të ndryshëm 

kundër komunizmit dhe rregjimit diktatorial të Enver 

Hoxhës, ka përdorur shpesh pseudonime të ndryshme.  

(vijon) 

mailto:tmrijaj@yahoo.com
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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) 
Prof. dr. sc. Akil Mark Koci u lind me 1 shtator 1936 në Prizren. Kreu akademinë e muzikës dhe magjistraturën në 

Sarajevë, ndërsa doktoroi në Qendrën Ndëruniversitare të Studimeve Albanologjike në Tiranë. Ka qenë kryeredaktor i 

programeve muzikore në Radio Televizionin e Kosovës dhe profesor dhe Prodekan në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. 

Ështe autor i 17 librave, 250 kompozimeve muzikore dhe autor i baletit të parë në Kosovë „„Sokoli e Mirusha‟‟ që është 

luajtur në Teatrin kombëtar të Kosovës në Prishtinë dhe në Operën dhe Baletin e Sarajevës. Veprat e tij muzikore janë 

ekzekutuar në 35 shtete të botës. Ështe fitues i shumë shpërblimeve. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e dekoroi me 

dekoratën „„Medalja Presidenciale e Meritave‟‟ për kontributin dhenë në fushën  e arsimit dhe kulturës. Jeton tash 25 vite 

në Londër dhe është anëtar i British Academy,  anëtar i Shoqatës së Kompozitorëve të Kosovës, Britanisë së Madhe, etj.

 

 

Vepra e Nolit që ngjalli evokime e shestime  

  

Fan Stelian Noli 

 

Pas një kërkimi shumë të gjatë, më në fund, e gjeta librin aq të kërkuar të 

Fan S. Nolit Betoveni dhe Revolucioni Francez, botuar nga shtëpia botuese 

“Rilindja” e Prishtinës, më 1968, si pjesë e kompletit të veprave të kësaj 

figure poliedrike, figurë që vezullon me shkëlqimin e saj në tërë literaturën e 

shkruar në gjuhën tonë të bukur shqipe.  

 

Trajtimi artistik i shkrimeve të pasura të Nolit domosdo duhet të kuptohet 

qartazi pa idealizëm, por me një identitet duke shtruar kërkesat që të nxirret 
thelbi i frymës artistike Noliane, sikur e kupton filozofinë e saj autori i 

këtyre rreshtave për të qitur në pah jo vetëm bukurinë e jashtme stilistike si 

një konstancë, por edhe për t‟i kuptuar elementet poetike të të panjohurës, që 

ka qëllimin të mos shlyhet nga koha dhe të bjerë në harresë. Duhet vënë në 

pah, pas leximit të këtyre të gjitha veprave, përpjekjen time që ta paraqes 

këtë dijetar nga të gjitha aspektet: estetike, filozofike, artistike si pasqyrim jo 

vetëm të këtyre elementeve, që i përmendëm më sipër, por si vlera që jetojnë 

jashtë mundësive të reja edhe në ditët e sotme. Në këtë mënyrë interpretimet 

e mia, si kërkesa implicite, duhet të paraqiten si forma të larta të kulturës 

dhe, lirisht mund të themi, edhe të subkulturës.  Në krye të këtij studimi 

kemi thënë se vepra e Nolit - mendohet për veprën Bethoveni dhe 
Revolucioni Frances, ngjalli evokime e shestime. Këtë theksova që në titull 

të këtij libri, sepse, sipas Georg Hegelit (1770-1831): “Veprat e artit janë fryt 

i mendjes së artistit, që ka fuqi të brendshme hyjnore”. Po të bazohemi në 

këtë thënie të filozofit të shquar, mund të konstatojmë se Fan Noli, me 

krijimtarinë e vet, paraqet vizionarin artistik që shfaqi sinteza të mprehta në 

veprat e veta, dhe me të drejtë shkrimtarët, filozofët, profesorët shprehin 

habinë rreth këtij fenomeni. Kështu, bie fjala, poeti ynë i njohur Mitrush 

Kuteli, thotë: ”Fan Noli është mjeshtër i krijimit të gjuhës letrare shqipe. Stili 

i tij është epigramatik, i fuqishëm, i rrëmbyeshëm, lirik dhe epik 

njëkohësisht. Ai personifikon 

shpirtin heroik të racës sonë”. Po 

ku shihet e tëra kjo? Në shumë 

vepra të tij ai paraqet qarkun e 

perceptimin estetik dhe kjo gjë 

shquhet më së denji në veprën e 

tij Betoveni dhe Revolucioni 

Francez. Që nga faqet e para të 

këtij studimi, pra që nga sentenca e 
njohur që në fillim të 

librit "Betoveni dhe Revolucioni 

Francez” se “Kur ftohet Franca, 

teshtin gjithë Europa”! Kjo thënie e 

Meternikut për atë kohë ka qenë 

gjykim qendror, sepse, si thotë Noli 

në shkrimin e vet:  

 

“Kur plasi Revolucioni francez më 

1789, Betoveni ishte 

gjashtëmbëdhjetë-vjeçar, tridhjetë e 

katër kur u bë Napoljoni perandor i 
Francës më 1804 dhe dyzet e pesë 

kur epoka e Meternikut u inaugurua 

me Kongresin e Vjenës më 1815. 

Vjetët e para të risisë i kaloi në 

Bon, Krahina e Rhinit, ku edhe më 

1770; pjesën tjetër të jetës e kaloi 

në Vjenë dhe ku vdiq më 1927. 

Çështja që shtroi Revolucioni 

francez dominuan për më tepër se 

një shekull Evropën dhe patën 

përfundime të tërëfuqishme në çdo 
kënd të botës. Për nga karakteri i 

tyre ato ishin shumëfare: politike, 

sociale, ekonomike, fetare dhe 

kulturale. Ato patën bërë efekt të 

madh në çdo degë të veprimtarisë 

njerëzore, duke përmbledhur edhe 

muzikën me të gjithë pasonjësit e 

saj. Betoveni nuk ishte një 

përjashtim. E vetmja pikë për të 

cilën duhet vendosur në çështjen e 

tij është; Sa thellë pat rënë ai nën 

ndikimin e ideve të reja të 
përhapura nga Revolucioni francez 

dhe deri kur arrin të pasqyrohet 

mailto:akil.koci@gmail.com
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fryma e kohës së tij në veprën e tij muzikore?  

 

“Shindleri, biografi i parë i Betovenit, me mënyrën e tij apollogjetike e të 

frenuar, na e tregon mjaft qartë se Betoveni ishte një radikal dhe 

simpathizues i ideve të reja. Por çështja pat qënë lënë pasdore për 

shtatëdhjetë vjetë me radhë, dhe pat mbetur atje ku e pat lënë Shindleri, kur e 

botoi të parën biografi të Betovenit me 1840. Ajo pat qenë hapur përsëri prej 

kompozitorit eminent fancez Vinsent d'Indi (1851-1931). Në biografinë e tij 

kritike të Betovenit, botuar me 1911, në të përmend se Betoveni nuk ka qenë 
i influencuar kurrë nga idetë e reja të Revolucionet francez. Një tjetër freng, 

Romen Rolani (1866-1945), novelist i përmendur, shkollar dhe kritik 

muzike, ra në kundërshtim me Vinsent d'Indin në një artikull të gjatë të 

botuar me 1927 në fletoren socialiste të Berlinit “Vorwarts”, ai merr 

pikëpamjen e kundërt, do të thotë se Betoveni ishte një “Pinjoll autentik i 

Revolucionit francez”. Meqenë se asnjë muzikolog tjetër nuk bëri ndonjë 

përçapje të shtrojë sistematikisht problemën, mund ta formulojmë kështu: 

Kush ka të drejtë, Romen Rolani apo Vinsent d'Indi?“. Këtë gjë do të 

mundohemi ta sqarojmë, por ne na interesojnë konstatimet e Fan Nolit në 

këtë vepër dhe në vepra të tjera, për të kuptuar sesa ka qenë ai në korrent me 

ngjarjen, dhe me literaturën për këto ngjarje, sepse bie, apriori, mendime sa 

të qëndrueshme aq edhe kontestuese që bien në kundërshtim me disa 
konkluzione të tij, të cilat do t'i theksojmë më vonë. Shkrimet për 

Bethovenin dhe Revolucionin Francez nuk kanë qenë aq të shumta, çfarë 

janë tash, edhe të tilla të veçanta, për Bethovenin dhe Revolucionin Francez. 

Në pjesë e mësipërme thamë se “sa thellë pat rënë ai nën ndikimin e ideve të 

reja të përhapura nga Revolucioni Francez dhe deri kur arrin të pasqyrohet 

fryma e kohës së tij në veprën e tij muzikore?” Kjo është çështje që do të 

diskutohet dhe do analizohet në këtë libër, brenda kufijve të përkorë të një 

teze. Nëse iu referohemi shkrimeve të studiuesve më të vonshëm se Romen 

Rolandi dhe Vinsent d'Indi, do të krijojmë një mendim krejt tjetër. Është e 

qartë se problemi mund të shtrohet nga disa kënde vështrimi: të mbrosh 

njërën prej dy tezave të këtyre bashkëkohësve të Nolit, do të thotë të 
justifikosh njërin apo tjetrin mendim, edhe pse thuhet se të mbrosh njërin 

apo tjetrin konstatim, do të thotë të jesh në anën e saj, gjë që paraqet rrezik, 

ngase ato janë diametralisht të kundërta, edhe pse bazuar në korpusin e 

shkrimeve, vijmë në përfundim se Noli “paraqet autobiografinë e vet në 

vetën e tretë?”, edhe pse siç do të shohim në analiza të më vonshme dhe me 

fuqinë e argumenteve ”pason shpalimi një nga një i legjendave mbi 

personalitetin e krijuesit të madh të muzikës gjermane të Bethovenit”, thotë 

kritiku ynë, Mensur Raifi, në librin e tij me titull: “Fan S. Noli dhe Migjeni”, 

fq.83. Po çka është ajo qenësorja në shkrimin nga fillimi i librit? Këtë më së 

miri mund të na e thotë Shindleri, biografi i tij në shkrimin me titull: 

“Parullat revolucionare të cilat Noli me një kujdes të veçantë i citon shkrimet 
nga gazeta dhe letrat e Bethovenit të përkthyera nga gjuha gjermane. T‟i 

shohim, pra, ato që në fillim të librit.  “ Se Shindleri, biografi i Bethovenit 

qartë e thotë: ”se Betoveni ishte një radikal dhe simpathizues i ideve të reja”. 

Kurse te këta dy gjejmë konstatime: ”kompozitorit eminent fancez Vinsent 

d'Indi (1851-19310). Në biografinë e tij, kritikë të Betovenit, botuar me 

1911, përmendin se Betoveni nuk ka qenë i influencuar kurrë nga idetë e reja 

të Revolucionet francez.” Një tjetër frëng, Romen Rolani (1866-1945), 

novelisti i përmendur, shkollar dhe kritik muzike, ra në kundërshtim me 

Vinsent d'Indin në një artikull të gjatë të botuar me 1927 në fletoren 

socialiste të Berlinit “Vorvarts”, ai merr pikëpamjen e kundërt, do të thotë se 

Betoveni ishte një “Pinjoll autentik i Revolucionit francez”. Meqenëse asnjë 

muzikolog tjetër nuk bëri ndonjë përçapje ta shtrojë sistematikisht 
problemën mund ta formulojmë kështu: Kush ka të drejtë, Romen Rolani, 

apo Vinsent d'Indi?” 

 

Në faqen 72 hasim në shkrimet e nxjerra nga gazeta, të cilat do t‟i citojmë: 

”Shindleri na thotë se “në ndjenjat e tij politike Betoveni ishte republikan”, 

marrë nga lera Konneritzit, 17 korrik, ai përsërit këtë pohim në të tri botimet 

e Biografisë së tij dhe këtë radhë ai nuk bie brënda. Në letrat e Betovenit ka 

shumë prova që tregojnë se 

Shindleri thotë të vërtetën. Të 

gjitha parullat e Revolucionit 

francez mund të gjënden në 

shkrimet e Betovenit dhe 

ngandonjëherë edhe atje ku nuk i 

presim, në letra pune dhe në letra 

dashurije. Dhe duhet patur parasysh 

që të gjitha këto parulla ishin 
anatema kundër regjimit të vjetër të 

Vienës, i cili i quante të rrezikshme 

për shtetin dhe i ndalonte qytetarët 

t'i përdornin”.Këto janë burime të 

sakta, nga të cilat do të citojmë 

edhe më vonë. Nga ana tjetër 

Bethoveni nuk ka qenë jashtë 

ngjarjeve, atij nuk i  bënte 

përshtypje tërë programi i 

Revolucionit francez, por ca pjesë, 

po ashtu as në “Monarki, Mbretëri 

e Princa dhe mbi aristrokratët”, pra 
vetëm me ato që kanë të bëjnë me 

Lirinë. Ai thotë: ”Po, ai do lirinë 

mbi të gjitha. Ai respekton lirinë e 

të gjithëve, Liri!!!! Ç'kërkojmë 

tjetër??? Paqja dhe liria janë 

pasuritë më të çmuara. Vetëm liria 

(po sa ka pasur liri në atë kohë?) 

dhe përparimi janë qëllimi ynë në 

botën e artit, si dhe për të gjithë 

krijimtarinë në përgjithësi”. Këto 

shpjegime janë vitale dhe të 
rëndësishme për atë kohë, sepse në 

pikëpamje të mendimit të tillë në 

atë kohë këto thënie paraqesin idetë 

e tij revolucionare dhe mendimet e 

tij paraqesin perceptime të së 

vërtetës me të gjitha cilësitë e saj. 

Ai fare mirë e dinte se çdo art 

ndërtohet mbi tri elemente: mbi 

logjikën, muzikën e matematikën 

në kuptime të lira. Por perceptohet 

një nga mbresat relevante që fitohet 
nga leximi i librit të Nolit me titull: 

“Betoveni dhe Revolucioni 

Francez”. Këtu vihen në pah 

mendimet e Bethovenit për të 

njohur supër-dashurinë për njeriun. 

 

“S'është e mundur të këtë rrugë të 

mesme për mua, ose të gjitha ose 

asgjë!” Konceptin e tillë e ka 

ndjekur tërë kohën pa kompromis, 

kaq i thellë ishte mendimi i tij për 

këtë çështje, saqë nuk kishte kush 
ta përmirësonte. Kur flet Noli për 

rëndësinë e çështjes, ai e kultivon 

dhe i jep rëndësi dhe thotë: 

”Çështja e jonë ka rëndësi 

jashtëzakonisht të madhe për 

historianët në përgjithësi, sa dhe 

për muzikologun veçanërisht! 
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Shkruan: Pjetër Logoreci, Vjenë/Austri (logorecip@hotmail.com) 
Lindi në Shkodër. Bir i familjes qytetare e atdhetare Logoreci. Studioi në shkencat juridike në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi”. Së fundi punoi si drejtor i policisë doganore. Më pas u arratis për arsye politike nga Shqipëria. Ishte veprimtar i 

lëvizjeve kryesore për liri e demokraci si dhe hapjen e objekteve fetare në atdhe. Pjesëmarrës në lëvizjet kryesore 

antikomuniste të burgosurve politikë në rang kombëtar. Në Vjenë është diplomuar si puntor social. Ështe studiues dhe 

publicist. Merret me zbulimin dhe studimin e figurave të njohura kombëtare shqiptare të cilat i boton në shtypin periodik 

shqiptar. Në Vjenë është aktiv si aktor teatri, filmash si dhe aktivist për të drejtat e njeriut në UNHCR. Ka titullin 

MIRËNJOHJA E LURËS për kontributin në nxjerrjen dhe riatdhesimin e eshtrave të zv/kryeministrit të parë shqiptar Dom 

Nikollë Kaçorri. 

 

 

 

...A thue vepra dhe fama e kolosit Gjergj Fishta do të zgjojë krenarinë dhe atdhetarizmin e 

bashkëkombasve...? 

 
Disa ditë më parë isha dëshmitar i një skene e cila më la 

mbresa të forta, që sot, në kohët që po jetojmë, ndodh 
përherë e më rallë, por që i lë shije të mirë kënaqësie 

kujtdo që e përjeton dhe e dëgjon, e që mua më dha 

shkakun të bëj këtë shkrim informues për lexuesin. 

Mendova të shkruaj këto rreshta, jo për t‟i bërë reklamë 

artit të personave të veçantë, por për t‟i bërë jehonë 

akteve e vlerave pozitive njerëzore, që i sherbejnë 

shoqërisë shqiptare e atdheut, gjëra që janë pjesë e  

traditës sonë popullore e që po humbasim,  e për të cilat 

kemi nevojë urgjente të përditëshme. 

 

Më është bërë ritual që kur vizitoj qytetin tim, për 
nevojë informimi apo kënaqësie të bëj një gjiro 

takimesh dhe kontaktesh me miq, njerëz të artit, të 

historisë, me intelektale të sferave të ndryshme, herë në 

shtëpitë e tyre, por edhe në kafenetë komode të 

Shkodrës. Ato ditë, kënaqësisë që pati publiku shkodran 

nga hapja e ekspozitës me objektet e martirit Luigj 

Gurakuqi në muzeun e qytetit, ju shtua dhe kënaqësia e 

aktit të bukur e patriotik që bëri mjeshtri i skulpturës  

Ferid Kola, i cili në ceremoninë e hapjes së ekspozitës, i 

dhuroij punonjësve të muzeut një shtatore të vogël të 

heroit të popullit Luigj Gurakuqi, të ngjashme me 

origjiinalin e asaj të krijuar nga ai, që ishte e vendosur 
në qendër të qytetit. Qëlloi që dy ditë më vonë të  

vizitoja atelienë e skulptorit për tu njohur me krijimet e 

tij të reja, ku në mes të shumë punimeve të arrira për 

nga mjeshtria e vlerat historike që përmbanin, më bënë  

përshtypje tri shtatore të përmasave të vogla (80 cm – 

bocet) të poetit kombëtar Gjergj Fishta,  të cilat ishin të 

pozicionuara në tre kënde të ndryshme të ateliesë, e që 

të krijonin përshtypjen sikur e ftonin vizitorin e sapo 

ardhur të hapë një bisedë për to.  

 

I rrëmbyer nga bukuria dhe vertetësia e realizimit të 
figurës së Fishtës në këto tri shtatore, u fiksova përballë 

njërës që më solli para meje si “të gjallë” homerin 

shqiptar. Nga ato që kisha dëgjuar dhe lexuar për 

Fishtën, më ngjasoi se e kisha shumë të afërt e të njohur 

këtë figurë lëgjendë....- Ah, sa bukur do të dukej kjo 

shtatore-ju drejtova autorit Ferid Kola-sikur të vendosej 

në mes të librave të tij në bibliotekën provincës 

franceskane këtu në Shkodër!!  Artisti, sikur të ma 

kishte lexuar qysh përpara mendimin, duke u ngritë me 

hov  në këmbë ma ktheu:-.. e po ta dërgojmë aty ky i 

takon për të qenë, mirë ma kujtove. Kisha kohë që më 

mundonte mendimi që të gjej një vend të përshtatshëm 

për të.., ska më mirë....  U nisëm me shtatoren e At 

Fishtës ndër duar drejt kuvendit françeskan të 
Gjuhadolit, ku na pritnin me padurim fretërit të cilët i 

lajmërova më parë. Aty, nga atmosfera që u krijua, pata 

rastin të përjetoj çaste të paharrueshme. Nga njëra anë, 

autori i shtatores mjeshtri Ferid Kola, i cili me sy të 

përlotur po ndahej nga krijesa e tij që e donte shumë, 

nga ana tjetër gëzimi i fretërve françeskanë që po e 

vendosnin shtatoren në ambientin e bibliotekës, në 

vendin ku At Gjergj Fishta studioi dhe krijoi vargjet e 

pavdekshme që na la trashigim.  

Shtatorja nr. 4 e Fishtës 

 

Vëllezërit françeskanë, nga gëzimi, i silleshin rrotull 
shtatores sikur po i bënin ritin e mirëseardhjes në mes 

tyre, në familjen e vet. U diskutua shumë se ku të 

mailto:logorecip@hotmail.com
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vendosej, pasi për shtatoren e një kolosi si Gjergj Fishta 

dëshirohet gjithmonë një vend dominant. E ndërsa të 

pranishmit po fiksonin në fotografi këto çaste 

emocionuese e të paharrueshme, po mendoja...:-...sa 

mirë do të ishte që njëra nga tri shtatoret e mjeshtrit 

Ferid Kola të vendosej në një vend të dukshëm në 

qytetin e Shkodrës.... 

 

 
Fishta në mesin e françëskanëve 

 

Realisht në qytet ka vite që është inauguruar një vepër 

pamore, simbol i At Gjergj Fishtës. Por që syri normal 

nuk e dallon për të tillë. Një vepër e artit modern, por jo 

një shtatore e mirëfilltë që të sjell në mes të qytetarve të 

Shkodrës kujtimin e figurës së njohur të Homerit 

shqiptar Gjergj Fishta. Edhe Shkodra i përket një qyteti 

me kulturë europiane, si ato ku janë të personifikuar në 
shtatore gjenitë e kombeve përkatës, si Goete, Mozart, 

Pushkin, Manzoni, Rafaeli etj...etj.. Edhe qyteti i 

Shkodrës mund të krenohet me një figurë si At Gjergj 

Fishta, kolos i vargut, mjeshtër i satirës, atdhetar i 

shkallës së parë, një ndër themeluesit e alfabetit e 

pasurimit të gjuhës shqipe, i njohur dhe i studiuar në 

shumë shtete të kontinentit. 

 

.... A thua vepra dhe fama e kolosit Fishta do të zgjojë 

krenarinë dhe atdhetarizmin e bashkëkombasve të vet, të 

pushtetit qendror, të politikës, të drejtuesve të bashkisë 
së qytetit, të biznesmenëve të ndryshëm, për t‟i dhuruar 

atdheut një shtatore që përjeton figurën e At Gjergj 

Fishtës? Qyteti i Shkodres i ka artistikisht e teknikisht të 

gjitha mundësitë, pasi ka nxjerrë nga mesi i vet shumë 

skulptorë të talentuar, e ndër ta mjeshtrin e skulpturës 

monumentale Ferid Kola, i cili ka arritur të sjellë në 

këto shtatore si “të gjallë “ poetin kombëtar, që me tre 

bocetet e At Gjergj Fishtës ka arritur të emocionojë 

masa të gjëra njerzish. Duhet theksuar se bukuria dhe 

përsosmëria e realizimit të figures së Fishtës nga 

skulptori atdhetar Ferid Kola, përveç se me talentin e tij, 

lidhet  edhe me njohjen e thellë që ai ka për veprën dhe 
personalitetin e At Gjergj Fishtës, të cilin ai e adhuron.  

 

 

Kisha dëgjuar që përpara, që ishte Ferid Kola ai i cili 

kishtw gjetur dhe identifikuar në magazinat e objekteve 

kulturore të qytetit maskën e vdekjes së Fishtës, të cilën 

pasi e riparoi, se ishte shumë e dëmtuar, bëri një kopje 

dhe origjinalin ja dorëzoi etërve françeskanë. Që këtu 

atij i lindi dëshira për tu marrë me “njohjen” e figurës së 

poetit, që e konkretizoi në disa shtatore (bocet) në forma 

dhe vendosje të  papara dhe të ndryshme nga autorët e 

tjerë. Më vonë, me rastin e rivarrimin simbolik të 
eshtrave të Fishtës, mjeshtri Kola realizoi artistikisht 

SARGUN që i mbante ato pak eshtra, çka kishin mbetur 

pas dhunimit të varrit dhe tretjes në lum të tyre. Këto 

ditë, mjeshtri Kola, pas një studimit disa vjeçar, befasoi 

ndjekësit e tij me bocetin e katërt të shtatores së At 

Gjergj Fishtës, duke e paraqitur  atë në një qëndrim të 

vecantë, me gishtin tregues lart nga qielli, si për t‟i 

kujtuar shqiptarve që: ....SI SHQIPNIA NJI VEND 

NUK KA..  

 

Nga një vrojtues i thjeshtë dhe i vemendshëm atdhetar, 

që njeh ligjet dhe traditat shqiptare, mund të konstatohet 
menjëherë qartë se autori, pa u kujtuar, por natyrshëm, i 

shtyrë nga dashuria për traditën shqiptare, ka realizuar 

plotësisht atë cka shkruhet në Preambulën e Kushtetutës 

së Republikës së Shqipërisë: 

 

 ... Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm 

për historinë tonë, me besim te Zoti dhe ...., me 

vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së drejtës, 

......, me frymën e tolerancës dhe të bashkëjetesës fetare, 

me zotimin për mbrojtjen e dinjitetit dhe të personalitetit 

njerëzor, ... për paqen, mirëqenien, kulturën ...., me 
aspiratën shekullore të popullit shqiptar për identitetin 

dhe bashkimin kombëtar, me bindjen e thellë se 

drejtësia, paqja, harmonia ... janë ndër vlerat më të 

larta të njerëzimit.... 

 

Kjo ishte porosia që At Gjergj Fishta na la trashëgim 

nëpërmes veprës së tij. Uroj dhe shpresoj që, bukuria e 

veprës të tij, mbrojtja e zjarrtë që ai i bëri kufijve e 

trojeve shqiptare, të kontribuojë që figura e tij të 

materializohet në një shtatore që të jetë tempull 

atdhetarie e frymëzimi për përparim. 
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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. 

 

 

 

 

Njohjet e mia me Ibrahim Rugovën 

 
Kur mendoj për Ibrahim Rugovën, shoh para meje një njeri të brisht nga shëndeti, i cili gjithmonë ecën disi i kërrusur 

dhe duket disi i thyer, gjithnjë me shenjat e tij dalluese: një shall të lidhur rreth qafe dhe një cigare të pashmangshme në 

dorë. Ai gjithmonë të jepte përshtypjen e një njeriu të thelluar në mendime. Kur shkurtimisht ngriste shikimin të 

shikonte dikë, e ai këtë e bënte përmes syzeve të tij, disi të dalë mode dhe me xhama të trashë, njeriu mund të vinte re 

një pikëllim melankolik në pamjen e ftyrës së tij. Dhe kur ai ndonjëherë qeshte, e qeshte rrallë, atëherë kjo e qeshur 

ishte si e dikujt që në qeshje ndihej i zënë në kurth. Ibrahim Rugova ishte një person i turpshëm dhe i mbyllur (tërhequr) 

në vete. Por, ai ishte njëkohësisht njëri prej atyre që para vetes kishin vendosur një cak të cilin e ndiqnin palodhshëm 

dhe pa hequr dorë asnjëherë prej tij. Gjatë kësaj kohe ai ndikonte që gjërat të lëviznin dhe në fund ja arrinte ato që i 

ishte shtruar vetes si synim. Dhe sot, dhjetë vite pas vdekjes së tij, e kujtojmë atë me pietet. Me gjithë thyerjen e tij të 

dukshme trupore, ai ishte sinonim i një njeriu të fortë, pa të cilin vendi i tij nuk do të ishte ai që është sot; një vend i cili 
kërkonte pavarësinë duke arritur që më në fund dhe ta marrë atë. Dhe për këtë duhet falënderuar këtë njeri, Ibrahim 

Rugovën, studiuesin e letërsisë, profesorin universitar, udhëheqësin shpirtëror dhe Presidentin e mëvonshëm të 

Kosovës. 

 

Rugova shpeshherë potenconte principin e padhunshmërisë. Ai e bënte këtë sepse ishte një humanist i bindur, i cili në 

rrugëtimin e tij politik për bërjen e shtetit, për asnjë çast nuk e humbi nga sytë njërëzoren dhe të drejtat themelore të 

njeriut. Ai e dinte se lufta, e sidomos ajo kundër një kundërshtari aq të fuqishëm dhe skurpullos (Slobodan 

Millosheviqi) nuk do të ishte një shëtitje e lehtë; ai e njihte shtypjen (nënshtrimin) dhe dhunën. Ai e dinte se sa i 

vështirë do të jetë dhe ishte udhëtimin drejt çlirimit, i cili do të shpiente në liri. Ai shkoi kësaj rruge i pasuar nga 

përcjellësit e tij. Dhe qëllimi i tij përfundimisht u arrit, edhe pse ka dhe shumë për tu bërë në mënyrë që Kosova në 

arenën ndërkombëtare të gëzoj statusin të cilin e kishte si objektiv Rugova dhe çfarë në të vërtetë i duhet një shteti të 
pavarur.  

 

Kanë kaluar më shumë se tre dekada që kur isha takuar dhe njohur me Rugovën për herë të parë, dhe atë në në një takim 

ndërkombëtar të shkrimtarëve, i cili atëbotë po mbahej në qytetin e Bledit në Slloveni. Megjithatë, une ende e shoh atë 

se si qëndron para mejë ulur në një barkë në mes të ish të internuarit në Goli Otok, Branko Hofmann dhe Boris Pahorit, 

i cili në atë kohë jetonte në Triestë, ndërsa më parë kishte qenë i përndjekur nga nazistët. Në të vërtetë neve na kishin 

sjellur me një lundër në mes të një ishulli. Më pas u ngjitem ngadalë së bashku shkallëve me mbajtëse çeliku. Kjo ishte 

një gjë e mundimshme, mu si shtegu politik i Rugovës, të cilit ai i shkoi tërë jetën pas. Kjo ngjitje ishte e vështirë, por 

Ibrahim Rugova eci i vendosur dhe i orientuar drejt cakut. Dhe në këtë rrugë edhe qeshi ndonjëherë.  
 

Ibrahim Rugova 

 

immer sprachst du 

nur ganz leise 

 

immer warst du 

gegen jede gewalt 

 

aber kann man sich 

mit gewaltlosigkeit 

 

wirklich gegen gewalt 

verteidigen fragte ich 

 

das boot brachte uns 

hinüber ans andere ufer 

 

langsam stiegen wir 

die stufen hinauf 

 

wie zerbrechlich 

der mensch ist 

 

dachte ich und 

wie antwortlos 

 

Ibrahim Rugova 

 

Ti gjithmonë 

fole me zë të ulët  

 

dhe si përherë  

kundër çdo dhune  

 

por pyes veten 

a mundet njeriu  

 

pa dhunë  

prej dhunës të mbrohet  

 

varka na nxorri  

tek bregu tjetër  

 

ngadalë i ngjitëm  

shkallët lart  

 

sa i brishtë  

qenka njeriu  

 

por dhe sa pa përgjigje  

mendova njëkohësisht  

Përktheu: Ajet Shira, Vjenë  
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Ferdinand Llaholli, Tiranë/Shqipëri (laholli@hotmail.com) 

   

Ferdinand Laholli u lind më 16 

qershor 1960 në kampin e 

internimit Gradishtë, një zonë 

moçalore e Shqipërisë së mesme. 

Familjen e tij e transferuan atje 

nga Korça, si pasojë e ikjes së atit 

të tij në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës. Një vit më vonë tërë 

familjen e shpërngulin në kampin 

e internimit Savër, ku qe i 

detyruar të vuante për tridhjetë vite me radhë.  

 

Shkollën tetëvjeçare e kreu në Savër, shkollën 

agronomike në Lushnjë. Si i internuar ia ndaluan ndër 

të tjera edhe studimin në universitet. 

 

Në moshën 15 vjeçare kërkoi një shtëpi botimi për 

dorëshkrimin e tij të parë, por publikimin e librit të 

parë në Shqipëri e përjetoi vetëm pas rrëzimit të 
diktaturës. 

 

Sot është autor i njëmbëdhjetë librave me poezi për të 

rritur dhe fëmijë, dhe shqipërues i njëzetë e pesë 

veprave letrare nga gjermanishtja. 

 

Poezitë e tij janë përkthyer në gjuhën gjermane, 

italiane, angleze, suedeze, turke, hollandeze, kernte, 

rumanisht dhe frëngjisht. 

 

 

Dallëndyshet 

 

I ëndërrt është qielli 

i fluturimit të tyre. 

 

Dashuruar pas pranverës, 

lënë ikjen këtu. 

 

Na lënë edhe ne, 

që ende s„po dimë 

ta perceptojmë 
pranverën. 

 

 

Kush friket 
 

Kush friket 

ndërron edhe gjuhë. 

 

Gjuha e frikës: 

heshtja. 

 

Shtrojë e heshtjes: 
varri. 

 

Varri: 

zgjim i përditshëm. 

 

 

 

Ferdinand Laholli ist am 16. Juni 1960 in 

Internierungslager Gradishta, einem Sumpfgebiet 

Mittelalbaniens, geboren worden. Seine Familie wurde 

wegen der Flucht seines Vaters in die USA von Korça 

dorthin zwangsumgesiedelt. Ein jahr Später wurde die 

ganze Familie in das Savra Internierungslager gebracht, wo 

er dreißig Jahre seines Lebens verbringen musste.  
 

Die achtjährige Pflichtschule besuchte er in Savra, die 

agronomische Schule in Lushnja. Als Internierter 

untersagte man ihm unter anderem auch das Studium an 

der Universität. 

 

Mit 15 Jahren suchte er einen Verlag für sein erstes 

Buchmanuskript, doch die erste Buchpublikation in 

Albanien erlebte er erst nach dem Absturz der Diktatur. 

 

Publikationen: Elf eigene Bücher, 25 Buchübersetzungen 

aus dem Deutschen ins Albanische. 
 

Gedichte von ihm sind ins Deutsche, Italienische, 

Englische, Schwedische, Türkische, Holländische, 

Kärntische, Rumänische und Französische übersetzt 

worden. 

 

 

 

 

 

 

Die Schwalben 

 

Traumhaft ist der Himmel 

ihres Abflugs. 

 

Sich in den Lenz verliebt, 

lassen sie ihre Abwesenheit hinter sich.    

 

Und uns, 

die noch immer nicht in der Lage sind, 

den Lenz  
wahrzunehmen. 

 

 

Wenn man Angst hat 
 

Wenn man Angst hat, 

ändert man auch die Sprache. 

 

Die Sprache der Angst: 

Das Schweigen. 

 

Das Bett des Schweigens: 
Das Grab. 

 

Das Grab: 

Alltägliches Erwachen. 

 

 

 

mailto:laholli@hotmail.com
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Midis përseve 

 

Ëndërrojmë 

pa e ditur 

përse 

 

Jetojmë 

pa e ditur 

përse 
 

Midis përseve 

ne 

asgjëkund kohe 

 

 

Censurë 

 

Me kurriz 

për muri 

heshtja 

që flet 
 

Me kurriz 

për muri 

fjala 

fjalëhumbur 

 

Kupa 

e guximit 

vetëvrasje 

mbushur 

 
 

Stinët 

 

Në dimër 

përbaltemi 

në mungesën e kuptimit të jetës 

 

Në pranverë 

marramendemi  

truallit të blertë të hiçit 

 
Në verë 

flakërojmë 

tek zjarri i pritjes së paemër 

 

Në vjeshtë 

jemi të korra  

zhgënjimi 

 

 

 

Zwischen wovon und wofür 

 

Wir träumen, 

ohne zu wissen 

wovon 

 

Wir leben 

ohne zu wissen 

wofür 
 

Zwischen wovon und wofür 

wir 

ein Nirgendwo der Zeit 

 

 

Zensur 

 

Mit dem Rücken 

zur Wand 

das sprechende  

Schweigen 
 

Mit dem Rücken 

zur Wand 

das schweigende  

Wort 

 

Der Becher 

des Muts 

gefüllt  

mit Selbstmord 

 
 

Jahreszeiten 

 

Im Winter  

werden wir  

mit der Abwesenheit des Lebenssinnes beschmutzt 

 

Im Frühling                     

taumeln wir  

zum grünenden Boden des Nichts  

 
Im Sommer  

glühen wir  

im Feuer des namenlosen Abwartens    

 

Im Herbst  

sind wir Ernte  

der Enttäuschung 
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Shkruan: Baki Ymeri, Bukuresht/Rumani (alban.voka@gmail.com) 
Baki Ymeri është i njohur si poet, përkthyes, eseist dhe publicist. U lind në Shipkovicë të Tetovës me 1 gusht 1949, nga 

një baba shqiptar (Ajvaz Voka) dhe nga një mama rumune (Aurelia Graur). Kreu Gjuhën dhe Letërsinë Shqipe në 

Fakultetin Filozofik të Universitetit të Kosovës në Prishtinë (1969-73). Duke qenë i ndjekur nga pushteti komunist i 

ish-Jugosllavisë, arratiset në Rumani (1973), vazhdon studimet e specializimit në Vjenë (1973,  Ausseordetntlicher 

Horer) dhe në Bukuresht (1975) ku dhe jep provimet e doktoratës në Universitetin e Bukureshtit. Është bashkautor i dy  

monografive mbi Shqiptarët e Rumanisë, boton, udhëheq dhe shpërndan revistat Shqiptari dhe Kosova.  

Bibliografi lirike: “Kaltrina” (1994); “Dardania” (1999); “Zjarr i Shenjtë”; (2001); “Drita e Dardanisë” (2004); “Poezi 

dashurie” (2015), disa vëllime poetike në gjuhën rumune etj. Është anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Rumanisë, autor 

i 30 antologjive me poetë rumunë dhe shqiptarë, laureat mirënjohjesh të ndryshme, i nominalizuar nga Instituti 

Biografik Amerikan (ABI): Personi i Vitit 2001. 

 

 

Tregime mërgimtare vlerash të veçanta shqiptare 

 
Hazir Mehmeti, Shëngjergji dhe tregime tjera. Amanda Edit, Bukuresht 2015 

 

 

Hazir Mehmeti është një krijues i veçantë dhe i talentuar, gjithmonë në 

shërbim të atdheut dhe mërgatës shqiptare. Si krijohet piktura, kënga, poezia, 

tregimi apo romani? Mëndja e stimuluar ngritet përmbi horizontin e 

mendimeve të rëndomta. Duke vepruar me ndihmën e imagjinatës krijuese, 

ajo bëhet e disponueshme për gjithëkend. Flitet se shumica e njerëzve hyjnë 

në periudhën më të jashtëzakonshme të përmbushjes, pas moshës dyzet 

vjeçare. Kështu ngjet edhe me autorin e kësaj vepre. Përvoja e gërshetuar me 

imagjinatën ndikon që krijuesi të na ofrojë një gamë vlerash adekuate, letrare 

dhe artistike. Libri “Shëngjergji dhe tregime tjera” është një fragment nga 
historia e vendlindjes dhe ajo e mërgatës shqiptare gjithandej në botë. 

 

Autori vjen para lexuesit me një qartësi dhe fuqi të veçantë të aftësive 

krijuese. Tregimet janë të qëndisura me një gjuhë të pasur, me ide dhe me 

dëshirën e zjarrtë të autorit për të dalë në ring para lexuesve të tij. Nga vjen 

frymëzimi dhe meditimi i shprehur në faqet e kësaj vepre? Nga ngjarjet e 

rëndomta, nga aftësia për transponimin e tyre në art, nga dashuria e hatashme 

ndaj njerëzve, ndaj vendlindjes, ndaj atdheut, ndaj edukatës, ndaj gjuhës 

amtare dhe arsimit shqip, ndaj bashkatdhetarëve tanë në vendlindje dhe në 

diasporë, që digjen nga malli ndaj atdheut dhe nga përmallimi për të 

komunikuar në gjuhën e hyjnive. 
 

Tregimet janë të fërshetuara me talent dhe përgjegjësi. Ato përfaqësojnë një 

gurrë të vlefshme frymëzimesh, jo vetëm për lexuesit, por edhe për kritikët e 

etshëm për ta njohur historinë e ekzilit shqiptar. Autori vazhdon të kërkojë 

parajsën tokësore dhe qetësinë 

shpirtërore, duke e kompletuar 

kështusoj idenë qëndrore të librit. 

Personazhet i përkasin botës 

amtare dhe botës së huaj. Që nga 

faqet e para ato përfaqësojnë për 

gjeretatat e reja legjenda të gjalla, 

modele dhe shembuj për mëndje, 
imagjinatë dhe shpirt. Libri sjell 

në vëmendjen e lexuesit një botë 

interesante, kujtime të bukura, 

ngjarje dhe karaktere humane, 

ndjeshmëri dhe aftësi për 

përshkrimin e fshatit, të qytetit 

dhe të ambientit shqiptar. 

 

“Shëngjergji” mbetet në kujtesë si 

një tregim që fitoi një çmim 

letrar. Pas tij vjen “Qielli Tymzi” 

me bombardime fshatrash e do 
përshkrime reale, si: “Lugina e 

rrethuar me kodra në 

Bjeshkqyqen e lartë ishte bërë 

strehë e banorëve të fshatrave që 

granatoheshinpapushim.  

 

Gurgullima e përroit që vinte nga 

lart e kishte humbur zërin e tij të 

vërtetë. Dukej që sillte vetëm 

vuajtje, frikë e tmerr. Rafalët e 

mitralozave gjithandej, rënkimet 
e pleqve dhe të sëmurëve, vajet e 

fëmijëve, ishte përjetim i 

përditshëm.” Ka edhe shembuj 

tjerë që meritojnë të citohen, por 

këto po i a lëmë lexuesit dhe 

kritikës letrare. Autori posedon 

prirje për të nxjerrë në pah 

esencën e jetës, gëzimet dhe 

shqetësimet, përjetimet dhe artin 

e shndërrimit të fjalëve në dritë. 

 

 

mailto:alban.voka@gmail.com
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Dy libra të rinj të krijuesit Besim Xhelili nga Austria 
 

Ta lexosh poezinë e dikujt nënkupton ta zbulosh botën e tij të fshehur, ta përcjellësh rrugën e ndërdijes së tij, të jetosh 

me vargjet e tij, të mendosh me mendimet e tij, t‟i ndjesh emocionet e tij 

 

Shkrimtari tetovar i cili jeton dhe vepron në Vjenë të 

Austrisë, ka nxjerrë në treg dy libra të rinj. Bëhet fjalë 

për përmbledhjen me poezi “Besa” dhe romanin me 

titull “1803”. 
 

Koopertina e vëllimit me poezi “Besa” 

 

Libri “Besa” është  vëllimi i pestë i tij më poezi. Libri 

ka 81 poezi lirike me motive të dashurisë. Ndërkohë 

libri tjetër “1803” është romani i parë i autorit shqiptar. 

Të dy librat janë botuar nga Shtëpia Botuese “Fishta” në 

Prishtinë. 
 

Për librat e autorit Besim Xhelili kanë bërë recensione 

edhe autorë të njohur të letrave shqipe. “Poezia e Besim 

Xhelilit shpesh është narrative. Me gjallëri dhe varg 

ekspresiv krijon rrëfimin dhe e pikturon atë me ngjyrat 

përrallore romantike. Vizualiteti në poezinë e tij është 

fort i theksuar. Imazhet e tij janë të thjeshta, të pastra, 

ngjyrat janë tëtheksuara dhe para syve të lexuesve 

rrjedhin si një peizazh i pikturuar gjatë gjithë jetës. Këto 

ngjyra dhe këta tinguj janë të shkrira në aromën e 

dashurisëe cila ndjehet me të gjitha shqisat”, ka thënë në 

recensonin e tij, shkrimtari DemirReshiti. 
 

Ndërkohë, shkrimtari Engjëll I. Berisha shkruan: “Duke 

lexuar Besim Xhelilin në poezitë e tij, lexon koherencën 

e shkrimit poetik të disa gjeneratave që nuk kanë se si 

t‟i ikin fjalës trazim, dashuri, mall e shumë morfemave 

tjera që formojnë kuptime. Dhe, gjithsesi, poeti Xhelili, 

paraqet vetveten në shumësinë, e në madhështinë e 

poezisë shqipe”. 

 

Edhe shkrimtarja Majlinda Nana -Rama jep 

komplimente autorit rreth përmbledhjes së librit me 
poezi. “Poezitë e këtij libri kanë stil, kanë shpirt, kanë 

diapazon krijues e reflektojnë, dukshëm dhe 

padukshëm, në labirintet e së përditshmes sonë të 

përbashkët mbarëglobale dhe të qenësishme sa vetë 

jeta”. 
 

 

 

Besim Xhelili 

 

Në anën tjetër, për të folur më shumë rreth romanit 

“1803” të autorit Xhelili, është përkujdesur shkrimtari, 

Prend Buzhala. “Romanit të tij Besim Xhelili i ka dhënë 

një titull specifik “1803” që shënjon datën 18 mars kur 

zë fill rrëfimi romanor për dashurinë. Në fillim autori ka 

vënë dy paratekste që shënjojnë semantikën dhe 

poetikën e veprës. Te parateksti i parë dashurinë e quan 

forcë hyjnore që dhuron gëzim dhe lumturi: “Dashuria e 

saj më shëroi dhe më dha jetë...”, kurse te parateksti i 
dytë e vërteta dhe imagjinata kanë ndërthurjet e tyre, 

sipas ligjësive të artit, madje autori e vë në kornizat e 

rrëfimit imagjinativ edhe emrin e tij, edhe të 

personazheve tjerë e ku protagonistë kryesorë shfaqet 

emri autorial nën emblemën ideogarfike të një emri të ri, 

Besarit”. 

 

Autori Besim Xhelili ka thënë për “albinfo.ch” se 

përurimi i librave të tij do të bëhet më 12.03 në 

Gjermani, për të vazhduar në prill në Vjenë, në Zvicër, e 

pastaj verës në vendlindje. 
 

Xhelili, i cili nga viti 1998 jeton dhe punon në Vjenë të 

Austrisë, merret kryesisht më shkrime, por bën edhe 

shërbime të ndryshme kompjuterike. Për katër vite ai 

ishte kryetar i LSHKSHA “Aleksandër Moisu” në 

Vjenë. 

 

Para botimit të këtyre dy librave, autori ka botuar edhe 

katër libra të tjerë më poezi si: “Emocione”, “Unë në 

sytë e tu”, “Baladë e ngrirë”, dhe “Mes luleve dhe lotit”. 

 
(burimi: http://www.albinfo.ch/dy-libra-te-rinj-te-krijuesit-besim-

xhelili-nga-austria/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albinfo.ch/dy-libra-te-rinj-te-krijuesit-besim-xhelili-nga-austria/
http://www.albinfo.ch/dy-libra-te-rinj-te-krijuesit-besim-xhelili-nga-austria/
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Sport 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

www.arberia.at 

 

ZVR- Zahl: 574405097 

 

Klubi i shahut Arbëria në Austri, ka barazuar si mysafir 

Edhe një sukses tjetër i radhës i klubit të vetëm shqiptar të shahut në diasporë. Arbëria arrin rezultat të barabatë në 
ndeshjen e xhiros së tetë të ligës B të Vjenës. 

Vjenë, 27 shkurt 2016: - Në xhiron e parafundit, të tetë, 

të ligës B të Vjenës, klubi i shahut Arbëria arriti të 

barazoj si mysafirë ndaj klubit SV Klosterneuburg me 

rezultat 4-4. 

 

 
Foto nga arkivi 

 

Klubi Arbëria luajti në këtë përbërje: Harald Penker, 
Kadri Berbati, Agron Çika, Fatos Krasniqi, Florian 

Vögel, Sokol Çekani, Hamdi Hysenaj dhe Fahredin 

Xhakaj. 

 

 
Foto nga një ndër takimet e kryesisë së klubit Arbëria 

 

 

 

Foto nga një nga turnetë e organizuara nga klubi Arbëira 
 

Xhiroja e fundit për këtë sezon, e nënta, zhvillohet të 

shtunën, më 12 mars 2016, me ç‟rast Arbëria takohet 

me klubin SK Hietzing. 

 

Momentalisht klubi Arbëria gjendet në mesin e tabelës 

së klasifikimit me dhjetë klube në këtë kategori garash. 

 

Përndryshe, klubi shqiptar i shahut “Arbëria” 

(www.arberia.at) vitin e kaluar fitoi titullin e kampionit 
në ligën e parë të Federatës së Shahut të Vjenës dhe këtë 

sezon (2015/16) bën gara në një kategori më të lartë, në 

ligën B të Vjenës.   

(Burimi: http://mesportistet.com/?p=2705) 

 

 

 

 

http://www.arberia.at/
http://www.arberia.at/
http://mesportistet.com/?p=2705

