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Të nderuar lexues, 

 

kemi kënaqësinë t’jua përcjellim numrin e njëzet e pestë të revistës sonë dhe tuaj “Dielli 

Demokristian”. Që nga 1 qershori i vitit 2010, përgjatë gjashtë 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 bashkë-punëtorët e 

shumtë nga Austria, Gjermania, SHBA, Greqia, Rumania, Mali i Zi, Shqipëria dhe  Kosova.  

Ky numer jubliar botohet edhe në formë të shtypur.  

 

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

kësaj radhe ishte themelimi i shoqërisë së miqësisë austriako-kosovare. Nga aktivitetet 

kulturore vlen të veçohen promovimi i dy librave, romanit “1803” dhe vëllimit me poezi 

“Besa” të autorit shqiptar nga Tetova që jeton në Austri, Besim Xhelilit si dhe ora letrare në 

kuadër të “Javës së Integrimit në Vjenë”, e cila u mbajt nën organizimin e Lidhjes së 

Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri “Aleksandër Moisiu” (www.moisiu.eu). 

Po ashtu një nga stukturat më të reja të diasporës sonë, Asociacioni i Studentëve dhe të 

Rinjve Shqiptarë në Austri (www.aysa-austria.com) botoi numrin e parë të revistës 

studentore “Skriptë” (shqip dhe gjermanisht). Për sa i përket sportit, po përmbyllen me 

sukses pjesëmarrjet në sezonin e ri sportiv të klubit të futbollit SV Albania 

(www.svalbania.at) dhe aktivitetet e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri 

(www.futbollishqiptar.eu). Po ashtu i suksesshëm vleresohet edhe garimi i klubit të shahut 

Arbëria (www.arberia.at), i cili këtë vit bëri pjesë në ligën B të Vjenës, ndërsa 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 editohet në shtator 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, dizajni dhe grafika: Besim Xhelili 

 

Botimin e këtij numri të revistës e mundësoi: Lush Neziri, aktivist nga Vjena 

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.moisiu.eu/
http://www.aysa-austria.com/
http://www.svalbania.at/
http://www.arberia.at/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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AKTUALITETE  

 
   

Lulzim Fejzullahi, shembull i shqiptarit të suksesshëm në Austri 
 

Lulzim Fejzullahi 

 

Lulzimi ka folur në televizionin austriak për largimin e tij nga Kosova 

në vitin 2002, si dhe për integrimin e mirë të tij në Austri. Përveç që 

është asamblist në qytetin Ebensee ai është edhe një biznesmen i 

suksesshëm. 

 

Lulzim Fejzullahi është një emër i njohur tashmë në Austri. Asamblisti 

i qytetit Ebensee është bërë shembull i shqiptarëve për integrim në këtë 

shtet. Televizioni austriak BTV ka realizuar një intervistë me djaloshin 

nga Kosova. 

 

Gjatë kësaj interviste Lulzimi ka folur për largimin e tij nga Kosova në 

vitin 2002, si dhe për integrimin e mirë të tij në Austri. Përveç që është 

asamblist në qytetin Ebensee ai është edhe një biznesmen i suksesshëm. 

 

“Kur jam nisur për Austri, babai im më ka thënë se dikush në Evropë 

është duke e kërkuar një Lulzim. Gjuhën nuk e kam njohur dhe nuk e 

kam njohur askënd, nuk kam pasur asnjë zanat të përfunduar”, ka thënë 

Fejzullahi për televizionin austriak. Lulzimi ka thënë se edhe përkundër 

problemeve të shumta që përballet Kosova, ai beson se situata do të 

përmirësohet. 

 

“Kosova ka 17 vite që ka dalë nga lufta kurse Austria diku 70 vite. Dhe 

nëse e shikojmë këtë, Kosova ka ecur mirë. Ekonomia dhe zhvillimi nuk 

janë në nivelin e mirë, por gjërat 

do të përmirësohen”, është shpre-

hur me tej Fejzullahu. 

 

Lulzim Fejzullahi brenda pak 

viteve ka arritur që të bëhet 

një biznesmen i suksesshëm 
 

Fejzullahi brenda pak kohësh në 

Austri, ka arritur që të përfundojë 

shkollimin për hoteleri dhe në 

vitin 2013, e ka hapur restorantin 

e tij. 

 

Ai ka qenë edhe ligjërues në një 

shkollë të mesme pran FBA në 

Austrinë e Epërme dhe disa vite i 

ka mbajtur dy vende pune, për të 

arritur atë që e ka ëndërruar. 

 

31 vjeçari nga Shtupeli i Klinës, 

ka treguar edhe se si është inku-

adruar në politikë dhe se si i ka 

mësuar traditat e austriakëve. 

 

Kronika e BTV përfundon, duke 

treguar se si Lulzim Fejzullahut 

nuk do t`i realizohet ëndrra që 

babai i tij ta vizitojë atë në Austri, 

pasi ai ka ndërruar jetë para pak 

kohe. 

 

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

fejzullahi-shembull-i-shqiptarit-te-

suksesshem-ne-

austri/#sthash.POBdGAZF.dpuf)

 

http://www.albinfo.ch/lulzim-fejzullahi-shembull-i-shqiptarit-te-suksesshem-ne-austri/#sthash.POBdGAZF.dpuf
http://www.albinfo.ch/lulzim-fejzullahi-shembull-i-shqiptarit-te-suksesshem-ne-austri/#sthash.POBdGAZF.dpuf
http://www.albinfo.ch/lulzim-fejzullahi-shembull-i-shqiptarit-te-suksesshem-ne-austri/#sthash.POBdGAZF.dpuf
http://www.albinfo.ch/lulzim-fejzullahi-shembull-i-shqiptarit-te-suksesshem-ne-austri/#sthash.POBdGAZF.dpuf
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Shkruan: Arben Gjinaj, Vjenë/Austri 
   

Dritoni, një gjilanas në krye të 40 inxhinierëve në Austri 
  

Driton Emini, si drejtor i departamentit Radio Networks në gjigantin T – Mobile Austria në Vjenë udhëheq me një ekip prej 40 inxhinierësh 

 

Driton Emini ka migruar dy herë. Një herë për shkak të situatës së tensionuar, 

nga Kosova në Gjermani dhe herën tjetër nga Gjermania për në Austri. Prej 

gjashtë vitesh ai është duke jetuar dhe punuar në Vjenë. Shumë pak i njohur 

nga shqiptarët në Austri, por me një vend shumë të rëndësishëm pune dhe me 

përgjegjësi. Ai është drejtor i departamentit Radio Network nësi dhe udhëheq 

mbi 40 inxhinierë. Me z. Eminin u takuam në një nga ambientet e gjigantit të 

telefonisë mobile “T – Mobile Austria”. 

 

 
Driton Emini 

 

Driton Emini është nga komuna e Gjilanit. Në vitin 1992, atëbotë 16 vjeçar, 

si shumë të rinj të asaj kohë edhe ai mori arratinë. Destinacioni i tij ishte 

Berlini i Gjermanisë. Atje u paraqit si refugjat. Me të nuk ishte askush, pos 

disa familjarëve që jetonin në këtë qytet. Pas tri vitesh atij i bashkëngjitet edhe 

familja. Si çdo refugjat tjetër, edhe ai kishte vështirësitë e tij, si të gjuhës ashtu 

edhe të adaptimit. Krahas shkollimit që e filloi në Berlin, ai regjistrohet edhe 

në një klub futbollistik që për të ishte shumë i dobishëm. “Aty gjeta një shoqëri 

shumë të mirë. Përfitova si në aspektin gjuhësor ashtu edhe në atë të 

integrimit. Po ashtu futbolli është një lojë ekipore dhe kjo më ka mësuar edhe 

mua që të punoj në ekip”, thotë Emini, ndërkohë tregon se ende e ka pasion 

lojën e futbollit. 

 

Dritoni në Berlin përfundoi gjimnazin, ndërsa më vonë regjistroi fakultetin e 

Elektroteknikës, dega e telekomunikacionit. “Prej shkollës fillore me tër-

hiqnin lëndët shkencore, sidomos matematika. Themelet e shkollimit që kam 

fituar në Kosovë, kanë qenë për mua një bazë e fortë edhe për shkollimin tim 

në Gjermani”, shprehet ai. 

 
 

 

Punimi i diplomës i shpërblehet me 

“Werner von Siemens Excellence 

Award” 

Dega në të cilën ai studionte në plan-

programin arsimor të Gjermanisë pa-

rashihte mbajtjen e një praktike gja-

shtëmujore si dhe përfundimin e te-

mës së diplomës. Dritoni të dy këto i 

ka bërë në bashkëpunim me Tele-

komin e Gjermanisë me seli në Nürn-

berg. Në vitin 2007 ai diplomon dhe 

merr titullin inxhinier i telekomuni-

kacionit, ndërsa punimi i tij i diplomës 

në atë vit shpërblehet me çmimin 

“Werner von Siemens Excellence 

Award”. “Ky çmim më është ndarë 

nga Siemsens-i në bashkëpunim me 

11 universitetet me renome më të 

madhe ne Gjermani, ne mesin e tyre 

edhe Universiteti Teknik në Berlin”, 

thotë ai. 
 

Pas përfundimit të studimeve, Drito-

ni fillon të punojë për kompaninë 

“Teleca Systems” në Nürnberg, për-

mes të cilës kishte projekte të shpeshta 

në Amerikë, Kanada, Finlandë dhe 

vende të tjera të botës. 
 

Në vitin 2009 “migron” në Austri 
 

Në vitin 2009 merr një ofertë nga 

Telekomi gjerman për të udhëhequr 

disa projekte në “T-Mobile” të Aus-

trisë. Dritonit iu desh që edhe një herë 

të migronte, nga një shtet në një shtet 

tjetër. Ai thotë se migrimi në Austri 

ishte krejtësisht ndryshe nga migrimi 

që kishte bërë nga Kosova për në 

Gjermani. “Sigurisht se ishte krejt 

ndryshe. Këtu në Vjenë më kanë pritur 

me duar hapur. E njihja gjuhën, 

kulturën dhe kisha një vend pune të 

siguruar. Më shumë ishte një ndërrim 

ambienti se sa një migrim”, shprehet 

ai duke shtuar se shpesh udhëton edhe 

nga Vjena për në Berlin për t`i vizituar 

prindërit dhe pjesën tjetër të familjes. 
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Dritoni tash e gjashtë vite është në “T-Mobile Austria” i cili është ndër 

operatorët më të fortë të telekomunikacionit në Austri. Pas sukseseve të 

njëpasnjëshme në projekte të ndryshme, atij i besohet një vend pune shumë i 

rëndësishëm për këtë kompani gjigante. Prej disa vitesh është drejtor i 

departamentit Radio Networks në“T-Mobile Austria”, ndërsa udhëheq më 

shumë se 40 inxhinierë të tjerë. 

 

Këtu vlerësohet puna jote dhe jo prejardhja 
 

“Nëse punën e kryen me përgjegjësi dhe me sukses, fitohet edhe besimi. Kur 

tregon sukses në përgjegjësitë e tuaja, askujt nuk i intereson se kush je dhe 

nga je, por i intereson puna që bën. Në kompaninë gjigante siç është Telekomi 

gjerman, nuk mund të vëresh asnjë lloj paragjykimi për askënd. Askush nuk 

të fut gurë në rrugë nëpër të cilën duhet të kalosh, përkundrazi kur shohin 

motivimin, të japin mundësinë për t`u dëshmuar” na tregon profesionisti i 

telekomunikacionit. 

 

Puna që bën ai ka të bëjë me zhvillimin e strategjisë së departamentit Radio 

Networks e cila duhet të planifikohet deri për dhjetë vitet e ardhshme. 

Dritoni gjatë analizimit të projekteve 

 

“Aktualisht jemi duke e bërë shtrirjen e gjeneratës së katërt të  LTE-së e cila 

është një prej projekteve shumë të mëdha që duhet të realizohet deri në fund 

të vitit. Po ashtu një projekt tjetër 

shumë i rëndësishëm është ai në 

bashkëpunim me ÖBB-në (Ndër-

marrja e Hekurudhave Austriake) e 

cila në bashkëpunim me tre operatorët 

e telefonisë mobile në Austri: A1, T-

mobile dhe “Drei” (3), kanë gjetur një 

gjuhë të përbashkët që të fillojnë një 

projekt për mbulesën e hekurudhave 

me rrjetin e telefonisë mobile. Ky 

projekt përpos që ka një kosto të 

madhe, po ashtu ka një vlerë për 

popullsinë austriake dhe konsuma-

torët tanë. Projekti do të implement-

tohet në tri faza dhe do të zgjasë deri 

në vitin 2018”, bën më dije ai. 

 

Pas një bisede të gjerë e të gjatë me 

Dritonin, u ndamë nga ai e shpresën se 

në të ardhmen e afërt do të shkruajmë 

edhe për suksese të tjera të tij në 

karrierën profesionale. 

 

Vizita të shpeshta në Berlin 

dhe në Kosovë 
 

Dritoni është 40 vjeçar, i martuar dhe 

ka dy vajza. Zakonisht thotë se ditët e 

lira të punës ia kushton familjes por ai 

nuk i harron as vizitat në Kosovë. 

“Përveç Berlinit, sigurisht që më së 

shumti e vizitoj edhe Kosovën. Meqë 

këtu nga Vjena e kemi më afër 

Kosovën ndodh shpesh që shkoj për 

dy-tri ditë pushimi. Në Kosovë kam 

një pjesë të madhe të familjarëve që i 

vizitoj me shumë kënaqësi”, thekson 

ai. 

 

(Burimi: 

http://www.albinfo.ch/dritoni-nje-

gjilanas-ne-krye-te-40-inxhiniereve-

ne-austri/)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albinfo.ch/dritoni-nje-gjilanas-ne-krye-te-40-inxhiniereve-ne-austri/
http://www.albinfo.ch/dritoni-nje-gjilanas-ne-krye-te-40-inxhiniereve-ne-austri/
http://www.albinfo.ch/dritoni-nje-gjilanas-ne-krye-te-40-inxhiniereve-ne-austri/
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Shkruan: Osman Ademi, mësues në Vjenë/Austri (osmani42@hotmail.com) 

Osman Ademi  u lind me 1 shkurt 1965 në fshatin Smirë, Komuna e Vitisë/Kosovë. Në vitin 1987 ka 

mbaruar studimet në fakultetin filozofik-dega e historisë në Universitetin e Prishtinës. Me 1991 

vendoset në Vjenë ku jeton edhe tani. Që nga viti 1999 punon me nxënësit shqiptarë në shkollat publike 

austriake. Është mjaft aktiv me nxënës edhe në aktivitete të ndryshme kulturore. 
 

 
 

Mirë se të gjej Atdhe, mirupafshim Atdhe! 
 

Nxënësit shqiptarë nga Austria vizituan Atdheun. 
 

Ekskursionet në Kosovë e Shqipëri, me nxënës shqip-

tarë të mësimit plotësues në Austri, janë pjesë integrale 

e procesit mësimor, të cilat ndihmojnë nxënësit që drejt-

përdrejtë ta shohin, ta prekin dhe ta ndjejnë për së afërmi 

vendlindjen. Kështu ata kanë mundësi të vizitojnë monu-

mente kulturore e historike, qytete, shkolla, bukuri naty-

rore, etj. Me iniciativen e Shoqatës së Mësuesve 

Shqiptarë “Naim Frashëri” në Austri, në bashkëpunim 

dhe përkujdesje të Ministrisë së Diasporës të Republikës 

së Kosovës (MeD), Ministrisë për Arsim, Shkencë e 

Teknologji e Kosovës (MASHT), të mbështetura edhe 

nga disa drejtori komunale të arsimit, shkolla dhe 

subjekte të tjera në Atdhe, nga  data  20-28 mars 2016, u 

realizua me sukses ekskursioni me karakter mësimor në 

Atdhe (Kosovë e Shqipëri). 

 

Ne këtë ekskursion ishin të përfshirë 41 nxënës nga 

Lande të ndryshme të Austrisë, të udhëhequr nga më-

suesit dhe mësueset  e tyre Ibrahim Hasanaj, Ismet Si-

nani, Miradije Berishaj, Osman Ademi, Elheme Hasanaj 

dhe Valbana Krasniqi. Për transportin e nxë-nësve nga 

Austria deri në Kosovë dhe anasjelltas, me një çmim të 

arsyeshem u angazhua agjensia e udhëtimit “Loshi 

Reisen”.  Para se të merrnim rrugën për Kosovë, nxënësit 

dhe mësuesit e tyre u pritën në Konsullatën e Republikës 

së Kosoves në Vjenë nga Konsuli Imer Lladrovci dhe  

Ministri i Diasporës në Qeverinë e Republikë së Kosovës 

Valon Murati, i cili ishte për një vizitë punë në Austri. 

 

Të hënën në mëngjes, me 21 mars arritëm në Prishtinë, 

ku na priti përfaqesuesi i Ministrisë se Diasporës, Ymer 

Avdiu. U akomoduam në hotel, i cili gjendej në pjesen e 

vjetër të Prishtinës. Pas një pushimi të shkurtë filluam 

me agjenden e programit duke vizituar pjesen e vjetër të 

kryeqytetit. Më pas u drejtuam për në Ministrinë e 

Diasporës. Aty mirëseardhje na dëshiroi Zëvendësmi-

nistri Janez Frrokaj, i cili na njoftoi për punët dhe 

projektet qe bënë kjo ministri. 

 

Pasdite vizituam SHFMU “Ismail Qemali”. Në oborrin e 

shkollës e buzëqeshur na priste drejtoresha Hatmane 

Haradinaj me stafin e saj. Për nder të vizitës sonë kishin 

përgatitur një  program të pasur  me këngë e valle. Pro-

gramit iu bashkangjitën edhe disa nga nxënësit mërgim-

tarë. Në shenjë respekti nxënësit nga mërgata ua dhuruan 

moshatarëve të tyre pikturën “Atdheu në zem-rat tona”, 

të cilën e kishin përgatitur enkas për shkollën në fjalë. 

Pastaj nxënësit u shpërndanë nëpër klasë për të parë 

drejtpërdrejtë se si zhvillohet procesi mësimor në këtë 

shkollë, e cila është një ndër më të mëdhatë në Kosovë. 

Ky ishte një veprim shumë i mirë, ngase nxënësit dhe 

mësuesit shkëmbenin mendimet  e tyre për shkollat e tyre 

në Austri  dhe në Kosovë. Me gjthë diver-sitetet e shum-

ta, një ishte e përbashkët: se shkolla ka rol shumë të 

rëndësishëm në formimin dhe ngritjen e personalitetit të 

tyre kudo që të jenë. 

 

 

Pamje nga vizita në SHFMU “Ismail Qemali“ në Prishtinë 

 

Të nesërmen na priste një agjendë edhe më e ngjeshur. 

U rreshtuam per ne autobus që të niseshim për në 

Prekazin Legjendar, për të vizituar Kompleksin Memo-

rial Adem Jashari, aty ku u vu gurthemeli i pavarësisë së 

Kosovës. Aty nxënësit u njoftuan për heroizmin dhe 

sakrificën e Familjes Jashari. Pas Prekazit na priste 

Deçani. Aty na priti i pari komunës Rasim Selmanaj. 

Pritja ishte e ngrohtë, miqësore, madje edhe emocio-

nale. Ai për mësuesit u shpreh se: “Diaspora shqiptare, 

ndër vite dhe në kohëra shumë te vështira e ka ndihmuar 

Kosovën, ndërsa ju, mësuesit e këtyre nxënësve, po bëni 

një punë të jashtëzakonshme, para se gjithash për t'i 

mbrojtur këta nxënes nga asimilimi dhe njokohësisht për 

mailto:osmani42@hotmail.com
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të ruajtur dhe për mbrojtur identitetin e tyre kombëtar. Ju 

jeni heronj të ri, të kohës më të re të shqiptarëve”!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Në zyrën e kryetarit të Komunës së Deçanit Rasim Selmanaj 

 

Gjatë qëndrimit tonë në Deçan tërë kohën qëndroi me ne 

edhe Sutki Hulaj, zyrtar për diasporë në komunën e 

Deçanit, i cili na priu për në Lumbardh. Aty do të 

vizitonim shkollën e këtij fshati. Pritja në SHFMU “Lan 

Selimi” në Lumbardh ishte shumë e veçantë. Smajl 

Lekaj, drejtor i shkollës, me tërë mësuesit dhe nxënësit 

kishin dalë në oborr për të na përshëndetur. I qamë hallet 

e përbashkta, si vëllau me vëlla, me mësuesit, mësueset 

dhe nxënësit e dashur të kësaj shkolle, duke shijuar 

ushqimet tradicionale, që kurrë nuk mungojnë në këto 

anë.Njëkohësisht u solidarizuam me ta dhe e ndiem 

thellë mungesen e një objekti shkollor që do t’i plotë-

sonte kushtet për mësim.Pyesnim veten, por edhe ata se 

si është e mundur, ka 17 vite Kosova është e lirë dhe ende 

të ketë një objekt të tillë që quhet shkollë, e më së paku i 

përngjan shkollës. Edhe kësaj shkolle i dhuruam pik-

turën “Atdheu në zemrat tona!’’. 

 

 

Nxënësit shijojnë ushqimet tradicionale 

në SHFMU “Lan Selimi” në Lumbardh 

 

Pasdite vizituam kompleksin e dëshmorve në Gllogjan. 

Edhe këtu nxënësit u njohën me heroizmin e djemve të 

UÇK-së. Në freskinë e buzëmbrëmjes vizituam Grykën 

e Rugovës, e cila gjithmonë të magjepsë me bukurinë e 

saj. Të mërkurën dhe të enjten i kaluam në Shqipëri. 

Vizituam shkollën nëntëvjeçare “Bajram Curri” në 

Kukës, të prirë nga mësuesja simpatike Blerta Avdia. Më 

pas shkuam në Krujë, ku vizituam Muzeun Kombëtar 

“Gjergj Kastrioti-Skenderbeu” dhe “Pazarin e vjetër” të 

këtij qyteti. Mbrëmjen e kaluam në Durrës. Të nesermen 

vizituam Amfiteatrin antik dhe Muzeun Arkeologjik në 

Durrës.  

 

 

Para Muzeut Arkeologjik në Durrës 

 

Rruga e Kombit na mundësoi që për tri orë të kthehemi 

në Prizrenin e bukur, për të vizituar “Shtëpinë Lidhjes së 

Prizrenit” shadërvanin e njohur, shëtitoren, etj.  

 

 

Foto te “Shtëpia e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit” 

 

Të premten u kënaqëm me bukuritë e “Shpellë së 

Gadimes” në fshatin Gadime. Në fund vizituam 

kazermën e FSK-së “Adem Jashari”, ku pamë gadi-

shmërinë e djemve të FSK-së për t’i sherbyer Atdheut! 

Kthimi për në Austri kaloi shpejt duke komentuar 

momentet e bukura që lamë pas dhe fotot e shumta qe 

kishim bërë. 

 

Mirupafshim ATDHE! 

 

P.S: Organizimi i ekskursionevë te tilla me nxënës, është 

një përgjegjësi shtesë për mësues, por me një bashkë-

punim të mirë në relacionin, Mësues-Prindër-Nxënës-

Ministri, mund të arrihen dhe të realizohen me sukses! 
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 Promovohen dy libra nga Besim Xhelili në Ambasadën e Kosovës në Vjenë 
 

 

Vjenë, 12 prill 2016: -Ambasada e Kosovës në Austri dhe 

Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri 

“Aleksandër Moisiu”, Vjenë, organizuan përurimin e dy 

librave më të rinj, romanit të parë “1803” dhe vëllimit të pestë 

me poezi “Besa”, të shkrimtarit tetovar Besim Xhelili. 

 

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në promovim 

 
Ambasada e Kosovës në Austri tashmë ka bërë traditë 

organizimet e ndryshme kulturore dhe letrare, duke hapur kështu 

dyert për bashkatdhetarët tanë nga të gjitha trojet për prezantimin 

e punëve, arritjeve, sukseseve dhe krijimtarive të tyre. Kësisoj, 

më 12 prill 2016 ajo ishte nikoqire e përurimit të dy librave të 

lartpërmendura të autorit Besim Xhelilit. Për udhëheqjen e 

programit u përkujdes Faruk Ajeti, Sekretar i Tretë i Ambasadës, 

kurse të pranishëm ishin Roland Bimo, Ambasador i Shqipërisë 

në Austri, Konsulli i Kosovës në Austri Imer Lladrovci, profesori 

Eqrem Zenelaj, Fate Velaj, udhëheqës shoqatash shqiptare në 

Austri, aktivistë e studentë etj. 

 

Programi u hap me leximin e disa poezive nga vëllimi që u 

përurua “Besa”, të cilat i lexoi studentja Jeta Jashari, për të 

vazhduar me disa fjalë përshëndetëse. Ambasadori R. Bimo 

në fjalën e tij u shpreh: “Ju falënderoj për ftesën, kam 

kënaqësinë të jem i pranishëm sot këtu në mesin tuaj. Për ne 

si ambasadë e Shqipërisë është një kënaqësi e veçantë kur 

marrim ftesa e njoftime për aktivitete të tilla kulturore siç 

është rasti i këtij takimi dhe ju përgëzoj për këtë organizim 

me vlerë, ndërsa autorit i dëshiroj gjithë të mirat dhe shumë 

suksese në të ardhmen”. Konsulli i Kosovës në Austri I. 

Lladrovci i përshëndeti të pranishmit, duke thënë: “Ambasada 

e Kosovës sigurisht se është një shembull i mirë për mbulimin 

e aktiviteteve kulturore dhe letrare këtu në Austri, dhe ky 

përurim i sotëm është një vazhdimësi e kësaj tradite. Besim 

Xhelili është një veprimtar i njohur për ne dhe për të gjithë 

bashkatdhetarët tanë jo vetëm në Austri, por edhe më gjerë 

për aktivitetin dhe kontributin e tij në sferën e kulturës dhe i 

dëshiroj të vazhdojë kështu, duke i uruar shumë suksese në të 

ardhmen”. Në emër të Lidhjes së Krijuesve Shqiptarë në 

Austri “Aleksandër Moisiu” përshëndeti kryetari Anton 

Marku, i cili tha: ”Kam kënaqësinë t’ju përshëndes në emër të 

Lidhjes sonë, dhe t’ju falënderoj që i jeni përgjigjur 

pozitivisht ftesës që të merrni pjesë në ketë përurim librash. 

Njëkohësisht e falënderoj Ambasadën e Kosovës për 

mbështetjen e vazhdueshme ndaj nesh, kurse autorit, mikut 

tonë Besim Xhelilit i uroj t’i shtohen titujt, dhe me këtë na 

shtohet pasuria jonë letrare në përgjithësi”. 

 

Poeti Ragip Dragusha në vështrimin e tij mbi vëllimin poetik 

“Besa” u shpreh: Libri “Besa“ është pikërisht ai i radhës, që 

mbathë “këpucët“ e arta, duke rendur shteg më shteg, aty ku 

nevoja për të ngjallur energji dhe emocion është më e madhe. 

Është vërtetë për t’u ndalur sidomos në disa shpërthime 

erotike të autorit, nga ku lexuesi duket sikur qëndron në ajër, 

duke marrë frymë thellë aromën e dashurisë engjëllore. Ja t’i 

hedhim një sy poezisë “Jeto...Jeto“: 

 

Ti nuk guxon të dorëzohesh 

E aspak para këtij poeti të tranuar, 

Ti duhet të jetosh e të gëzohesh 

Ose zemrën ta bësh të zemëruar…”. 

 

Poeti Anton Marku në fjalën e tij mbi romanin “1803“ do të 

shprehet: “ Vendngjarjet kryesore të romanit dhe gjeografia e 

rrëfimit të tij janë kryesisht dy metropole të bukura evropiane: 

Vjena dhe Kopenhaga. Por nuk mungojnë as skena dhe 

udhëpërshkrime nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, 

Gjermania, etj, për të përfunduar në SHBA, në Nju Jork. Në 

roman parakalojnë edhe qytete e krahina shqiptare, peizazhe, 

toponime malesh e bjeshkësh, lumenjsh e fushash, 

monumente historike e trashëgimore. Parakalojnë emra 

krijuesish e librash, po edhe karakteresh nga popuj të 

ndryshëm. Në aspektin tematik romani kryesisht trajton 

dashurinë dhe sfidat që ajo di dhe mundet të sjell. Që në fillim 

të librit autori dashurinë e quan ‘‘forcë hyjnore që dhuron 

gëzim dhe lumturi’’. Më pas në narracion përshkruhen edhe 

raportet mes individit, familjes dhe shoqërisë. Një vend të 

posaçëm zë edhe përditshmëria në vendin e punës, jeta në 

mërgim, etnia, kultura, arti, poezia, jeta urbane, etj.“ 

Përndryshe Besim Xhelili që nga viti 1998 jeton dhe punon 

në Vjenë të Austrisë, merret me shkrime dhe shërbime të 

ndryshme kompjuterike. Ka të botuara katër vëllime me poezi 

si: “Emocione”, Tetovë 1996, “Unë në sytë e tu”, Shkup 2007, 

“Baladë e ngrirë”, Prishtinë 2012 dhe “Mes luleve dhe lotit”, 

Prishtinë 2013. “Besa” është vëllimi i tij i pestë, kurse romani 

“1803”, është romani i tij i parë, i cili, sipas autorit, duhet të 

vazhdojë me dy pjesë të tjera. Nga viti 2011-2015 ishte 

kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në 

Austri “Aleksandër Moisiu”, me seli në Vjenë 

si dhe është anëtar i PEN Klubit austriak. 

www.moisiu.eu  
(Burimi:https://botasot.info/diaspora/537968/promovohen-dy-libra-

nga-besim-xhelili-ne-ambasaden-e-kosoves-ne-vjene-te-austrise/) 

http://www.moisiu.eu/
https://botasot.info/diaspora/537968/promovohen-dy-libra-nga-besim-xhelili-ne-ambasaden-e-kosoves-ne-vjene-te-austrise/
https://botasot.info/diaspora/537968/promovohen-dy-libra-nga-besim-xhelili-ne-ambasaden-e-kosoves-ne-vjene-te-austrise/
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Shkruan: Hazir Mehmeti, autor dhe publicist në Vjenë/Austri (mag_mehmeti@hotmail.com) 

 

 

 

Orë letrare në Javën e Integrimit në Vjenë 

Vjenë, 11 maj 2016:-Lidhja e 

Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqip-

tarë në Austri “Aleksandër Moisiu“ 

organizoi një orë letrare në kuader të 

Javës së Integrimit në Vjenë, e cila 

mbahet nën përkujdesjen e kryetarit 

të Landit të Vjenës Dr. Michael 

Häupl.  

Prania me krijimtarinë e tyre e 

shkrimtarëve në gjuhën shqipe, gjer-

mane, keniane, çerkeze, polake dhe 

turke tregon dhe një herë për 

seriozitetin dhe vlerën ndërkulturore 

të këtij manifestimi orës letrare. 

Salla e bukur e bashkisë së nëntë të 

kryeqytetit austriak priste dhe më 

shumë dashamirë të fjalës letrare e 

poetike.  

Mjerisht, edhe pse ishin të ftuar 

radhas në disa manifestime, mun-

guan përfaqësuesit e shoqatave si-

motra, mes tyre Këshilli Koordinues 

i Shoqatave Shqiptare në Austri, 

duke dështuar prapë në detyrën e tij 

të koordinimit sipas statutit dhe 

programit ku aderon dhe organi-

zatori i këtij aktiviteti. 

Anton Marku, kryetar i Lidhjes i hapi 

punimet duke përshëndetur të prani-

shmit në emër të nikoqirit. Më pas ai 

falënderoi përfaqësuesit e bashkisë 

së 9-të të Vjenës dhe personalisht 

znj. Martina Malyar, kryetare. Ai 

gjithashtu shprehu mirënjohjen e 

subjektit që drejton për sponsorët 

dhe të gjithë ata që ndihmuan orga-

nizimin e orës letrare. Ai foli edhe 

për  historikun pesëvjeçar të Lidhes 

“Aleksandër Moisiu’’ dhe qëllimet 

dhe saj, duke theksuar se  “Brenda kësaj kohe kemi botuar 2 antologji në 

gjer-manisht dhe shqip si dhe kemi mbajtur mbi 40 orë letrare, ku kemi 

promovuar dhjetëra vepra nga krijuesit tanë këtu në Austri dhe nga vende 

tjera”. 

Pamje nga ora letare 

Programin e drejtoi me shije në të dy gjuhët Vlora Januzi, veprimtare 

dhe  anëtare aktive e Lidhjes. Ajo i ftoi para publikut:  “Udhëtojmë nga 

Kenia, Turqia, Polonia me ftesë  Kosove në Austri, bashkë vijnë pesë 

autorët e kësaj mbrëmjeje letrare. Të gjithë i bashkon letërsia. Nisur nga 

mendimi se çdo krijimtari artistike është produkt i biografisë së krijuesit, 

sonte kemi rastin t’i shijojmë frytet e pesë prej tyre”. E para që lexoi poezi, 

tregime dhe ese nga krijimtaria e saj ishte shkrimtarja dhe publiciste e 

njohur nga Kenia, Philo Ikonya, e përndjekur nga regjimi i korruptuar në 

vendin e saj, e cila tani jeton në Osllo dhe Vjenë.       

Nga krijimtaria e tij lexoi shkrimtari i mirënjohur austriak Peter Paul 

Wiplinger, anëtar nderi i Lidhjes. Ai deri tani  ka të botuar 45 vepra letrare 

të përkthyera në 20 gjuhë dhe në gjuhën shqipe. Wiplinger u paraqit në mbi 

350 lexime letrare në shumë shtete të botës, lexoi disa poezi e tregime nga 

veprat e tij të fundit. Shkrimtarja nga Polonia Marzanna Danek, lexoi poezi 

me motive të ndryshme. Ajo ka të botuar vepra në shumë shtete të botës, 

është fituese e disa çmimeve ndërkombëtare me poezi, ese, tregime, etj. 

Huseyin Simsek, krijues në gjuhën turke i cili jeton në Vjenë lexoi nga 

krijimtaria e tij poezi me motive nga jeta në atdhe dhe mërgim. 

mailto:mag_mehmeti@hotmail.com
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Anton Marku lexoi poezi nga dy 

vëllimet e tij të fundit në gjermanisht 

dhe shqip. Ai është anëtar i PEN-

Klubit në Austri dhe i përfaqësuar në 

antologjinë e krijuesve nga të ar-

dhurit e kombeve të ndryshme në 

Austri. “Letërsia dhe muzika e fry-

mëzojnë njëra tjetrën, këtë e plotë-

suan dy instrumente me harqe: vio-

lonçeli dhe violina, luajtur nga Anna 

Isabel Chan Flores dhe Venice  Chan 

Flores.  Ato vijnë  nga Meksiko dhe 

ndërkohë janë bërë përcjellëse bes-

nike të mbrëmjeve tona letrare”. 

Studentja Jeta Jashari 

 

 

 

 

 

Në pjesën e dytë të orës letrare, me lexime u paraqitën edhe tre anëtarë të 

Lidhjes,  Jeta Jashari, studente nga Tetova, e cila recitoi me shije poezi nga 

Ismail Kadare dhe Ali Podrimja, Mërgim Osmani, i cili u prezantua me 

poezi nga libri i tij i fundit dhe Hazir Mehmeti me një tregim të shkurtër. 

Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” është 

shembulli i shkëlqyer i prezantimit të krijimtarisë letrare në gjuhën shqipe 

krahas atyre të kombeve tjera. Leximet letrare në shumë qytete të Austrisë, 

Hungarisë, Gjermanisë janë në shërbim të shkëmbimit ndërkulturor. Ora 

letrare e radhës mbahet më 28 maj 2016 në LalishTheater, i njohur si vend 

i shijimit të artit letrar në shumë gjuhë të komuniteteve që jetojnë në Vjenë. 

 

(Burimi:http://www.albinfo.ch/ore-letrare-ne-javen-e-integrimit-ne-

vjene-austri/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.albinfo.ch/ore-letrare-ne-javen-e-integrimit-ne-vjene-austri/
http://www.albinfo.ch/ore-letrare-ne-javen-e-integrimit-ne-vjene-austri/


 

12 

 

Themelohet Shoqata e Miqësisë Austri-Kosovë 
 

18 maj 2016:  – Raporteve të shkëlqyera bilaterale ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës Federale të Austrisë 

dje u kurorëzuan edhe me krijimin e “Shoqatës së Miqësisë Austri-Kosovë“, e cila do të forcojë dhe thelloj raportet 

bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Austrisë. 
 

Pamje nga themelimi i shoqatës së miqësisë Austri-Kosovë 

 

Në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës themelimin e kësaj 

shoqate e përshëndeti Ramadan Ilazi, Zëvendësministër për Integrim 

Evropian, i cili në fjalën e tij deklaroi se “ndjehem i nderuar dhe i 

privilegjuar të marr pjesë në emër të Qeverisë së Kosovës. Krijimi i 

shoqatës së tillë rikonfirmon edhe njëherë raportet e shkëlqyera 

ndërmjet dy vendeve tona”. Zëvendësministri Ilazi ndër të tjera tha së 

këto ditë do të mbahen mend në kujtesën tonë për suksesin e Kosovës. 

“Hyrja në fuqie MSA-së, rekomandimi i Komisionit Evropian për 

heqjen e vizave për kosovarët, pranimi i Kosovës në UEFA dhe FIFA 

janë vetëm disa nga sukseset e Republikës tonë dhe sot krijimi 

i Shoqatës së Miqësisë Austri-Kosovë do të ndihmoj që agjenda 

evropiane e Kosovës të avancohet edhe më tutje”. 

  

Ndërsa, Ambasadori i Republikës së Kosovës në Vjenë, Sami Ukelli, 

deklaroi se themelimii shoqatës është një “hap i rëndësishëm drejt 

thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet Austrisë dhe 

Kosovës”. Ambasadori Ukelli falënderoi Qeverinë e Austrisë dhe 

qytetarët austriakë për mbështetjen e vazhdueshme në përforcimine 

Republikës së Kosovës. 
 

Ambasadori i Republikës së Kosovës në Vjenë, Sami Ukelli 

 

Nënkryetarja e Parlamentit Evropian dhe raportuesja e Parlamentit 

Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, e cila njëkohësisht është 

zgjedhur nënkryetare e shoqatës, përmes një video-mesazhi 

përshëndeti iniciativën e ndërmarrë për themelimin e Shoqatës së  

Miqësisë Austri-Kosovë, duke rikonfirmuar mbështetjen e saj për 

avancimin e proceseve integruese për Republikën e Kosovës. 

 

Werner Almhofer, Zëvendësshef i Seksionit për Evropë në Ministrin 

e Punëve të Jashtmetë Austrisë, duke përshëndetur themelimin e 

shoqatës rikonfirmoi përkushtimin e Qeverisë së Austrisë për të 

përkrahur Kosovën, sidomos në procesin e integrimit evropian. 

 

Ambasadori Werner Almhofer  

 

Kryetar i Shoqatëssë Miqësisë Austri-Kosovë është zgjedhur Lukas 

Mandl, deputet në Landin e Niederösterreich (Austria e Ulët). Mandl 

tha se: “Një Republikë evropiane e Kosovës është në interes të 

popullit të Kosovës dhe të Evropës”. Ndër të tjera Mandldeklaroi se 

“ia vlen të punosh për Kosovën”, e cila ka një të ardhme të sigurt 

evropiane. 

Kryetar i Shoqatës Austri-Kosovë L. Mandl (i treti nga e majta) 

 

Shoqata e Miqësisë Austri-Kosovë do të pranohet në organizatën 

ombrellë të grupeve të tilla miqësore PaN (Partner i të gjitha 

kombeve). Shoqata e MiqësisëAustri-Kosovë zgjodhi edhe organet 

drejtuese të saj, ku në Bordin Këshillues janë zgjedhur personalitete 

të njohura austriake si ish-Zëvendës-kancelari dhe eksperti i 

Ballkanit, Erhard Busek, ish-eurodeputeti Hannes Swoboda (SPO), 

Gjeneral-Brigade i Ushtrisë Federale Austriake Johann Luif, si dhe 

personalitete tjera nga politika, diplomacia, kultura, shkenca dhe 

mediet. 

 
(Burimi: http://www.ambasada-ks.net/at/?page=1,8,222) 

 

http://www.ambasada-ks.net/at/?page=1,8,222
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BLIC INFO NGA AUSTRIA

 

8-23 prill 2016: “Kungulli” i Luan Bajraktarit prezantohet në Vjenë 
 

Pas suksesit që kishte me instalacionin e tij interesant në ekspozitën “Parallel Viena” në 

Austri, artisti nga Kosova, Luan Bajraktari mori pjesë me ekspozitën e radhës në Vjenë. 

Ekspozita në të cilën bënte pjesë edhe Bajraktari, ishte emërtuar “Balkanization” dhe 

ishte hapur në galerinë “Friday Exit”. “Emri i ekspozitës është Balkanization, pra si 

kontekst ka Ballkanin dhe disa artistë nga Ballkani”, theksoi Bajraktari. Luani këtë radhë 

u prezantua me një krijim të punuar në bronz që quhej “Kungulli”. Ai pohoi se nuk ka 

dëshirë të zbulojë më shumë se pse ka vendosur të prezantohet me këtë punim. “Nëse 

tregoj shumë rreth kësaj ideje atëherë nuk do të jetë interesante për publikun. Dëshiroj të 

di vet reagimin e publikut”, ka thënë ai. Ekspozita u vizitua nga mijëra dashamirë të artit. 

 

 

 

 

24 prill 2016: U themelua “Lobi Euro-Atlantik-Shqiptar”, dega në Austri 
 

Në objektin e shoqatës kulturore dhe humanitare ‘‘Kërçova” u takuan nje numër i 

shqiptarëve të Austrisë të bashkuar rreth Lobit Euro-Atlantik Shqiptar. Në takimin 

themelues morën pjesë intelektualë, krijues, artdashës, biznesmenë dhe veprimtarë. 

Pjesëmarrës kishte edhe nga Gjermania, Italia, Norvegjia, Zvicra, Sllovenia, Kroacia, 

Presheva, Medvegja, Mali i Zi, Maqedonia, etj. Fjalën e rastit e mbajti Ganimete 

Bajraktari, e cili u bëri thirrje të gjithë shqiptarëve në shtetin e Austrisë të bashkohen 

rreth aspiratave për ta ruajtur identitetin tonë. Në fund u zgjodh këshilli iniciues i punës 

deri në kuvend nga këta anëtarë: Ganimete Bajraktari, Hidajete Fejza, Mentor Gashi, 

Naser Sherifi, Bardhi Krasniqi dhe Mehmet Manovi. 

 

 

 

 

25 prill 2016: Kryetarja e Gjakoves Kusari  – Lila takohet me presidentin federal të Austrisë, Heinz Fischer  
 

Kryetarja e komunës së Gjakovës Mimoza Kusari – Lila, ka ka marre pjesë në edicionin 

e parë të programit për lidership të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Austrisë – “Austria 

Leadership Programs”. Ajo ishte ftuar në këtë aktivitet të karakterit ndërkombëtar, e 

përzgjedhur si përfaqësuese e Kosovës si kryetarja e parë femër në një komunë kosovare. 

Përpos saj, në këtë aktivitet moren pjese pjesë edhe përfaqësues nga politika, biznesi dhe 

sektori jo qeveritar nga 25 shtete të botës, mes tyre Kina, Rusia, Kazakistani, Ukraina, 

Armenia, Serbia, Turqia, Irani, Hong Kong, e të tjera. Gjatë qëndrimit në Austri, kryetarja 

Mimoza Kusari – Lila është pritur edhe nga Presidenti Federal i Republikës së Austrisë, 

Shkëlqesia e tij   Heinz Fischer, në Pallatin Imperial në Vjenë. 

 

 

 

 

6 maj 2016: Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri hapi dyert për qytetarët vjenezë 
 

Në kuadër të aktivitetit “Ditët e Hapura të Ambasadave”, që organizohet nga Distrikti i 

Katërt i Vjenës, në territorin e së cilës gjendet edhe Ambasada e Republikës së Kosovës 

në Austri, kjo e fundit hapi dyert për një grup të qytetarëve vjenezë të cilët shprehën 

interesimin e tyre për ta vizituar objektin e Ambasadës së Republikës së Kosovës në 

Austri. Zana Rugova,Sekretare e Parë dhe Faruk Ajeti, Sekretar i Dytë, shprehën 

mirëseardhje përqytetarët vjenez, si dhe përgëzuan Distriktin e Katërt të Vjenës për 

iniciativën dhe mundësinë për të prezantuar misionin diplomatiktë Kosovës para 

banorëve të qytetit të Vjenës. Rugova dhe Ajeti folën përmarrëdhëniet e shkëlqyera 

bilaterale ndërmjet Republikës së Kosovës dheAustrisë. 
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FEJTONE  
 

Shkruan: Nikë Gashaj, Podgoricë/Mali i Zi (malesia@t-com.me) 
Autori është politikolog, kryeredaktor i revistës për kulturë, shkencë e çështje shoqërore “Malësia”dhe këshilltar i Avokatit të Popullit në Mal të Zi. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozita e shqiptarëve në Mal të Zi dhe standardet ndërkombëtare 
(pjesa e parë) 

 

Instalimi i institucioneve politike në Mal të 

Zi, mbi baza të sistemit shumëpartiak, në 

krahasim me sistemin e mëparshëm monist, 

paraqet një hap përpara. Megjithatë, prak-

tika e funksionimit të demokracisë parla-

mentare nëpërmjet pushtetit absolut – 

Partisë Demokratike të SocialIstëve, deri me 

1997, është reflektuar negativisht në pikë-

pamje të sendërtimit të të drejtave të 

shqiptarëve në Mal të Zi. 

 

Partia Demokratike e Socialistëve, për qelli-

me të veta politike, i ka keqpërdorur ndjenjat 

tradicionale proserbe të shumicës së popu-

llatës ortodokse. Ajo, në valët e nacio-

nalizmit ekstrem dhe etnocentrik të dikta-

torit dhe të kriminelit Sllobodan Millo-

sheviq, tri herë radhazi (1990, 1992 dhe 

1996) korri fitore absolute në zgjedhjet 

parlamentare në Mal të Zi dhe ndërtoi një 

sistem politik të pushtetit oligarkik dhe 

autokratik. 

 

Në kushte dhe procese të tilla jodemo-

kratike, në një atmosferë pasigurie dhe kse-

nofobie, ka pasur raste të shumta të cenimit 

dhe të shkeljes së të drejtave elementare 

civile, individuale dhe kolektive, të shqip-

tarëve në Mal të Zi. Standardet e pakicave 

kanë qenë të ngushtuara, shqiptarët ishin të 

skajuar, kurse interesat dhe të drejtat e tyre 

janë injoruar. Në këtë drejtim ka pasur 

diskriminime nacionale në fusha të ndry-

shme të jetës dhe të veprimtarisë së shqip-

tarëve, në ekonomi dhe në punësim, në 

kulturë dhe në arsim, në politikë, në publi-

cistikë dhe në informim, etj. 

 

Diskriminimi i pjesëtarëve të nacionaliteti 

shqiptar, veçanërisht është zbatuar në rastin 

e punësimit në sektorin publik dhe shtetëror, 

përkatësisht të largimit nga puna për shkaqe dhe motive nacionale dhe politike. 

Ndërkaq, rastet më të rënda ishin ato, kur një raport diskriminues e kanë shfaqur dhe 

manifestuar bartësit e pushtetit publik, për-katësisht qeveritarët kryesorë të Malit të Zi.  

 

Pas ndarjes së partisë në pushtet, Partisë Demokratike të Socialistëve, në dy pjesë (më 

1997 ) dhe shpërthimit të konfliktit të tyre për shkaqe të sferës së interesit, është krijuar  

një klimë politiko-shoqërore pak më e mirë. Votat e popujve pakicë, kryesisht të shqip-

tarëve dhe të boshnjakëve, kanë qenë vendimtare për të fituar krahu i Millo Gjuka-

noviqit. 

 

Në mënyrë që kjo përkrahje e nevojshme në zgjedhjet të përfitohet dhe të ruhet, ishte e 

domosdoshme që pushteti të bëjë disa premtime, se do ta përmirësonte pozitën e popujve 

pakicë, pra, edhe të shqiptarëve në Mal të Zi. Rezultat i gjithë kësaj është edhe miratimi 

i ‘‘Marrëveshjes për parimet minimale të zhvillimit të infrastrukturës demokratike në 

Mal të Zi” (1997), të cilën e kanë nënshkruar partitë e ashtuquejtura reformiste 

demokratike. Mirëpo, edhe pas nënshkrimit të saj, gjendja pak ka ndryshuar. Katarza e 

politikës së vjetër ende nuk ka përfunduar. Pozita e pakicës shqiptare duhet të tema-

tizohet në një kontekst të perspektivës historike, meqenëse rrjedhat e tashme lidhen me 

tendencat e së kaluarës dhe në disa aspekte i plotësojnë ato drejtime. Këtë e dëshmojnë 

këto fakte: 

 

-Shqiptarët në struktuën e popullatës së Malit të Zi bëjnë pjesë rreth 5%, kurse, sipas 

punësimit në institucionet e sistemit politik, vetëm 1,32%; 

-Në Mal të Zi s’ka asnjë institucion shkencor-profesional, që do të merrej me hulumtimet 

e historisë, të zhvillimit edukativo-arsimor, kulturor dhe shoqëror të shqiptarëve në Mal 

të Zi. S’ka gjurmime të duhura dhe cilësore në lëmën e sociologjisë, të etnografisë, të 

etnologjisë, të arkeologjisë, të arkivistikës dhe të monumenteve kulturore-artistike;  

-Shteti nuk e financon asnjë revistë shkencore në gjuhën shqipe në tërësi. Kushtet 

ekzistuese për veprimtari kulturore dhe artistike janë të pakënaqëshme. 

 

Në shkollat fillore dhe të mesme, në paralelet me mësim në gjuhën shqipe, historia 

kombëtare shqiptare, si dhe krijimtaria artistike dhe kulturore shqiptare mësohen në 

masë të pamjaftueshme. Në mënyrë drastike janë zvogëluar resurset sociokulturore dhe 

kapacitetet arsimore e intelektuale të pakicës shqiptare. Bashkësitë nacionale shqiptare 

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

bashkësisë etnike, është zvogëluar numri i territoreve kompakte. Numri i atyre që kanë 

braktisur vendin e vet  dhe janë shpërngulur në botën e jashtme, ndonëse nuk dihet 

saktësisht, është shumë i madh.  

(vijon) 
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OPINIONE  

 

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. 

 

Dialogu në mes Luanit dhe Wolfgangit! 

 

 

Do të na nevojiten edhe 30-40 vite për ta kuptuar drejt shtetin! 
 

Jeta ime profesionale më ka ndihmuar të takoj njerëz të 

profileve dhe të karaktereve të ndryshme. Këto ditë 

vizitova një klient në kafenenë e ndërtesës së Qeverisë 

së Austrisë së Epërme. Aty rastësisht dëgjoja dy kolegë 

profesionist në politikë tek bisedonin. Biseda ishte e 

përqendruar tek aktualiteti politik kosovar. Këto lloji 

diskutime dëgjoj shpesh nga politika evropiane gjith-

andej në takime të ndryshme. Pikërisht këtë bisedë 

mendova ta publikojë për opinion ashtu siç e dëgjova. 

Luani një shqiptar që kishte përfunduar studimet në 

Austri punonte në punët administrative kurse Wolfgangi 

ishte përgjegjës për financat dhe ekonominë e këtij 

Landi. 

 

Kolegët e punës Luani dhe Wolfgangi sa herë që bëjnë 

një pauzë shkojnë në kafenenë e ndërtesës,  konsumojnë 

ndonjë kafe dhe bisedojnë gjerë e gjatë. Ata shpeshherë 

flasin për situatën politike dhe ekonomike të shqiptarëve 

në Ballkan e me gjerë! Përderisa Luani ka përgatitje të 

lartë shkollore, Wolfgangi është doktor i shkencave 

politike. Këndvështrimet e tyre edhe pse janë diame-

tralisht të ndryshme, në fund nuk i pengojnë ata të jenë 

shokë dhe kolegë të mirë. Sa herë që Luani tregon një të 

arritur i përgjigjet Wolfgangi me alternativen më të mirë. 

Luani me lodhje shpirtërore për situatën e vështirë 

ekonomike dhe politike që e ka kapluar vendlindjen e tij 

e nxit i pari bisedën. 

 

-Sa do të dëshiroja që të largohet nga pushteti njëherë e 

mirë kjo qeveri e korruptuar dhe e kriminalizuar! Ne 

“Gastarbeiterat” jemi lodhur, jemi dëshpëruar dhe jemi 

rraskapitur deri në maksimum me këtë situatë të mjerë.  

Aq sa që ka filluar të na humbet optimizmi dhe energjia 

pozitive që kishim. Kanë filluar të na humbin shpresat e 

fundit se ne mund të kthehemi një ditë në vendlindje për 

të jetuar me dinjitet e krenari. Kanë filluar të na avu-

llohen shpresat se nëse ne nuk kthehemi, së paku ndoshta 

fëmijët tanë mund të kthehen një ditë. Ne mërgimtarët 

jemi bërë kurban të gjallë të këtyre hajdutëve milionerë 

që po qeverisin me vendin. Ata po na plaçkitin që nga 

hyrja në kufi e gjerë sa të kthehemi-thonshte Luani me  

lot në sy. 

-Mendon vërtet Luan që politika opozitare do të jenë më 

të mirë?-E pyet Wolfgangi Luanin. 

-Garant do të jenë më të mirë se këta, se nuk bënë 

ndryshe!-ja ktheu shpejt Luani. 

-Ju jeni një vend i ri, me një demokraci në ndërtim e 

sipër. Përvojat në shumicën e vendeve të lindjes dhe ato 

nga Ballkani na kanë mësuar se forcat progresiste çdo-

herë bllokohen dhe eliminohen nga forcat mafioze në 

parti të ndryshme. Në këto vende populli manipulohet 

sipas nevojës, pa asnjë problem dhe këto forca vijnë në 

pushtet në bazë të marrëveshjeve paraprake. Dy, 

eventualisht tri forca politike “mafioze” mund të ndajnë 

pushtetin, duke përjashtuar ndonjë fraksion. Edhe në 

Shqipëri, Maqedoni e Mal të Zi nuk është ndryshe 

Luan!Ne Evropianët nuk jemi të marrë, ne e dimë 

saktësisht se në Shqipëri nuk ekzistojnë parti politike, ato 

janë parti interesi privat. Edhe atje çdo herë që nga futja 

e pluralizmit opozita bojkoton, tani është bërë model 

ballkanik! Opozita kosovare ka synim marrjen e  push-

tetit dhe asgjë tjetër! Ajo po bojkoton si në Shqipëri, por 

duke përdorur gazin si metodë të re. Opozita e ka të qartë 

se me anë të votës do t’i duhen vite të vij në pushtet, pasi 

zgjedhjet shpeshherë në Ballkan dirigjohen dhe mani-

pulohen nga pushteti. Opozita në Kosovë më shumë po 

frikohet nga ajo se ata do të përfitojnë çdoherë e më pak 

të mira materiale nga shteti, si tenderë e projekte të 

ndryshme. Ata e dinë shumë mirë se tenderët do të 

ndahen në mes partive në pushtet. Kauza e opozitës për 

Demarkacionin dhe Asociacionin është vetëm alibi për 

të manipuluar popullin Luan, sepse edhe Demarkacioni 

edhe Asociacioni janë të projektuara nga vetë Ameri-

kanët. Kështu së paku me anë të kauzave të sajuara 

shpresojnë se do të bëhen faktor tek populli.  

-Mos më tmerro mik im! Mos më humb shpresat, se na 

paska marrë lumi! 

mailto:ramiz66@aon.at
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-Kujdes Luan, Vetëvendosja në një protestë për herë të 

parë bëri ndryshime radikale, duke përdorur vetëm 

simbolet kosovare. Dëshira për të kapë pushtetin e 

largojë këtë subjekt politik nga simbolet kombëtare, ata 

shumë shpejt do ta ndryshojnë edhe statusin. 

-Lëre  pash nderin Wolfgang, a nuk ke variant diçka më 

të mirë ? Si të dalim nga kjo krizë? 

-Po, patjetër që kamë! Ju keni dy rrugë Luan. E para, 

nëse dëshironi zhvillim të shpejt dhe luftim të 

korrupsionit në themel, ju duhet urgjentisht t’i anga-

zhoni në politikë (kryesisht në vendimmarrje) gjeneratën 

e dytë të mërgimtarëve, sepse vetëm ata sjellin kulturë 

dhe mentalitet perëndimor. Por, kjo vështirë se mund të 

ndodhë, pasi mentaliteti atje në vendin tuaj është i tillë 

që nuk pranon të diturin dhe suksesin e bashkëkombësit. 

As Hashimi, as Ramushi, as Isa, as Fatmiri, por as Albini 

nuk janënë gjendje të pranojnë një shqiptar me 

mentalitet gjerman, anglez, danez, si liderë të partisë së 

tyre. Vetëm diaspora shqiptare me mentalitet perën-

dimor e nxjerr vendin shpejt nga kriza. 

-Po të gjithë këtë politikë, këtë situatë, këtë hajni dia-

spora e ka udhëheqë dhe e ka instaluar, i dashur 

Wolfgang! Isa Mustafa ishte 10 vite në Gjermani, po ash-

tu Fatmir Limaj, Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj, 

Behxhet Pacolli ishin në Zvicër, e plot tjerë….-tha i 

mërzitur Luani. 

-Ju gjenerata e parë, ju intelektualët e krijuar në vend-

lindje duhet të rrini larg nga politika, sepse keni menta-

litet të ngjashëm me vendasit, jeni më të avancuar, por 

prapë se prapë jeni të krimbur me plot inate të ulëta, ju 

nuk i nevojiteni asgjë politikës. Edhe këta emra që ceke 

më lart, janë si ti, të pavlerë në politikë, me bindjen se 

janë të gjithëdijshmit dhe të plotfuqishmit. E dyta rrugë 

është me e gjatë Luan. Kërkohet ndryshim i mentalitetit. 

Ajo ecet komplet me rajonin. Së paku duhet të kalojnë dy 

gjenerata për të kuptuar ndryshimin e nevojshëm. Së 

paku do të ju duhen 40 vite që qytetari dhe politikani t’i 

kuptojnë drejtë detyrat e tyre. Edhe 40-50 vite do ta keni 

të pamundur ta zhdukni korrupsionin dhe të keni arsim 

cilësor. Tani kur të fillojnë inatet, do të kacafyteni, do të 

denonconi njeri-tjetrin, do ta vrisni akoma njeri-tjetrin 

për pasuri dhe motive të ulëta.  

 

-Tu thaftë goja o gjerman m…iku! Pse thua kështu? E 

mendoi Luani në heshtje! Mendova se …..! Të ikim të 

punojmë një çik, se…!  
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Intervistë mbi adoptimin e një Kushtetute të re 
Intervistoi: Gerjola Çaushi 

 

Pse keni shkruar krejtësisht një Kushtetutë të re? 

 

Shoqëritë e civilizuara dhe shtetet moderne ngrihen mbi kush-

tetuta demokratike dhe funksionale. Kushtetuta e sotme nuk i 

ka këto veti. Kushteuta e sotme, nuk është ajo që shqiptarët 

votuan me referendum në 1998. Ajo është e kompromentuar 

në ADN pej klasës politike dhe arnimet që po i bëhen përditë 

e tregojnë këtë gjë, ajo nuk është më në shërbim të demo-

kracisë por të një grupi njerëzish që kanë bllokuar politikën, 

ekonominë, median, akademinë e më tej. Shqipëria ka nevojë 

për normalizim dhe kjo vjen vetëm mbi themele të reja, mbi 

një kontratë të re sociale, ku populli nuk delegon qorrazi 

pushtetin por e ushtron vetë në atë formë që sot po fiton terren 

e quhet “demokraci pjesëmarrëse”, 

 

A nuk ju duket se është herët të flitet në Shqipëri për 

demokraci pjesëmarrëse? 

 

Falë Zotit, Shqipëria është shumë pranë Europës dhe kjo erë 

po fryn sot kudo në Europë dhe ngadalë po vjen edhe në Shqi-

përi. Ne po shkurtojmë këtë këtë kohë dhe po punojmë së 

bashkë me miqtë tanë evropianë si movimento 5 stelle. Pra, 

kudo po fryn një erë kundër sistemeve aktuale, kundër struk-

turave hierarkike, masonike që kërkon që qytetari i epokës së 

informacionit të vendosë më shumë për komunitetin e tij. Kjo 

do realizohet gjithmonë e më shumë falë magjisë së internetit 

që nuk ka nevojë për filtra e struktura por vetëm informacion, 

në atë që njihet si inteligjencë kolektive. Nuk është rastësi që 

të gjitha regjimet janë kundër internetit sepse ndryshe nga 

mediat tradicionale nuk kontrollohet dot plotësisht. Problemi 

është se shumë qytetarë nëpër Shqipëri janë të shkëputur nga 

rrjeti dhe prandaj psh kemi kërkuar internet falas për të gjithë 

qytetarët si një e drejtë themelore e epokës së informimit. 

 

Pse nuk iu bashkuat grupit të reformës për drejtësi ku pa-

rashikohen dhe ndryshime kushtetuese? 

 

Si e thashë edhe më sipër. Nuk jemi për arnime aq më pak kur 

vijnë prej atyre që kanë asfisksuar kushtetutën dhe miqtë e 

tyre masonikë që sponsorizojnë këto ndryshime. Nga përm-

bajtja, këto arnime janë elitiste, antidemokratike e nuk duan 

të hapin kushtetutën për vendimmarrje qytetare dhe kom-

plikojnë kushtetutën thjesht për të çpasionuar dhe larguar qy-

tetarët nga çështjet publike. Çdo reformë që kryhet nga brenda 

kastës për njerëzit e kastës thjesht sa zgjat agoninë dhe shton 

pakënaqësinë e shqiptarëve. Ne duam që kjo pakënaqësi mos 

të manipulohet drejt formulave autoritariste apo fetare por të 

kanalizohet në një projekt demokratik dhe afatgjatë për ven-

din, si është projekti SOS. 

 

Flisni për pasion ndaj politikës, nuk iu duket sikur shqip-

tarët kanë më shumë pasion sesa duhet ndaj politikës? 

 

Gjysëm të vërtetat janë gjithmonë më keq së mashtrimet sepse 

janë efikase në turbullimin e mendjes. Shqiptarët nuk merren 

me politikë, ata janë të dënuar vetëm të “llomotisin” për poli-

tikanët dhe kjo sigurisht nuk e shqetëson kastën deri sa 

“butonin” e mbajnë partitë. Të merresh me politikë do të thotë 

që qytetarët të vendosin vetë me referendume, nisma ligjore, 

peticione, recall, për çështje konkrete dhe jo t’ia delegojnë 

partive politike si një popull minoren – do thoshte Kant. Kush-

tetuta e re rikthen jo vetëm pushtetin në duart e qytetarëve, por 

u rikthen fjalëve kuptimin e tyre të vërtetë, vjedhur e 

deformuar nga një kastë hajdute, militante e injorante. 

 

Shoh se Kushtetuta nis kundër partive, doni të shfuqizoni 

partitë politike? 

 

Kushtetuta nis me demokracinë pjesëmarrëse dhe është kun-

dër konceptit aktual të partive. Normalisht, nëse pranon që 

qytetarët të vendosin më shumë dhe direkt, automatikisht kjo 

do të thotë që duhet të rudhësh pushtetin e partive si struktura 

të dala kohe, obsolete dhe dekadente. Mendojmë se ky është 

dhe roli natyror i partive, të funksionojnë si çdo organizatë, si 

një instrument në duart e qytetarëve për përpunim dhe or-

ganizim idesh  dhe jo ti mbivendosen shtetit dhe ekonomisë. 

Në fakt kjo ishte dhe dinakëria e nomenklaturës pas rënies së 

komunizmit. Ndërsa pranoi në letër sovranitetin e popullit, 

pluralizmin dhe të drejtat e njeriut, në të vërtëtë pushteti mbeti 

përsëri një grushti njerëzish që me anë të partive-shtet bosha-

tisën nga brenda kushtetutën ekonominë dhe ligjet. 

 

Në kushtetutë ju keni sanksionuar vetëm dy mandate, nuk 

penalizon kjo njerëzit e aftë dhe të ndershëm? 

 

Të merresh me politikë nuk është njësoj të merresh me biznese 

private. Duhet të vendosësh për interesin e përgjithshëm dhe 

qëndrimi për një kohë të gjatë në sallonet e politikës, pranë 

lumenjve financiarë dhe lobistëve të ndryshëm, të prish 

busullën drejt interesave të veçantë. Nga ana tjetër pjesë-

marrja politike duhet të jetë në radhë të parë shërbim dhe 

pastaj një e drejtë që i garantohet sa më shumë qytetarëve që 

http://www.levizjashqipon.org/
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zgjidhen prej popullit dhe jo të emërohen prej partisë. Dy 

mandate mjaftojnë për të sjellë idetë e tua, por kontributin për 

komunitetin mund ta japësh edhe në vende të tjera pa zënë 

rrënjë në polititikë. Ne duhet tu sigurojmë brezave të rinj një 

rrugë të lehtë e pa pengesa për të reformuar vazhdimisht 

shoqërinë drejt sfidave të reja. 

 

Pra ju jeni kundër politikanëve të vjetër edhe pse me ide 

të reja? 

 

Kjo ëhtë një sëmundje vetëm shqiptare, dhe tregon që nuk 

jemi një vend normal. Pushtetarë që kanë përfituar  ekono-

mikisht, mediatikisht e privilegje të tjera, kërkojnë falje dhe 

dalin me petkun e shpëtimtarit. Nuk është rastësi që sistemi 

promovon vetëm njerëzit “oponentë” por që vijnë vetëm nga 

brenda sistemit. Shqipëria është një shtet i kapur, dhe rrjeti i 

shantazheve reciproke mban në këmbë sistemin pa lejuar të 

futen njerëz të rinj, të pastër, të pashantazhueshëm e prandaj 

të rrezikshëm. Rrrezik për sistemin dhe shpëtim për vendin 

jaën pikërisht njerëzit që vijnë jashtë këtij rrjeti shanta-

zhimesh me instrumenta që kontrollin ta mbajnë vetë qyte-

tetarët. Përndryshe edhe të rinjtë plaken dhe degradohen 

shumë shpejt. Kushtetuta e re i siguron të dyja: ardhjen e 

ideve, njerëzve të rinj por dhe mekanizmin e kontrollit për 

higjenizimin e shtetit. 

 

Duke mbetur tek mandati, ju keni kërkuar që populli të 

zgjedhë jo vetëm deputetët por dhe Presidentin, proku-

rorin e shumë funksionarë të lartë, madje dhe ti shkarkojë 

ata? 

 

Po e nis nga kjo e fundit. Koha kur pushtetarët premtojnë, ma-

rrin mandatin dhe bëjnë të kundërtën e asaj çfarë kanë 

premtuar ndërsa qytetarët presin 4 vjet, duhet të përfundojë. 

Mandati i bardhë është një ftesë për të mashtruar dhe vjedhur. 

Mendojmë se është më pranë konceptit të kontratës sociale, 

një mandat që jepet dhe merret nëse përfaqësuesi humbet besi-

min e përfaqësuesit. Mandati si është sot u mendua në një 

kohë ku partitë nuk ekzistonin dhe duhej për 

të siguruar lirinë e të zgjedhurit, liri sot që i dorëzohet partisë 

apo lobistëve të tjerë. 

 

Ju jeni ta majtë apo të djathtë? 

 

Fatkeqësisht, partitë dhe ideologjitë shërbejnë që njerëzit mos 

të mendojnë me mendjen e vet, por të mbeten ripetitorë të asaj 

çka gatuhet sipër. Ne priveligjojmë idetë, të cilat nuk janë të 

majta apo te djatha por thjesht të nevojshme për komunitetin. 

Fatkeqësisht, sot e majta dhe e djathta thonë dhe bëjnë të njëjta 

gjëra me mënyra të ndryshme. Ideologjia sot dominante 

totalitariste, ashtu si dje ishte komunizmi është sot është 

kapitalizmi ultrafinanciar, i cili po shkatërron çdo ind social, 

identitet apo raport njerëzor. Ne jemi për një kapitalizëm 

inteligjent, social dhe ekonomi të lirë kombëtare, që do të 

thotë në shërbim të gjithë komunitetit dhe jo gjithmonë e më 

pak njerëzve. Jemi të ndërgjegjshëm që aktorët e fuqishëm 

globalë janë kundër këtij vizioni dhe imponojnë shteteve 

receta kundër qytetarëve në emër të një tregu anonim global. 

Prandaj dhe demokracia është ilaçi më i mirë, kundër push-

tuesve të rinj, sepse “butonin” e mban vetë populli dhe jo një 

elite, thjeshtësisht e manipulueshme. Kemi propozuar “një të 

ardhur universale” për çdo shqiptar, pavarsisht nëse punon 

apo jo, në një epokë ku makinat po zëvendësojnë punën e 

njerëzve. Pa të ardhura të sigurta çdo e drejtë mbetet thjesht 

potenciale ose virtuale si sistemi ka qejf të krijojë iluzione 

njerëzve. 

 

Po si do rimëkëmbni ekonominë? 

 

Nuk do e rimëkëmbim ne. Planifikimi i ekonomisë i erës ko-

muniste i ka ikur koha. Ekonomia duhet të jetë vërtetë e lirë, 

pa monopole dhe me një ambient të favorshëm ku operatorët 

krijojnë pasuri dhe vihen në kontakt natyralisht me njëri-

tjetrin. Shqiptarët janë popull vitalë dhe jashtë Shqipërisë 

realizohen në të gjitha fushat.  

 

Dukeni shumë optimistë por si do e adoptoni këtë 

kushtetutë? 

 

Misioni shqipON nuk shërben për të ndryshuar njerëzit në 

pushtet, por për të sjellë një ligjëratë të re mbi të cilën të 

mbillet demokracia shqiptare jo e importuar. Në dy vite duket 

se kemi sjellë një ligjëratë të re për vendin, aq sa retorika e 

partivve me sharje e baltosje duket si relike e vjetër. Në fakt 

ata janë një relike e vjetër që pritet të zëvendësohet me një 

shtëpi të re mbi themele të reja, dhe këtë shtëpi të re nuk e 

ndërtojnë partitë por qytetarët dhe intelektualët progresistë. 

 

A keni gjetur mbështetje tek qytetarët deri tani? 

 

Demokracia ka një tërheqje natyrore, sepse emancipon 

njerëzit dhe popujt – thotë Habermas – kështu që nga takimet 

me qytetarët, (në terren se media na ka mbyllur dyert) këto ide 

janë mirëpritur se janë të thjeshta e funksionale. Qytetarët janë 

lodhur nga lojrat e partive dhe përçarjet pa fund mbi të cilat 

ngrihet sundimi i kastës. 

 

Po mbështetje të intelektualëve? 

 

Lëvizja lindi si një lëvizje intelektuale, ku shumë prej nesh 

kanë mbaruar në Perëndim dhe u shtri tek studentët dhe 

qytetarët. Në fakt në vend kanë mbetur pak intelektualë dhe 

shumë pak patriotë. Shumica e tyre janë kanë një vizion elitist, 

antidemokratik sepse fajësojnë popullin dhe jo kastën për 

tragjeditë shqiptare. Intelektualët e vërtetë në kuptimin 

iluminist, janë lënë jashtë sistemit, sepse nuk pranojnë të 

akomodohen pranë këtij sistemi banal dhe kleptokratik.  Ajo 

që na bën optimistë nuk është vetëm historia dhe pasuritë 

natyrore të Shqipërisë, por dhe fakti se sot ka dhjetëra mijëra 

kuadro me formim evropian, pa lidhje me këtë sistem me-

diokër,  që do të ishin zili për çdo komb dhe të mjaftueshëm 

për të ndërtuar 10 Shqipëri. Koha punon për shqiptarët dhe 

shpejt do e kalojmë edhe këtë sfidë si i kemi kaluar nëpër 

shekuj. 
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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’’.  

 

Shkolla në Fe 
 

Feja është e rëndësishme për njeriun po aq sa dhe njeriu për fenë. Në shoqërinë shqiptare, kohëve të fundit, debati për futjen e 

mësimit fetar në shkollat publike, për herë të parë u inicua nga instancat më të larta shtetërore në Tiranë, përkatësisht nga 

kryeministri aktual, për tu ri-tematizuar prapë në Kosovë. Por, sa jemi të përgaditur ne si komb me besime të ndryshme që të hapim 

dyert e institucioneve sekulare për religjionin? A do të thotë kjo se jemi pjekur si kolektiv në atë shkallë sa që të kthehemi në 

parahistori? Mos ndoshta do duhet të ndodhë e kundërta: që feja të kalojë në një stad të ri të reformimit të saj, dhe atë përmes 

emancipimit, duke e plotësuar atë me më shumë njohuri për jetën, lindjen e vdekjen, shikuar nga një perspektivë tjetër, më moderne: 

atë të shkencës pozitive, duke bërë kështu që ato të bashkëjetojnë në paqe dhe marrin më shumë se deri më tash nga njëra-tjetra. 

Përndryshe rrezikojmë të ecim me shekuj prapa. Aty ku nuk do duhej të ishim. Në gjenezë. Në fillim. 
 

Ëndërr e parë dy herë 

Të gjithë jemi të vetdijshëm sa sa thelbësore është që fëmijët 

tanë të marrin dhe kenë njohuri për fenomenet që i rrethojnë. 

Ndër to edhe për fetë, rolin dhe funksionin e tyre. Por, pse 

kjo kërkohet me kaq ngulm nga njëra bashkësi fetare? Dhe 

pse kjo do duhej të ndodhte mu në shkolla?  

 

Është e papranueshme për një shoqëri që pretendon të 

kultivojë një islam tradicional dhe tolerant, të nënshtrohet 

para një invazioni të rrymave radikale ekstreme dhe të 

pranojë që të bie ndesh me kushtetutën që definon shtetin si 

laik në qenien e tij. Kjo për më tepër kur dihet fakti se arsimi, 

së bashku me shëndetësinë dhe gjyqësinë, bën pjesë në 

hallkat më të dobëta të shteteve shqiptare.  

 

Ata që janë kundër kësaj mundësie argumentojnë, mbase me 

të drejtë, se pas kërkesave për bartjen e shamive, faljen e 

namazit në universitet dhe legalizimin e mësimit fetar nëpër 

shkolla, në një fazë të dytë do të mund të pasojnë edhe të 

tilla, si miratimi i sheriatit si kod i veçantë penal, i cili 

paralelisht me ligjin, do të rregullonte raportet e individëve 

në shoqëri e deri tek referendumi (apo dhe pa të) për 

aprovimin e rregullores që do të njihte dhe shpallte njërën 

nga fetë (atë të shumicës) si fe zyrtare shtetërore (e me këtë 

edhe kombëtare, sic!), çka automatikisht do të mund të 

kufizonte liritë themelore të bashkësive tjera fetare në vend, 

por dhe ateistëve. Diçka si kjo do dobësonte mirëkuptimin 

ndërfetar të kultivuar me shekuj dhe do vinte në pikëpyetje 

qenjen tonë si komb. Së paku ashtu siç jemi sot.  

 

Përgjigja e duhur në këto tendenca do të ishte: ‘‘Nuk jemi 

as për religjion shtetëror e as për shtet religjioz’’. 

 

Modeli që kisha katolike shqiptare ka krijuar tash e shumë 

shekuj do të mund të shërbente si mostër edhe për 

bashkësinë islame: që objektet fetare dhe infrastruktura 

përcjellëse e tyre të shfrytëzohen për mësimin fetar. Do ishte 

ideale të kopjohej ky kurs: feja në institucionet fetare-arsimi 

në ato publike. 

 

Ne kemi me qindra xhami të cilat shfrytëzohen për faljen e 

namazit/iqindisë, kryesisht vetëm ditëve të premte, në 

mesditë, e të cilat përgjatë tërë javës pothuajse nuk shfrytë-

tzohen fare, apo shfrytëzohen pak. Në to do të mund të 

zhvillohej lirshëm spjegimi i librave të shenjtë. Nëse do 

kishte nevojë për ndihmë në këtë çështje atëherë shteti do të 

duhej të zgjaste dorën e tij bujare.  

 

Për më tepër duket se sot më shumë kanë nevojë fetë për 

arsimim se sa e kundërta. Në radhë të parë do të ishte e 

pritshme që në këtë revolucion të teknologjisë moderne në 

të gjitha sferat, kisha katolike të reflektojë mbi pozicionin e 

saj kundrejt celibatit, abortit, euthnasisë dhe martesave të 

pjestarëve të gjinive të njëjta. Në anën tjetër edhe udhë-

heqësit shpirtërorë islamë do duhej të ridefinojnë qëndrimet 

e tyre ndaj kufizimit të lirive të femrave, dënimit me vdekje, 

terrorizmit në emër të besimit, fatvas, xhihadit, etj.  

 

Shqiptarët kanë dituri të mjaftueshme për fetë. Tani është 

koha e dijes. E dritës që ndiqon. Që nuk djeg.  

 

Të zbulosh qiellin në tokë 

Religjioni është një sistem besimi, një ideologji vlerash dhe 

parimesh, një pikëvështrim i caktuar, i cili përpiqet të 

sqarojë botën dhe kuptimin e ekzistencës sonë në të. Ai ka 

‘‘zbritur’’ për ne ‘‘poshtë’’, jo për ata ‘‘lartë’’. Ai, pos 

tjerash, sqaron se Perëndia është dhe banon në ne. Në secilin 

prej nesh. Për fat të keq, klerikët e të gjitha ngjyrave po 

tentojnë që atë ta mbajnë larg njerëzve, duke u munduar që 

fenë ta afrojnë me qiellin dhe largojnë nga toka.  

Tek ne, dhe jo vetëm, ka dy lloje njerëzish: ata që i nën-

shtrohen fatit dhe e kalojnë kohën duke pritur që ajo një ditë 

të ndryshoj për të mirë. Ata kanë frikë nga ëndërrat e mëdha. 

Këta mbase jetojnë gjatë, por përjetojnë pak. Të tjerët nuk 

mailto:anton.marku1@gmail.com
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pranojnë t’i binden ligjeve të pashkruara, janë aktiv në 

shoqëri dhe nuk tremben nga ajo që mund të sjell e nesërmja. 

Të parët janë të mirë për asgjë. Të dytët për gjithçka.   

 

Ata që fenë nuk e marrin shumë për zemër theksojnë se pa-

rajsa nuk është doemos një hapësirë dhe vend gjeografik, 

por gjendje e lumturisë së përjetshme, e jo një kopsht në 

shkretëtirë përplot me hareme femrash që presin ‘‘shehidët’’ 

e tyre (kryesisht bombavrasës të fëmijëve dhe pleqëve të 

pafajshëm). Nëse kjo do ishte parajsa atëherë shumë nuk do 

preferonin të shkonin aty. Më parë do ‘‘vetdigjeshin’’. Diku 

tjetër.   

 

Në viset shqiptare në Ballkan shumica janë besimtarë, por 

pak prej tyre e praktikojnë fenë. Së paku jo në mënyre 

strikte. Megjithatë, duhet konstatuar se viteve të kaluara ky 

numër sa po vjen e po rritet. Kjo dhe si rezultat i varfërisë së 

shoqëruar me mungesë perspektive dhe nevojës për shpë-

timin duke i drejtuar sytë nga retë. 

 

Kthimi i historisë 

Shqiptarët, më shumë se gjithë të tjerët, duhet të kenë kujdes 

kur janë në pyetje fetë dhe dallimet fetare. Përgjegjësinë më 

të madhe në këtë aspekt e ka komuniteti shumicë (në këtë 

rast ai islam). Në këtë kontekst, duhet thënë se, edhe pse 

historia jonë është e mbushur me shembuj të bashkëvuajtjes 

dhe mbështetjes së njëri-tjetrit në faza të ndryshme të 

bashkëekzistencës kombëtare, nuk duhet harruar se kemi 

pasur edhe periudha të tilla kur nuk kemi qenë në të njëjtat 

‘‘valë’’, dhe atë duke filluar nga numri simbolik i delegatëve 

të krishterë në Lidhjen e Parë të Prizrenit, kundërshtimin e 

fuqishëm të forcave reaksionare të dirigjuara nga Stambolli 

në raport me alfabetin latin të miratuar në Kongresin e 

Manastirit, përkrahjen deri diku masovike ndaj trupave të 

Haxhi Qamilit, një adhurues besnik ky i ‘‘Babës Sulltan’’, e 

deri tek sulmi gjithëpërfshirës gjer në çfarosje i klerit katolik 

në Shqipërinë komuniste të Enver Hoxhës, pasuar me 

shpallljen e shtetit të parë ateist në botë dhe vazhduar me 

servilizmin e politikës shqiptare ndaj OJQ-ve arabe me 

prapavijë të dyshimtë dhe Turqisë së Erdogan Pashës, 

‘‘vllaut’’ të madh të Hashim Thaçit, dhe së fundit edhe Edi 

Ramës, por jo dhe shqiptarëve tjerë, andej dhe këndej 

kufirit.  

 

Duke kuptuar dhe përfundimisht edhe pranuar se pjesë 

përbërëse e kombit shqiptar janë edhe krishtërizmi për dy 

mijë vite dhe islami për pesëqind vite. Sidoqoftë, kombi ju 

përket të gjithëve, jo vetëm një grupi, pa marrë parasysh se 

sa i madh në numër mund të jetë ai. Ndryshe funksioni i 

gishtit të vogël do të vazhdojë të mbetet i njëjti si dhe më 

parë: të kruajë gishtin e madh. Apo dorën e tretë. Të huajën.  

 

Bashkësitë islame të Shqipërisë dhe Kosovës duhet të jenë 

më të zëshme se deri tash, duke treguar një neutralitet 

pozitiv, nëse jo dhe oponencë ndaj kërkesave që mund të 

prodhojnë përqarje në trungun e kombit.  

 

Një keqkuptim, mosmarrëveshje apo konflikt mbrenda-

shqiptar, i shkaktuar nga bindjet e ndryshme fetare, do ishte 

një ngjarje e pafalshme për ne. Ajo teoretikisht do të mund 

të ju ndodhte të gjithëve. Pos nesh. Neve jo. Përndryshe do 

të jemi përgjegjës mu para Perëndive të cilave ju besojmë, 

lutemi dhe falemi. E ata nuk janë shumë. Nuk janë disa. 

Është vetëm një. I njëjtë për të gjithë. AI nuk mund të 

ndahet. Nuk ka se si. 

 

Fillimi i këtij shekulli ka treguar se shqiptarët ende kanë 

dilema identitare në kuptimin e asaj se çka është për ta më 

prioritare: kombi apo feja. Perëndimi apo lindja. E nesërmja 

apo e djeshmja. Dielli apo hëna. Evropa apo Turqia.  

 

Në ndërkohë, me apo pa vetëdijen tonë, janë krijuar dhe 

etabluar shoqëri paralele dhe anti-shoqërore të cilat pro-

klamojnë vlera të ndryshme nga ato të kultivuara me breza 

të tërë tek ne.  

 

Tani rreziku më nuk vjen nga jashtë por nga brenda.  

 

Këmbana bie për ata që duan të dëgjojnë.  
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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.  

 

Ditëlindja e shpëtimtarit të Arbërisë 
(Me rastin e 611 vjetorit të lindjes së Gjergj Kastriotit ) 

 
6 maji 1405 për kombin arbnor do të thotë ditëlindja e shpëtimtarit të saj dhe 

heroit të pavdekshëm. Lindja e këtij heroi dhe vizionari nënkupton edhe lindjen 

e një epoke të re të shekullit XV, një epoke të vendosjes së themeleve të shtetit 

monarkik të arbërit si një shtet me rol të pazëvendësueshëm në historinë e 

diplomacisë dhe artit ushtarak evropian. Poashtu ditëlindja e Gjergj Kastriotit 

do të thotë ditëlindja e një thesari të madh të kombit. Kështuqë lindja e Gjergj 

Kastrioti d.th.lindja i Mesisë së kombit, Gjergj Kastrioti, i biri i Gjonit i cili u 

mor peng nga Sulltanit nga detyrimi pas pushtimit të Shqipërisë u edukua në 

ideologjinë islame dhe në moshën 18 vjecare Sulltani e vendosi në krye të 

trupave ushtarake dhe i dha titullin Skanderbeg (d.th. Aleksandër). Por pas 

vdekjes së babit të tij, në vitin 1432 ai i mërzitur thellë në zemër dhe duke 

kujtuar fjalët që i tha i ati në vegjëli për trojet e arbërit, filloj të dizajnoj planin 

e tij për të shpëtuar Arbërinë nga thundrra barbare turke. Këtu duhet të ndalem 

pak, Sulltani asnjëherë nuk lejonte që Gjergj Kastrioti të printe në ndonjë luftë 

në rajonet evropiane as të merrte pjesë, pasi i vdiq babi i tij, por e dërgonte në 

vendet tjera aziatike larg syve të Arbërisë dhe Evropës. Por, pas një lutje që i 

kishte bërë Gjergji ai kishte rënë dakord që të hyj dhe t’i prij trupave në një 

betejë në vendet evropiane. Kështu ai më gëzimin e brendshëm mori udhëhqjen 

për të hyrë në betejën e Nishit, ku edhe takohet më pas me Mbretin e Hungarisë 

dhe Polonisë Gjon Huniadin, me të cilën hyn në një marrëveshje sekrete 

historike, marrëveshje kjo që do të pasonte me marrjen e Krujës (28 nëntor 

1443) dhe triumfin e tij përballë skllavërisë së vendit të tij, duke e bërë atë 

vërtetë të lirë nga barbarët turq. Ndërsa dizajnin që kishte planifikuar e realizoj 

në përpikëri, dizajn ky që e vendosi atë në krye të fronit të Atit të tij dhe më pas 

në krye të shtetit të Arbërit dhe kuvendit të Lezhës (2 marist 1444) si komandant 

i përgjithshëm i shtetit të Arbërit. Pasi e kishte vënë në ekzekutim planin e tij 

dhe pasi e realizoi atë ai u rikthye në fenë e tij të krishterë katolike që kishte 

qenë nga fëmijëria dhe vendosi parimet bazë të mbretërisë së tij. Për 30 ditë ai 

arriti të shtrij autoritetin e shtetit të tij të Arbërit në tërë vendin, dhe ftoi të gjithë 

në betejën kundër pushtuesit osman për ta dëbuar atë, jo vetëm nga Shqipëria, 

por edhe nga tërë kontinenti evropian. Pas rrethimit të njëpasnjëshëm të Krujës 

Sulltani u mposht, ku më pas ai vdiq nga inati i madh që kishte për humbjet e 

pësuara. Pasuesi i Sulltan Muratit II, Sulltan Mehmeti vazhdoi luftën me Gjergj 

Kastriotin duke marrë pjesë edhe vetë në luftë me 100 000 trupa, por që u kthye 

i dërmuar dhe me humbje të mëdha saqë u detyrua, në vitin 1461, për paqe ose 

armëpushim me shtetin e Arbërit dhe Gjergj Kastriotin kjo nënkuptonte edhe 

njohjn e këtij shteti, pas kërkesës së tij për armëpushim. 

 

Duhet potencuar se Gjergj Kastrioti në fillim nuk kishte më tepër se 1 500 shokë 

besnikë të tij që ndjeknin atë dhe merrnin pjesë në beteja, por që me Kuvendi e 

Lezhës numri i ushtarëve dhe besnikëve të tij u shtua mjaft. Për 24 vjetë ai u bë 

muri i Evropës kundër pushtuesit barbar turk dhe mbrojtës i civilizimit evropian, 

se bashku me Gjon Huniadin, aleatin e tij të madh, me të cilin kishte ndërtuar 

ura të fuqishme bashkëpunimi e miqësie, si ati i tij me mbretin e Hungarisë dhe 

Polonisë Wladislavin ashtu edhe ky me 

Gjon Huniadin. Mund të thuhet me 

saktësi se Gjergj Kastrioti së bashku me 

Gjon Huniadin e shpëtuan Evropën nga 

islamizimi i mëtjshme i saj. Duhet 

nënvizuar se Gjergj Kastrioti jo 

rastësisht e krahasonte veten me Pirron 

dhe Aleksandrin e Madh, kjo për faktin 

se ai ishte besnik për të mbajtur emrat e 

respektuar të paraardhësve fisnik të tij. 

 

Ndërkaq vdekja e tij më 17 janar 1468 

ishte humbje e madhe për shtetin e 

Arbërit dhe kombin, si dhe për tërë 

Evropën, sepse ai i bëri ballë një 

pushtuesi të egër siç ishte Perandoria 

barbare osmane, duke mos e lënë që 

Sulltanët t'i realizonin ambiciet e tyre 

pushtues në kontinentin Evropian. Por 

Shqipëria, pas vdekjes së tij, u bë tokë e 

martirëve, e derdhjes së gjakut të 

pafajshëm të arbnorëve, dhe siç dihet i 

tërë arsenali i Sulltanit me ushtrinë e tij 

barbare u shfry në trojet shqiptare duke 

bërë lumenj gjaku të pafajshëm.  

 

Ndërkaq Gjergj Kastrioti në fushën e 

politikës evropiane ishte një komandant 

i madh, një diplomat i madh, një 

personalitet i madh. Kështu Gjergj 

Kastrioti u rendit në mesin e gjeneralëve 

dhe shtetarëve të rrallë. Ai ishte një nga 

gjeneralët e aftë që luftoi pa pushim për 

atdheun e tij, me guximin e provuar dhe 

kështu u njoh hero i shekullit të tij dhe i 

pavdekësisë. Ai u rendit ndër emrat e 

mëdhenjë të botës që kanë lënë gjurmë 

dhe me reputacion të madh që edhe sot 

në këtë shekull rrezaton emri i tij, vepra 

dhe vizioni për një Shqipëri Evropiane 

dhe një Evropë të bashkuar dhe të 

fuqishme. 
 

 

http://d.th/
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Shkruan: Prof.ass.dr. Gjon Berisha, Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë/Kosovë (gj.n.berisha@gmail.com) 
Gjon Berisha u lind më 25 janar 1975 në Gjakovë (fsh..Brekoc). Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje. Gjatë viteve 1996-

1999, studioi në Fakultetin Filozofik-Dega e Historisë, kur në vitin 2008 në po këtë Universitet mbaroi studimet posdiplomike për Histori 

Mesjetare. Në fund të vitit 2009 ka mbaruar studimet posdiplomike në Universitetin e Zarës (Kroaci). Në janar 2014, ka mbaruar studimet 

doktorate në Qendrën  e Studimeve Albanologjike në Tiranë, dhe ka mbrojtur gradën e doktorit të shkencave të historisë mesjetare, nën 

drejtimin e prof.dr.Pëllumb Xhufit. Nga qershori  2012 punon në Institutin e Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, ku aktualisht është shef i 

Departamentit për Studime Mesjetare. Për dhjet vite ka punuar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës; në kolegje private si mësimdhënës 

i gjuhës latine dhe historisë. Është pjesëmarrës në disa simpoziume e konferenca kombëtare e ndërkombëtare. Ka botuar katër libra 

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

 

 

Skënderbeu dhe Papati-një aleancë e përjetshme 
 (pjesa e parë) 

 
Një nga vendet me të cilat Skënderbeu pati marrëdhënie të 

vazhdueshme dhe të një rëndësie të veçantë ishte Selia e 

Shenjtë në Romë. Në shek.XV, Roma përfaqësonte, njësoj 

si edhe sot, qendrën universale të Kishës Katolike (Selia e 

Shenjtë) dhe kryeqytetin e një shteti të fuqishëm politik 

(Shteti Papal). Si Seli e Shenjtë, juridiksioni i saj shtrihej 

kudo ku kishte struktura të kishës katolike, pra edhe në viset 

shqiptare. 

 

Përparimi i ushtrive osmane në Ballkan, afrimi i tyre në 

kufijtë e Hungarisë katolike, dalja e tyre në brigjet e 

Adriatikut, synimi i sulltanëve për të depërtuar në Evropën 

Qendrore dhe për të kaluar në Gadishullin Italik, e kishin 

shqetësuar seriozisht Romën. Shqe-tësimi i Papës Eugjen IV 

(1431-1447) u rrit më tepër pasi Koncilit të Firences (1439), 

ku projekti i tij për një kryqëzatë të përbashkët me Kishën 

Lindore nuk doli të jetë i suksesshëm. Pikërisht në këto 

rrethana të zymta, kur dukej se asgjë nuk do ta ndalte furinë 

os-mane, rezistenca e Skënderbeut fitoi, pas asaj të Huniadit, 

një rëndësi të veçantë strategjike, politike, ushtarake dhe 

kishtare për Romën, si kishë dhe si shtet. Madje, së bashku 

me Hungarinë dhe Bosnjën, Arbëria u konsiderua, sikurse 

shkruan Basilio Pandzic, një nga tri pikat nevralgjike të 

kryqëzatës, të cilën Papa Eugjen IV e shpalli më 26 maj 

1443.1 Pozicioni gjeografik i Arbërisë në mes Lindjes dhe 

Perëndimit, kishte bërë që, Selia e Shenjtë të kishte interes 

që ledhi apo diga arbërore të rezistonte me çdo kusht 

përballë invazionit turko-osman. Nga ana e tij, edhe 

Skënderbeu kishte interes të padiskutueshëm, të siguronte 

përkrahjen dhe ndihmën e Shtetit Papal. Ky truall interesash 

të përbashkëta përcaktoi marrëdhëniet politike midis 

Skënderbeut dhe Selisë së Shenjtë.  

 

Para se gjithash, duhet theksuar se midis këtyre dy palëve 

nuk pati divergjenca interesash, i dha mundësi Skënderbeut 

dhe diplo-matëve të tij, që në veprimtarinë e tyre 

diplomatike dhe ushtarake në shërbim të shtetit arbëror, të 

gëzonin përkrahjen e Selisë së Shenjtë. 

 

                                                 
1 Basilio Panzić, “Françeskanët në shërbim të Shqipërisë gjatë epokës së 

Skënderbeut”, Hylli i Dritës, Vjeti XXVIII, 4 (2009), p.42. 
2 Kjo kryqëzatë e tre personaliteteve më të rëndësishme të kohës: mbretit 

polak Vladislavit III, i cili i cili u bë edhe mbreti i Hungarisë, Janosh 

Huniadit, një nga figurat më të rëndësishme të Mbretërisë së Hungarisë,  i 

Kontaktet e para të Skënderbeut me përfaqësuesit e Papës, 

duket të kenë filluar së paku që në pragun e fillimit të 

kryengritjes çlirimtare të vitit 1443. Por marrëdhëniet e 

mirëfillta me Selinë e Shenjtë u vendosën disa vite më vonë, 

kur Skënderbeu dhe prova se ishte një kapiten i shquar dhe 

se arbërorët duheshin vlerësuar si një faktor i rëndësishëm 

në projektet e saj për kryqëzatën antiturke.  

 

Interesimi i Selisë së Shenjtë për Skënderbeun u rrit dhe u 

forcua veçanërisht përmes shpërndarjes së reputacionit të 

Skënderbeu si strateg në luftën kundër turqve. Ajo ishte 

humbja e betejës së Varnës (1443-1444), e cila përfun-

dimisht, vëmendjen e Papët e zhvendosi në Skënderbeun.2 

Dështimi i kësaj ndërmarrjeje të përbashkët, e cila kishte 

përkrahjen e Papatit, shkaktoi një pakë-naqësi te kjo e 

fundit. Në këto rrethana, dalja e Skënderbeut në skenën e 

historisë, kishte sjellë dritë të re për shpresat dhe planet e 

Papëve. 

 

Në fushën e partneritetit të jashtëm, një sinjal pozitiv erdhi 

nga Roma, që më 22 dhjetor 1445. Papa Eugjeni IV emëroi 

Pal Engjëllin ipeshkëv të Drishtit,3 veprim i cili do të promo-

vonte ndjeshëm marrëdhëniet me Papën në fushën kishtare 

dhe diplomatike.  

 

Ai që e vlerësoi Skënderbeun si faktor në projektet e Romës, 

ishte pasardhësi i Eugjenit IV, Papa Nikolla V (1447-1455), 

i cili, sapo hipi në fronin e Shën Pjetrit (1447), filloi të 

mendonte për Arbërinë, e cila përbente një shpresë për 

Evropën e krishterë, të cilës i kanosej rreziku turk. Skënder-

beu, i cili kishte gjithmonë objektiv themelorë çlirimin e 

trevave të shtetit të tij dhe kryqë-zatën, zgjodhi të ndiqte 

lindjen e frymëzuesit kryesor të sajë Papës. Në anën tjetër, 

rigjallërimi i kryqëzatës do t’i zbehte disi konfrontimet 

midis shteteve italiane (armiqësia e Dukës së Milanos dhe 

Napolit me Venedikun) dhe do t’i jepte Skënderbeut 

mundësinë të binte më shumë në sy. Ngjarjet që do të 

pasojnë, vërtetojnë shpejtë këtë afrim të Skënderbeut me 

Papën dhe Alfonsin V të Aragonës. Nga fuqitë e mëdha të 

cili sundoi në Banat, dhe Gjergj Brankoviqit, i cili pas pushtimit të Serbisë 

nga osmanët gjeti strehim në Hungari, u iniciua nga Selia e Shenjtë, dhe 

gëzoi mbështetjen e saj. 
3 Statutet dhe urdhëresat e Kapitullit të Kishës Katedrale të Drishtit, 

përgatitutr nga M. Ahmeti dhe E. Lala, Tiranë: OMBRA GVG 2009, 83. 
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asaj kohe që kishte më afër vetëm këta të dy paraqiteshin 

aktualisht më të angazhuar me objektivin e  tij, kryqëzatën.   

 

Që më 20 qershor të vitit 1447, po ky Papë dërgoi françes-

kanin Antonio de Oliveton si “nunc të Selise Apostolike në 

viset e Arbërisë dhe Dalmacisë” (ad partes Albaniae et 

Sclavoniae), që mund të jetë edhe nunci i parë apostolik që 

vjen si i tillë zyrtarisht në Arbëri, me porosi që të bënte çmos 

për të bindur besnikët e krishterë t’i jepnin mbështetje luftës 

kundër turqve të drejtuar nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu, të 

cilin e përmendë shprehimisht “t’i japim birit të dashur, burrit 

fisnik Gjergj Kastriotit zot në Arbëri përkrahje dhe ndihmë 

kundër turqve” (dilecto filio nobili viro Georgio Castriothi, 

domino in Albania),4 duke u premtuar se për këtë ndihmë do 

të liroheshin prej censurave dhe prej atyre që ishin  nën 

kompetencës e Selisë së Shenjtë. Pas pak, Papa gjeti rastin ta 

ngrejë lart Skënderbeun publikisht. Në një Breve (bullë 

papnore) të lëshuar më 12 korrik 1447, të cilën ia dorëzoi 

nuncit në fjalë, Papa e përgëzonte Skënderbeun për luftën 

me sukses që po zhvillonte kundër turqve; e cilësoi atë “atlet 

shumë të fortë në mbrojtjen e besimit të drejtë (orthodoxae 

fidei fortissimus athleta) në mbrojtjen e fesë së krishterë dhe 

“goditës sypatrembur” (intrepido pugile) në mbrojtje të 

nderit, të rritjes dhe stabilitetit të fesë së krishterë në qytetet 

dhe në fshatrat e Arbërisë, në mënyrë të veçantë në qytetin e 

Krujës. Ky mund të jetë akti i parë zyrtar i me të cilin Selia e 

Shenjtë hyri në marrëdhënie me Skënderbeun. Përveç kësaj, 

ky veprim, që erdhi tri vite pas fushatës së bujshme të Krujës, 

po forconte pozicionin vendor dhe ndërkombëtar të tij, meqë 

po merrte zyrtarisht përgëzimet e kreut të Kishës Katolike. 

 

Në përpjekje për të ngritur lartë prestigjin e Skënderbeut në 

kuadër të anëtarëve të Lidhjes, Papa Nikolla V u angazhua në 

edhe në pajtimin e Skënderbeut me Dukagjinët, konflikti në 

mes të cilëve kishte ardhur edhe si rezultat i presioneve që 

ushtronte Venediku ndaj Pal e Lekë Dukagjinit, për t’i nxitur 

kundër Lidhje Shqiptare. Këto veprime të Venedikut për 

Dukagjinëvë u vlerësuan rrezik serioz jo vetëm nga Skënde-

rbeu por edhe nga vetë Papa. Prandaj, ai aktivizoi Pal 

Engjëllin, prej dy vjet e gjysmë ipeshkëv i Drishtit, misioni i 

të cilit ishte: të zbuste kontradiktat midis Dukagjinëve dhe 

Skënderbeut.5 Në fakt, kontributi i Papës në çështjen e 

Dukagjinëve ishte reflektim i drejtpërdrejt i përpjekjeve të tij 

për nxitjen e frontit jugperëndimor ballkanik në kuadrin e 

përgatitjeve për sulm që po bënte fronti i Huniadit. 

Bula e papes Nikolla V6 

 

Papa Nikolla V, në kuadër të forcimit të marrëdhënieve me 

Arbërinë, në detyrën e nuncit dhe komisarit apostolik në 

Arbëri, Bullgari dhe Rashë, më 21 shtator 1451 e emëron 

françeskanin arbëror At. Eugen Summën. Për çështjet e 

rregullit (françeskan) Papa i dha atij të gjitha kompetencat e 

një Ministri provincial. Përpos kësaj i dha dhe tagrin e krijimit 

apo të ndërtimit të pesë manastireve të reja pa i kërkuar leje 

klerikëve të zonës si dhe të të emëruarit të rojeve të 

manastireve të veçanta. Veç kësaj, në kuadrin e tagrave të 

zakonshme që i jepeshin nuncëve apostolikë dhe predikuesve 

të kryqëzatës, iu dhe edhe tagra e inkuizitorit kundër herezive 

në ato anë.7 

 

Me këtë veprime fillestare: emërimin e Antoinio de Olivetos 

si nunc apostolik në Arbëri (i pari ambasador i Selisë së 

Shenjtë në viset arbërore) dhe zëvendësimi i tij më 21 shtator 

1451 me një françeskanë arbëror, Eugjen Suma, si nunc dhe 

komisar apostolik duke përfshirë përveç Arbërisë edhe 

Bullgarinë dhe Rashën,8 tregon rëndësinë që po i jepte Shteti 

i Papës, trevave arbërore në përgjithësi dhe Skënderbeut në 

veçanti. 

(vijon)

 

 

 

                                                 
4 Në Breve ndër të tjera thuhej: “... nostrum et Sedis apostolicae Nuncium, 

ad praesens mittimus, cupientes illas tibi iacere concessiones, in quarum 

vim christifidelibus carum partium tu possis gratiorem reddere ac 

utiliorem... Caeterum, quia cupimus dilecto filio, nobili viro Georgio 

Castrioto, Domino in Albania, a fidelibus christianis favores et praesidia 

praestari adversus Turcas...”, Bullarium Franciscanum continens 

constitutiones, epistolas, diplomata Romanorum pontificum Eugenii IV et 

Nicolai V ad tres ordines S. P. N. Francisci spectantia. Collegit et edidit Fr. 

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

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

Basilio Panzić, “Françeskanët në shërbim të Shqipërisë”, pp.48-49. 
5 Kristo Frashëri, Gjergj Kastrioti Skënderbeu: jeta dhe vepra, Tiranë: 

ASHSH, 2002, p.53. 
6 Bulë e skanuar nga origjinali në Arkivin Shtetëror të Dubrovnikut në 

nëntor 2015, nga autori i këtij punimi 

Përmbajtja: Bulë e  Papës Nikola V me të cilën, me të cilën urdhëron 

ipeshkvin e Kotorrit, Bonino de Tollentis, vikarin gjeneral, argjipeshkvin e 

Raguzës, Jakobin dhe rektorin e kishës së Shën Pjetrit të Madh të Raguzës, 

Gjon Gazullin, për ti dhënë Zotit të Krujës dhe Arbërisë, Gjergj Kastriotit 

Skënderbeut ose ambasadorëve të tij, një pjesë të shumës së parave të 

mbledhura nga indulgjencat, në vitin jubilar 1450, si dhe për të nxitur 

Skënderbeun në luftën e tij kundër turqve. Romë 13 prill 1451. Državni 

Arhiv u Dubrovnik-Acta Sancte Mariae Maioris, seac.XV, fasc.I, nr.31 (13 

prill 1451) 
7 Bullarium Franciscanum, n.s.I, dok.1506, p.756-75; Panzić, 

“Françeskanët në shërbim të Shqipërisë”, p.50. 
8 Në kuadër të konceptit kishtar Bullgari dhe Rashë, përfshiheshin edhe 

viset arbërore të Kosovës nën juridiksion e Argjipeshkvisë së Tivarit dhe 

ato të Maqedonisë të cilët ishin nën juridiksionin e Ipeshkvisë së Shkupit 

apo të Patrikanës  bullgare të Ohrit. 
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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 punëtor 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. 

 

 

Dega e Lidhjes së Prizrenit në Shkodër dhe shtëpia e Pashko Vasës 
 

Këto ditë, duke shkelë për  një vizitë  në pragun e shtëpisë –

muze të atdhetarit shkodran Pashko Vasa, mu kujtuan fjalët 

që më thoshte frati franceskan, atdhetari Ambroz Martini 

gjatë takimeve të këndëshme herë pas heret tek ai: -‘‘Gropa 

e Shkodres ka pas nxjerrë burra që mateshin me bjeshkët’’ 

….e fillonte për të për-mendur një varg të gjatë atdhetarësh 

që ja kushtuan apo e flijuan jetën për atdheun dhe lirinë e 

tij… Njerëz të thjeshtë, trima malësie, intelektualë të 

shkolluar në perëndim e që u kthyen në atdhe për të dhënë 

kontributin e tyre,.... zyrtarë me origjinë shqiptare që punuan 

në administratat e vendeve të ndryshme, por që nuk e harruan 

kurrë vendin… e rreshti vazhdonte gjatë me emra trimash e 

personali-tetesh të njohur, të cilëve ne u detyrohemi për lirinë 

e trojeve tona. Ndër ta rreshtohej emri i Pashko Vasës, burrit 

i cili dha ndihmesë të madhe e në shumë drejtime në të mirën 

e atdheut. 

 

“O moj Shqypni, e mjera Shqypni, kush të ka qitë me krye 

n'hi?? ....nuk ka vajzë e as djalë shqiptarit, që nuk i ka 

shqiptuar apo dëgjuar se paku një herë këto vargje kushtrimi, 

që nuk i ka dhembur shpirti nga kjo ofshamë e dala nga gjoksi  

i njeriut që digjet për atdhe. E jo vetëm këto vargje, por edhe 

aktiviteti diplomatik, artistik e patriotik, e rritën ndër vite 

figurën shumëdimensionale të Pashko Vasës.  

 

Pak mbi familjen e Pashko Vasës 
Lindi me 17 shtator 1825, nga prindërit Roza dhe Hilë Vasa. 

Pati edhe një vëlla, Nikollën, dhe një motër që quhej Gonxhe. 

Bir i një familje me tradita qytetare e kulturë të gjërë, që 

zotëronte emër të mirë dhe pasuri në qytetin e Shkodres, 

Pashko-ja mësimet fillestare i mori në Shkodër,e qysh i ri, i 

prekur nga problemet e mprehta sociale të kohës si dhe 

gjendja e mjerë e atdheut, ai fillon të reagoje duke shkruar në 

disa gjuhë.  

 

Pashko fliste dhe shkruante në frengjisht, italisht, greqisht, 

turqisht, arabisht, serbisht dhe anglisht. U martua në vitin 

1855 me një grua shkodrane, të cilës nuk i dihet emri (sipas 

Vehbi Balës), me të cilën pati një djalë të quajtur Lerish dhe 

vajzat Rozën, Linden, Marien dhe Silven. Si gruaja ashtu 

edhe 4 nga fëmijët, vdiqën të rinj. Pashko u martua për së 

dyti me Katerina Bonatin (të cilën meqenëse ishte ortodokse 

e quanin “grekja”), e cila po ashtu vdiq shpejt nga tuber-

kulozi. E bija e Pashkos, Roza, u martua me një shtetas turk 

me origjinë armene të njohur si Kupelian dhe më të lindi dy 

vajza, Silven dhe Mariken.  

 

Për herën e tretë, Pashko u martua me Berta Lerish, një grua 

franceze që e kish njohur në Stamboll, me të cilën pat dy 

djem, Mikelin dhe Leonin. Djali i madh Mikeli vdiq i 

pamartuar në 1914-tën, ndërsa Leoni i cili pat lindur në 

Beirut, vdiq rreth viteve 1930-të, duke lënë një vajzë që jetoi 

deri vonë në Francë.... 

 

Me 18 qeshor 1883, Pashko Vasa emrohet guvernator i 

Libanit. Vitet e fundit të jetës ai ka vuajtur nga sëmundja e 

zemrës, por thuhet që vdiq nga gripi me 29 qeshor 1892. U 

përcoll në varrezën e fundit në Liban nga miqtë e tij Filip 

Shiroka dhe Ismail Qemali. Eshtrat e tij dhe të gruas së tij, 

Katerinës, u sollën në Shqipëri nga Libani në vitin 1978 dhe 

janë të vendosura në varrezat e dëshmorëve në Shkodër. 

 

Shtëpia e Pashko Vasës, degë e Lidhjes së Prizrenit 

Objekti kryesor që ka mbetur dhe që aktualisht na lidh me 

figurën e atdhetarit Pashko Vasa, është shtëpia e tij në 

Shkoder që ishte baza kryesore e Lidhjes së Prizrenit, sot 

Monument Kulture.... Kjo shtëpi, që sot është e vendosur si 

objekt në hartën turistike të Shkodrës, ka një histori të 

lavdishme, pasi jo vetëm ishte degë e Lidhjes së Prizrenit, 

vendi ku mbaheshin takimet e aktivistëve për çeshtjen 

kombëtare, por falë vlerave arkitekturore dhe etnografike, 

është pikë e preferuar e të huajve që vizitojnë vendin tonë.  

 

Shtëpia e Pashko Vasës në Shkodër 

 

Sipas dëshmive të njërëzve që kanë jetuar aty, kjo shtëpi ka 

një histori rreth 300 vjecare. Ajo është rinovuar e restauruar 

tërësisht në vitin 1977 si dhe në vitin 2013, nga shteti 

shqiptar. Të gjitha dyert, dyshemetë, dritaret, tavanet e 

çardaku, janë punuar nga restauratorë profesionistë sipas 

origjinalit, në dru. Sot është një shtëpi e kategorisë së parë 

dhe i është kthyer si pronë private trashëgimtarve të familjes 

Vasa, qysh në vitin 1971. Shtëpinë e rrethojnë muret e larta 

karakteristike të Shkodres dhe në oborrin e saj qëndrojnë në 

mailto:logorecip@hotmail.com
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origjinal, pusi i gurtë, lugu prej guri i larjes së rrobave, govata 

prej guri e shpërlarjes së rrobave dhe shkalla prej guri të 

latuar. 

 

Pamje nga brendia e shtëpisë 

 

Sipas thënieve që mblodha nga disa pjestarë të familjeve 

shkodrane që jetojnë në afërsi të degës së Lidhjes së 

Prizrenit, po në shtëpi karakteristike shkodrane, si familjet 

Suma, Kamsi, Gjonej, Kraja, Guga, Shiroka, thuhet që edhe 

kjo shtëpi duhet të jetë ndërtuar në të njëjtën periudhë. Kjo 

mund të dallohet nga karakteristika të njëjta me shtëpitë e 

tjera shkodrane që gjinden në të njëjtën zonë, që kanë 

pothuajse të njëjtën arkitekturë, fasada, strukturën e 

brendshme e po ashtu edhe oborret. Pjesa e brendshme e 

shtëpisë është e ndarë në dhoma të mëdha, të cilat kanë 

tavane të gdhendur në dru, të një bukurie të veçantë, ballkone 

për qëndrimin e grave, apo raftet e futura në mur. Dhoma e 

ndejës ose në gjuhën popullore “oda e zjermit”, që 

komunikon me dhomat e tjera me anë të koridoreve të vogla 

të veshur në dru të gdhendur, ka dritare të mëdha druri të 

mbrojtura me hekura, që e mbushin me dritë dhe hapin një 

pamje të mrekullueshme të oborrit të stolisur me luleborën e 

lulevilen tradicionale të Shkodrës. 

 

Një çardaku i madh hapet në mbarim të shkallëve të gurta, ku 

zotërojnë “qoshja e ndejës” dhe kandilat e shandanat 

karakteristikë të tipit oriental. Poshtë pjesës së banuar, janë 

ahuret ku mbaheshin objektet e perdorimit të rallë, drutë e 

ngrohjes si dhe veglat për të punuar kopshtin dhe oborrin. 

Përpara shtëpisë është oborri me lule dhe lojrat efëmijëve, 

ndërsa prapa kopshti i zarzavateve dhe pemëve frutore. 

 

 

Terasa e shtëpisë 

 

Përsëri sot, shtëpia është një pikë turistike që preferohet nga 

turistë nga e gjithë bota, jo vetëm për arkitekturen e saj, por 

edhe për të fjetur, pasi familja Vasa, në disa dhoma të 

shtëpisë, ka plotësuar kushtet normale të jetesës ku mund të 

flihet komod e me kujtimet e kohëve të shkuara. Shpresoj dhe 

uroj që bukurisë së fasadave dhe arkitekturës karakteristike 

të shtëpive të vjetra shkodrane, t‘i shtohet edhe shtëpia ku 

lindi dhe u rrit heroi kombëtar Luigj Gurakuqi, e cila nga 

moskujdesija e shtetit u rrënua. Kjo është deshira e çdo 

shqiptari atdhetar dhe e çdo qytetari shkodran, pasi është 

identiteti ynë. 
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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 tretë) 

 

Lazër Çetta 

Falë përkushtimit të babait Mark Çettës 

fëmijët e tij qenë të edukuar dhe të arsimuar 

shumë mirë. U shkolluan edhe në kolegje 

franceze. Megjithatë, më i përparuari, jo vetëm 

në fushën e dijes, por edhe në fusha të tjera, 

ndër fëmijët e Mark Çettës ka qenë Lazër 

Çetta. Ai lindi në Mirditë, më 1 shkurt të vitit 

1895. 

 

Kjo na rezulton edhe në një kopje të pasaportës 

të tij, që e posedonte i biri i tij, Beniamini në 

Durrës. Arsimin fillor (5-vjeçar) Lazri e kreu 

në Prizren në vitin 1908. Arsimin e mesëm e 

nisi në Shkup (gjimnazin e ulët) dhe më vonë 

përfundoi College des Freres të Selanikut në 

vitin 1912. 

Lazër Çetta 

 

Roli i familjes në edukim patriotik dhe intelek-

tual të Lazër Çettës, por edhe arsimin e tij në 

shkollat e kolegjet më të mira të kohës, për-

bëjnë një premisë shumë përcaktuese për një 

aktivitet të shquar intelektual dhe atdhetar të 

Lazër Çettës. 

 

Në periudhën e shpalljes së Pavarësisë së 

Shqipërisë më 1912, Lazri si 17-vjeçar kishte 

filluar të burrërohej dhe i rrinte përkrah të atit 

duke i ndihmuar në punët dhe aktivitetet në dobi të atdheut. Atij tashmë, pasi e kishte 

mbaruar edhe kolegjin, nuk i mungonte jo vetëm guximi dhe vrulli rinor, por as arsimimi 

dhe dija të cilat i vuri pa ngurrim në shërbim të atdheut. 

 

Lazër Çetta u martua në vitin 1917 me Agen nga Gjakova, njohje kjo e bërë në kohën kur 

Lazri ishte sekretar i Komandës së xhandarmërisë në Gjakovë. Fatkeqësisht bashkëshortja e 

tij Ageja vdiq e re, por la dy fëmijë, Antonin dhe një vajzë. Në vitin 1936, i detyruar nga 

rrethanat martohet për së dyti, me një bijë të familjës të Vlashajve nga Durrësi, Katrinën, me 

të cilën kishte një djalë, Beniaminin në vitin 1937. Lazër Çetta ka vdekur në moshën 45-

vjeçare, në vitin 1940, nga një traumë aksidentale. 

 

Kontributi i Lazër Çettës në administratën shtetërore 
Lazër Çetta është ndër shqiptarët e rrallë që ka kontribuar në administratën e shtetit shqiptar 

që kur ky shtet lindi më 28 nëntor 1912 e deri në vitin 1940, kur ky patriot dhe intelektual i 

shquar ndërroi jetë. Ky personalitet i shquar kontribuoi në administratën e pothuajse të të 

gjithë qeverive, duke filluar nga Qeveria e kryesuar nga Ismail Qemali e deri te Qeveria e 

Zogut, pavarësisht prej rrymave e partive politike prej të cilave formoheshin e rrëzoheshin 

këto qeveri. Në këtë kuptim Lazër Çetta, siç do ta shohim edhe më poshtë, ishte pjesë 

profesionaliste e Administratës Shtetërore Shqiptare, si pjesa më substanciale dhe konti-

nuitive e shtetit të ri shqiptar. 

 

- Në vitet 1913-1918 u emërua dhe shërbeu si sekretar i komandës së xhandarmërisë, 

përkatësisht i Shkodrës, i Lezhës dhe Gjakovës. 

- Sapo u formua qeveria e Lushnjës e kryesuar nga Sulejman Delvina, nga tetori i vitit 1920 

e deri në gusht të vitit 1921 (kur selia e Qeverisë ishte transferuar në Tiranë), Lazër Çetta 

emërohet sekretar i Gjyqit Politik të Tiranës. 

- Nga gushti i vitit 1921 e deri në dhjetor të vitit 1923 (më shumë se dy vjet), Lazër Çetta 

emërohet si sekretar i përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

- Nga 20 dhjetori i vitit 1923 e deri në fund të dhjetorit 1925 Lazër Çetta ka kryer disa detyra 

pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme, si më poshtë: 

Më 20 dhjetor 1923 emërohet sekretar i dytë në Drejtorinë administrative-konsullore të MPJ. 

Lazër Çetta, nga 24 dhjetori i vitit 1924 e deri më 21 shkurt 1925, punoi në Drejtorinë e 

Financave. Më 21 shkurt të vitit 1925 dekretohet Sekretar I i Legatës Shqiptare në Beograd. 

Në dhjetor të këtij viti pushohet nga puna për motive politike, pasi siç informohemi Lazër 

Çetta përkrahte dhe ndihmonte emigrantët antizogistë. 

Pas më shumë se 2 vjetësh pa punë, Lazër Çetta ftohet për të kontribuar dhe emërohet më 18 

qershor 1928 sekretar i përgjithshëm i Ministrisë Arsimit, derisa hapet Gjimnazi i Shtetit në 

Tiranë, ku emërohet dhe punon për më shumë se 1 vit profesor. 

Më 26 shtator të vitit 1931 dekretohet dhe emërohet shef i Sektorit të bursave pranë 

Ministrisë së Arsimit, detyrë të cilën e mban deri në shkurt të vitit 1934. 

Në shkurt të këtij viti Lazër Çetta emërohet drejtor i arsimit fillor e normal pedagogjik, në 

Ministrinë e Arsimit. Nga nëntori i vitit 1935 e deri në vitin 1940 Lazër Çetta e ka kryer me 

sukses detyrën e Sekretarit I të Ministrisë Arsimit. 

Nga sa përshkruam më sipër duket qartë se, në radhë të parë, kontributi i Lazër Çettës, ishte 

jo vetëm i pandërprerë, që kur lindin institucionet e para të shtetit shqiptar e deri në fillimet 

e Luftës se Dytë. Ai kontribut ishte jo vetëm cilësor, por edhe shumë i madh dhe i 

gjithanshëm i tij. 

 

mailto:lushculaj66@hotmail.com


 

27 

Lazër Çetta kishte dhënë ndihmesë shumë të 

madhe në ngritjen dhe funksionimin e xhan-

darmërisë, veçanërisht në Shkodër, Lezhë e 

Gjakovë në periudhën e sundimit të Austro-

Hungarisë gjatë Luftës së Parë Botërore. 

 

Ishte periudha kur në vjeshtë të vitit 1916 

Shqipëria ndodhej e pushtuar nga forcat ushta-

rake të tri fuqive: të Austro-Hungarisë që e 

mbante pjesën më të madhe të vendit, Shqipë-

rinë Veriore e të Mesme deri në krahun e djath-

të të derdhjes së Vjosës. Këtu u vendos vija e 

frontit me ushtrinë italiane, e cila pasi i dëboi 

forcat greke nga Shqipëria e Jugut e pushtoj 

plotësisht Shqipërinë e Jugut. Në anën tjetër 

forcat ushtarake franceze e pushtuan krahinën 

e Korçës. 

 

Për ndryshim nga zona pushtuese bullgare, 

sundimtarët austro-hungarezë në Kosovë 

udhëhiqnin një politikë krejt të ndryshme për 

t’i përfituar masat popullore. 

 

Keqtrajtimet dhe reprezaljet mbi popullin 

shqiptar që ishin ushtruar nga Serbia gjatë 

viteve 1912-1915 tani morën fund. Austro-

Hungaria filloi që të përfillë të drejtat kombë-

tare që për atë kohë për shqiptarët kishte vlerë 

të madhe. Populli shqiptar ato të drejta i kërkoi 

shekuj me radhë në lufta kundër pushtuesve të 

ndryshëm. Në fillim të vitit 1916 u bënë 

përpjekje për hapjen e shkollave shqipe në 

Kosovë. Hapja e këtyre shkollave për shqip-

tarët kishte rëndësi të veçantë historike. 

Shkollat shqipe në zonën pushtuese austro-

hungareze kanë punuar deri në fillim të tetorit 

1918, kur Kosova pushtohet sërish nga forcat 

serbe. Pushteti austro-hungarez lejoi në Koso-

vë edhe përdorimin e flamurit kombëtar, vet-

administrimin lokal, zhvillimin e kulturës 

kombëtare dhe disa të drejta tjera. Pra, ishte 

pikërisht kjo periudhë kohore kur shqiptarët 

filluan të frymonin më lirshëm dhe pikërisht 

këtë frymim më të lirshëm intelektuali Lazër 

Çetta u përpoq që ta shfrytëzonte me tërë 

qenien në dobi të interesave kombëtare shqip-

tare. 

 

Duhet potencuar se nuk ka pushtues të mirë 

dhe se secili pushtues i ka qëllimet e veta, 

pretendimet territoriale dhe eksploatuese. E 

tillë ishte edhe Austro-Hungaria, por prej të 

gjithë pushtuesve kishte qenë pushtuesi më i 

mirë deri në atë periudhë kohore. 

 

Natyrisht që Lazër Çetta iu gëzua rinjohjes së 

shtetit shqiptar nga Konferenca e Paqes e 

Versajës, ndonëse dihej në çfarë kufijsh u njoh 

shteti shqiptar. Në rrethanat e jashtme dhe të 

brendshme të krijuara në fillim të vitit 1920 

pozitat e Shqipërisë ishin bërë tejet kritike. 

Shqipëria mbeti si shtet i ndarë pa pjesët më 

vitale, sepse u morën për bazë argumentet 

politike, por të paktën u arrit të rifitohej pavarësia e vendit dhe sidomos të mënjanoheshin 

padrejtësi të reja territoriale që do të ishin tragjedi e dyfishtë për të ardhmen e kombit. 

 

Lazër Çetta iu gëzua Qeverisë të dalë nga Kongresi i Lushnjës më 1920 dhe po atë vit u 

rikthye nga Kosova për të dhënë kontributin për shtetin e ri shqiptar. 

 

Në kuadrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme ndihmoi mjaft dhe për ngritjen dhe 

funksionimin e sistemit gjyqësor etj. Gjithashtu, është shumë evidente edhe veprimtaria e tij 

si diplomat, duke kryer shumë detyra pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

 

Mirëpo, kontributi kryesor i Lazër Çettës duket se ka qenë në vitet 30 të shek. XX në fushën 

e arsimit, si në drejtim të përhapjes, por veçanërisht në drejtim të modernizimit të tij. Kuadro 

të talentuara si Lazër Çetta jo vetëm ndikuan në kooperimin gjithnjë e më shumë me vendet 

e përparuara evropiane, por gjatë këtij kooperimi ndodhte gjithnjë e më shumë evropianizimi 

i shtetit shqiptar dhe shkëputja sadopak nga mentaliteti dhe mënyra anadollake e jetesës. 

 

Kishte jetë të pasur intelektuale duke shkruar shumë libra me tematikë shoqërore dhe 

edukative. Megjithatë, vepra më e spikatur e tij i përket fushës së historisë dhe titullohet 

“Përmbledhje e Historisë Ushtarake Botërore e Shqiptare”, e cila u botua në vitin 1931. 

 

Gjatë veprimtarisë së tij, Lazër Çetta është vlerësuar nga institucionet e shtetit shqiptar, nga 

bashkëkohës dhe intelektualë të ndryshëm. Bie në sy veçanërisht dekorimi i tij nga presidenti 

francez me medaljen “Oficier d’Academie”, dekoratë e akorduar në vitin 1928. 

 

Sërish në vitin 1934 Lazër Çetta dekorohet për herë të dytë nga shteti francez me medaljen 

“Kryqi i Kalorësit të Legjionit të Nderit” etj. 

 

Anton Çetta 
Siç e kemi thënë më përpara, Lazër Çetta u martua në vitin 1917 me Agen nga Gjakova, 

njohje kjo e bërë në kohën kur Lazri ishte sekretar i Komandës së Xhandarmërisë në 

Gjakovë. Pas tre vjetësh lindi në këtë qytet djali i parë i Lazër Çettës, Antoni. Ai lindi në 

Gjakovë më 3 janar 1920. Vetëm pas disa muajsh, Lazër Çetta transferohet në Tiranë duke 

u emëruar (në kohën kur selia e Qeverisë së Sylejman Delvinës transferohet nga Lushnja në 

Tiranë) sekretar i Gjyqit Politik (tetor 1920). Në këto kushte fëmijërinë e hershme dhe 

mësimet e para i mori në Tiranë, tashmë kryeqyteti i shtetit të cunguar shqiptar. 

Shkollën e mesme e nisi në Tiranë, e vazhdoi në Liceun Francez të Korçës dhe tre katër vitet 

e fundit të Liceut - drejtimi klasik - në Milano të Italisë. Për një kohë të shkurtër punësohet 

në “ Posttelegraf” të Tiranës. 

 

Me dhimbje në zemër dhe mall për  

Kosovën, Anton Çetta do të qëndrojë 

në Shqipërinë politike gjer në vitin 

1941. Kthimi i mëhershëm ishte i 

pamundur, sepse patriotizmi i tij dhe 

i familjes së tij nuk kishte si të mos 

ngjallte urrejtjen tek okupatori serb. 

Gjatë qëndrimit në Shqipëri vazh-

dimisht fliste me të atin e tij rreth 

mundësisë së çlirimit të Kosovës dhe 

rikthimit atje. E ardhmja e vërtetoi 

qëndrimin e Anton Çettës, ngase 

vërtet u kthye në Kosovë në vitin 

1941, në periudhën e sundimit 

italian. Shqiptarët nacionalistë, ata që 

shpëtimin e kombit e kanë 

mbështetur mbi të vërteta parimore 

të padiskutueshme mbi bashkimin e 

gjithë shqiptarëve në një shtet të 

vetëm, nuk gëzoheshin se Kosova 

ndërroi dorë, se shpëtoi nga thonjtë e 

serbëve e ra në dorë të italianëve, por 

se me shpartallimin e veprimeve të 

padrejta u krye hapi themelor për 
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përmbushjen e ëndrrës shekullore, u bë 

bashkimi kombëtar, në saje të të cilit edhe fati 

më i keq do të përballohej ashtu siç i përket 

popullit të bashkuar në përpjekje të për-

bashkëta. 

 

Këtë mendim e ndante me shqiptarët nacio-

nalistë edhe Anton Çetta. Pra, një vit pas 

vdekjes të atit, Lazrit, ndërsa nëna e tij Ageja e 

kishte lënë vite më parë, Antoni bashkë me 

motrën e tij, largohen përgjithmonë nga Shqi-

përia, për t’u vendosur te dajat në Kosovë. 

Ndërkaq, vëllai i vogël, Beniamini, me nënën 

tjetër (Katrinën nga Durrësi) largohen edhe 

këta nga Tirana për në Durrës. 

 

I pajisur me dije në Prizren, Tiranë, Korçë dhe 

Milano, në vitin 1945 Anton Çetta me hapa të 

sigurt nis karrierën e tij pedagogjike si profesor 

në Gjimnazin e Prizrenit, për të regjistruar një 

vit më vonë studimet në Grupin e Ro-

manistikës - Dega e Gjuhës Frënge, në 

Fakultetin Filologjik të Universitetit të 

Beogradit, të cilat i mbaroi në afatin rekord 

brenda katër vitesh. Meqë ishte shquar në 

studime, pas diplomimit, pedagogët e tij e 

emërojnë asistent në Seminarin e Gjuhës 

Shqipe të Fakultetit Filologjik të Beogradit, ku 

punoi rreth dhjetë vjet. 

 

Anton Çetta ishte studiues i kulturës popullore, 

por dhe i kulturës sonë kombëtare në 

përgjithësi. Anton Çetta, i biri i Lazër Çettës, është njëri ndër intelektualët, etnografët dhe 

folkloristët më të shquar të kohës tonë. 

Kontributin më të madh si intelektual ai e dha kur ishte profesor në Fakultetin Filologjik të 

Universitetit të Prishtinës dhe punonjës shkencor i Institutit Albanologjik të Prishtinës. 

 

Në vitin 1961 nga Beogradi kthehet në Prishtinë dhe emërohet ligjërues në Degën e Gjuhës 

Shqipe të Fakultetit Filozofik, ku ligjëroi mbi shtatë vjet Letërsinë e Rilindjes dhe Letërsinë 

e vjetër shqipe. Njohuritë e tij të thella klasike dhe moderne për letërsinë dhe gjuhën bënë që 

prof. Anton Çetta në Fakultetin Filozofik të krijojë emër si njëri ndër profesorët më me 

autoritet të kohës. 

 

Profesor Çetta, që në fillet e organizimit të arsimit shqip, në vitet 50 merret edhe me hartimin 

dhe përpilimin e teksteve shkollore për letërsi dhe gjuhë shqipe si dhe të doracakëve të 

ndryshëm si koautor me Idriz Ajetin, Gani Lubotenin, Mark Krasniqin, Rexhep Hoxhën etj. 

 

Karrierën shumëvjeçare, të nisur në Prizren, të vazhduar në Fakultetin Filologjik të Beogradit 

dhe në Fakultetin Filozofik të Prishtinës, nga viti 1967 e vazhdoi në Institutin Albanologjik 

të Prishtinës, ku kaloi si studiues në Degën e Folklorit. Tani e tutje me tërë qenien e tij 

intelektuale ai do t’i përkushtohet krijimtarisë folklorike, mbledhjes, botimit dhe studimit të 

saj.  

 

Në Institut, si përgjegjës kryesor i Degës së Folklorit, profesor Çetta përgatit strategjinë dhe 

projektin e madh të regjistrimit të krijimtarisë gojore. Fillimisht në mungesë të kuadrove të 

brendshme për gjurmime në terren, mbledhjen e lëndës folklorike në të gjitha trevat shqiptare 

në ish-Jugosllavi e nis me bashkëpunëtorët e jashtëm, të cilët kryesisht ishin studentë, mësues 

dhe arsimtarë. Anton Çetta ishte jo vetëm organizatori kryesor i kësaj pune kolosale, por 

edhe mësues i kuadrove për folklor. Pjesën më të rëndësishme të këtyre materialeve 

folklorike arriti t’i botonte Instituti Albanologjik, kurse një pjesë e konsiderueshme e 

materialeve të pabotuara gjendet në Arkivin e Institutit Albanologjik të Prishtinës, themelues 

i të cilit ishte ai vetë. 

 

(fund) 
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Shkruan: Prof. Dr. Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë/Kosovë (sabile_basha@hotmail.com) 
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 1984 (ishte femra më e re që u bë 

doktore e shkencave në Kosovë). Botoi mbi 300 njësi bibliografike zhanresh të ndryshme, 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 dytë) 

 

 

Programi politik i ONDSH-SË 

Duhet përmendet se, edhe pas përfundimit të LDB, organi-

zatat ilegale të cilat filluan të vepronin në Kosovë kara-

kterizohen me programet e tyre që kryesisht kishin 

mbështetje në kërkesat e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. 

Organizata e cila bëri bujë dhe emër me veprimtarin e saj 

patriotike gjatë viteve 1945 e deri më 1956 ishte ONDSH-në, 

e cila veprimtarin e saj e shtrinte në Kosovë dhe në pjesën 

Lindore të Maqedonisë, duke u përcaktuar për luftë të arma-

tosur kundër robërisë së re jugosllave dhe formimit të një 

shteti shqiptar me territoret e veta. Kishte një politik nacio-

nale e demokratike pro-perëndimore, dhe kryesisht udhëhi-

qej nga patriot dhe intelektual të shquar si Ymer Berisha, 

Halim Spahiu, Selman Riza, Gjon Serreqi e shumë të tjerë. 

Programi i saj ishte i përbërë prej pesë pikave të cilat 

kryekëput Prof. Ymer Berisha përputheshin me pikat e 

LSHP. 

Prof. Ymer Berisha 

Programi i ONDSH 

Do të citoja vetëm disa nga pikat kryesore të programit të 

kësaj organizate siç janë të shënuara: 

1. Liri dhe pavarësi të plotë me të drejtë vetëqeverimi në bazë 

të vullnetit të popullit të çfaqun lirisht; 

2. Nën tokat shqiptare kuptohet krejt vendet ku banojnë 

shqiptaret në 60% pa dallim se si quhet krahina e vendi dhe 

nga kush asht i pushtuem; 

3. Lëvizja nuk ka qëndrim armiqësor kundër asnjë populli 

fqinj as kundër partije politike, vetem insiston në mënyrë 

kulturave dhe me armë do të përpiqet mi arrijtë idealet 

shekullore të kombit Shqiptar qi të jetë i lirë dhe vetesundues 

në shtet të vet me kufij etnik; 

4. Mbasi të vendosen kufijt etnik, pa marr parasysh tjerat 

kushte të kufijve si janë ato: strategjike, ekonomike, politike 

etj, në mënyrë miqësore do te shkëmbehet popullata e 

pakicave nacionale, tue i tërheq Shqiptaret qi do te mbetin 

jasht kufijve në vend të aryne qi do ti shpërngulin tue u 

organizue për regjim me të vërtet demokratik dhe për 

relacione miqësore me popujt fqi Ballkanik; 

5. Në kohë paqe Lëvizja nuk do të pushojë por do te vazhdojë 

si shërbim roje të drejtave të popullit Shqiptar, si t’atyne të 

jashtme, nderkombtare tue u organizue për regjim me të 

vërtet demokratik dhe për relacione miqësore me popujt fqi 

Ballkanik. 

 

“Shema organizative” e Lëvizjes për Lirimin e Tokave 

Shqiptare 

1. Në çdo vend (qytet e katund) formohet “Komiteti i vendit 

për lirimin e tokave shqiptare”; 

2. Për koordinim pune në mes të këtyre komiteteve të vendit 

janë “Komitetet Epruer”; 

3. Komiteti Epruer mvaret nga Komiteti Qendror. Të parët 

janë në lidhje me komitetin Epruer e këta me Komitetin 

Qendror; 

4. Çdo komitet formohet nga : Kryetari, Sekretari, Anëtari i 

parë, Anëtari i Dytë, dhe përgjegjës të ndryshëm sipas 

nevojës; 

5. Këta i ndajnë detyrat dhe përgjegjësin si mbas nevojës e 

zotësisë. Drejtimin e përgjithshëm e mban kryetari, admini-

stron dhe zbaton urdhrat e Komiteteve Epruer; 

mailto:sabile_basha@hotmail.com
http://www.bing.com/images/search?q=Prof.+Ymer+Berisha,+besa+kombtare&view=detailv2&&id=DF1EEC57ECD146164C3701EAA92A01E77E451B7C&selectedIndex=0&ccid=ZA1XRVBQ&simid=607996194074920259&thid=OIP.M640d57455050b242a7b953e01f7b0f15o1
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6. Sekretari bashkë me dy anëtarët kanë: Shërbimin e 

propagandave të lajmeve, edhe si detyrë kryesore, ndër-

lidhjen, ashtu edhe shërbimin ekonomik dhe politik; 

7. Shërbimi politik i takon kujdesia e posaçme. Për këtë çdo 

komitet formon një trup nën emrin “SIP” (Sigurimi politik). 

SIP-i e ka për detyrë mbledhjen e informative mbi personat 

e ndryshëm dhe heton sigurimin e mirëvajtjes së veprimtarisë 

së komiteteve; 

8. Komitetet e vendit veprojnë në marrëveshje në mes të 

anëtarëve; 

9. Komitetet Eprore kanë po këta persona; për nga shkaku se 

do të kenë më shumë punë, anëtarët do t’i ndajnë detyrat dhe 

në rast nevoje të formojnë seksione me referentë dhe 

përgjegjës”1 

 

Struktura organizative 
Duke u mbështetur mbi këtë parim ishte paraparë që 

Komiteti Qendror të jetë organi më i lartë i organizatës, 

ndërsa në terren të vepronin komitetet e rretheve, të rajoneve, 

të komunave  dhe komitetet lokale nëpër fshatra. Komitete 

lokale e rajonale kishin statusin e organizmave baze ngase 

kryenin punë sikur që ishin grumbullimi i ndihmave 

materiale, ushqime, veshmbathje, shpërndanin afishe, 

përhapnin të vërtetën për NDSH, propagandonin domosdo-

shmërinë e bashkimit kombëtar, formonin komitete të reja në 

terren, ku përfshinin të rinjtë shqiptar, por gjithashtu ishte si 

obligim që sa më shumë të angazhoheshin edhe gratë. 

Komitetet e para të ONDSH u formuan në Prizren dhe në 

Rahovec aty kah fillimi i vitit 1945. Por shpejt lindi nevoja, 

për shkaqe të sigurisë që KQ i ONDSH të ndahet në dy pjesë. 

Kështu ndodhi një pjesë e KQ  kaloi në Shkup dhe një pjesë 

e KQ ngeli në Prizren. 

 

Komiteti i Prizrenit u formua me urdhrin e Ali Rizës, kapiten 

dhe në Rahovec u formua me iniciativën e Prof. Ymer 

Berishës. Por, shpejt këto dy organizata u bashkuan dhe 

formuan KQ të cilën e udhëhoqi Halim Spahija. Në mesin e 

shumë punëve që kryente ONDSH, ajo u angazhua që çdo 

anëtarë i organizatës të ketë pseudonim, ishte e obligueshme 

që çdo komitet të bënte evidencimin e anëtarëve të vrarë 3. 

Të regjistronte emrat e serbëve që torturonin dhe malltre-

tonin, likuidonin shqiptarët 4. Të regjistroheshin të gjithë 

shqiptarët që spiunonin apo bashkëpunonin me okupatorin 

por detyra më parësore ishte që anëtarët e NDSH të mos 

hezitonin që të punësoheshin në organet e shtetit të ri ngase 

në këtë mënyrë ata vinin më lehtë deri tek informata dhe 

qëllimet e pushtetit. 

 

Komitetin e rrethit në Prishtinë e formoi Tahir Deda, një 

qytetar i pasur i cili tërë pasurin e la në shërbim të atdheut 

por kryetar i saj u zgjodh Sylejman Aliu, profesor. 

Ndërsa procedura e pranimit ne radhët e NDSH ishte shumë 

rigoroze, ngase për të pranuar një anëtar të ri duhej të gjendej 

një propozues dhe të flet për biografin e tij atdhetare, pastaj 

nga të pranishmit kërkohej që të hulumtojnë për të dhe të 

verifikojnë të dhënat. Kur të gjitha të dhënat përputheshin në 

mes të propozuesit dhe të anuarve që kishin hulumtua për 

biografin e tij kandidati pranohej në radhët e NDSH. Anëtarit 

të ri i caktohej pseudonimi dhe në një mbledhje thirreshin 

disa anëtar nga KQ, dhe personi i pranuar e jepte betimin.  

 

Teksti i Betimit  
Betimi jepej para flamurit, revoles dhe fillimisht ishte edhe 

kurani, por më vonë me ardhjen e Gjon Serreqit në radhët e 

NDSH-së ndryshon teksti i betimit. Betimi në fillim kishte 

këtë tekst : “ Betohem në Kuran, në Flamurin Kombëtar dhe 

në armë, se do të punoi, me besnikëri e vetësakrificë me 

çmimin e jetës, për kombin shqiptarë dhe për çlirimin e 

bashkimin e tokave shqiptare në Shqipërinë Etnike”, ndërsa 

teksti i dytë i betimit që e kishte modifikua Gjon Sereqi ishte 

më i shkurt dhe kishte këtë përmbajtje: “Betohem në Flamur, 

në fis e në revole se do të mbetem besnik i organizatës 

NDSH”, në tekst revolja simbolizonte se poqese dikush 

tradhton organizatën ai do të vritej. Betimi kryesisht bëhej në 

këmbë, dhe ceremonia e pranimit përfundonte dhe mbledhja 

kryhej me parullën:”Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradh-

tarëve”. Pas pranimit personi që pranohej ishte i barabartë me 

të gjithë të tjerët dhe ndaj organizatës merrte obligimet dhe 

përgjegjësit që i takonin. 

 

Mbështetja nga shtetet demokratike 
Pas përfundimit të LDB, pushteti jugosllav ishte i vetë-

dijshëm se populli shqiptar dhe forcat nacionaliste në Kosovë 

ishin të pakënaqura me riokupimin dhe aneksimin e Kosovës 

Serbisë, andaj OZNA dhe organet tjera të ndjekjes ishin 

angazhua që ti zbulonin anëtarët e organizatave ilegale dhe ti 

asgjësonin e likuidonin kudo që ndodheshin ato. Andaj,  

atdhetaret e njohur siç ishte Muharrem Bajraktari  e Mithat 

Frashëri që ndodheshin në  Greqi e Itali  u angazhuan dhe 

bënë apel tek krerët e forcave nacionaliste që të përgatiten 

dhe të largohen nga Kosova për Greqi, që nga atje të 

përgatiten më mirë dhe me ndihmën e forcave aleate dhe 

properëndimore të ndërmarrin aksione për vendosjen e rendit 

të ri në  Shqipëri e Jugosllavi. Po përkrahje kishin bile në 

bazë të dokumentacionit, del se kishin përkrahje morale nga 

përfaqësitë angleze, turke, franceze dhe të SHBA-ve, po 

ashtu përkrahje kishin edhe nga mërgata shqiptare që 

vepronte në Bari të Italisë dhe në   vendet tjera të Evropës e 

botës. 

                                                                           (vijon)

 

 

 

 

                                                 
1 Dokumentet  të cilat u miratuan në Kongresin e IV të ONDSH-së, i cili u 

mbajt me 1 qershor të vitit 946 në Shkup: “Shema Organizative” dhe 

“Programin” e “Lëvizjes për Lirimin e Tokave Shqiptare” e kishte hartua 

patrioti i Gjilanit, Halim Orana, 
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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 tretë) 

 

 

Prof. Zef Nekaj 

 

Penda e fortë, me një logjikë dhe forcë të 

mprehtë mendimit të Prof. Nekaj, kanë qenë 

të spiktatura dhe shumë të lexuara nga të 

gjithë komuniteti shqiptaro-amerikanë dhe 

më gjerë në Europë etj. 

 

Nga presionet sllavo-komuniste në ish 

Jugosllavi, në vitin 1951, ishte larguar pa 

dëshirë nga Kosova, që e donte aq shumë dhe 

vendoset në Itali, ku ishin edhe shumë 

emigrant të tjerë politikë antikomunistë. 

Gjatë kohës së qëndrimit në Itali, ai iu 

bashkua grupeve dhe lëvizjeve përparimtare 

antikomuniste të kohës, duke bashkëpunuar 

ngushtë më shumë patriotë e nacioanalistë të 

flaktë për liri dhe demokraci në  Shqipëri dhe 

Kosovë.   

 

Penda e tij nuk pushoj asnjëherë në shtypin e 

diasporës, duke botuar artikuj në shumë 

organe të shtypit të ditës dhe periodikë të 

përkohshëm. Tema e shkrimeve të tij ishin 

përmbysja e sistemit të egër komunist në 

Tiranën e kuqe të diktatorit Enver Hoxha dhe 

në Kosovë, ku junta ushtarake e serbëve 

bënte çdo ditë krime kundër popullit të 

pafajshëm dardan. Ai shpesh përdorte 

pseudonimin Kosovari.  

 

Përshkrimet e tij për Kosovën, gjatë takimeve 

mes intelektualeve këtu në New York e 

gjetkë, ai më vonë do ti përmblidhte në 

letërkëmbimet e ndryshme me intelektualët 

dhe figurat e shquara të diasporës këtu dhe në shtete të tjera të botës. 

 

Kruja - Gjomarku - Nekaj figura të mëdha të kombit tonë nën dritën e letër-

këmbimeve shumëvjeçare historike 
 

Çdo shtet e komb ka figurat e veta të mëdha, me kontribute të çmueshme në arritjet e 

sukseseve qoftë në fushat e diturisë: në shkencë, art, filozofi etj., qoftë edhe në zhvillimet 

politike për Liri e Demokraci, në mirëqenien materiale të vendit, ku jetojnë e 

punojnë. Këto figura, me të cilat krenohen vendet që i kanë, nderohen e përkujtohen 

vazhdimisht, vit për vit nga bashkatdhetarët dhe organet shtetërore të tyre.  

 

Një ndër personalitetet më të shquara të kombit tonë, që trajtohet në librin e ri: “Kuvend 

letrash me miq” (Vëllimi I) i përgaditur nga studiuesi i palodhur Eugjen Merlika, është 

edhe Profesor Zef V. Nekaj. Në Shqipëri, pas 26 vjet të shembjes së Murit të Berlinit, 

por jo të ideologjisë dhe mendsisë komuniste, figurat më të ndritura të kombit vazhdojnë 

të mbeten në hije dhe harresë.  

 

Kam pas nderin, kënaqsin dhe privilegjin të njoh në emigracionin e Amerikës, Kapidan 

Ndue Gjomarkun (1914-2011), Prof. Zef Nekën (1919-2003), Mons. Dr. Zef Oroshi 

(1912-1989), Prof. Rexhep Krasniqi (1906-1999), Kolonel Xhemal Laçi (1914-1994) etj. 

Me ata kam udhëtuar shpesh dhe kemi qëndruar për një kohë të gjatë në takime pune në 

shtepinë e Kapidan Ndue Gjomarkut.  

 

Dimensioni i intelektualëve të medhenj  

 

Kuvend letrash me miqtë, letërkëmbimi i pasur i “Mustafa Merlikës-Kruja” i përgaditur 

nga studiuesi i palodhur Eugjen Merlika, ku përfshin dimensionin jo vetëm të këtij 

personaliteti, por dokumenton e zbardh shumë anë të errëta të historisë sonë në periudhën 

më delikate, para dhe pas Luftës së Dytë Botërore, kur pushtetin e morën komunistët.  

 

Letrat e një prej personaliteteve të panjohur si Prof. Zef Nekaj që sjell teza të reja për 

armiqësinë e vjetër mes Kastriotëve dhe Dukagjinasve. Kuvend letrash me miqtë, 

letërkëmbimi i pasur i Mustafa Merlikës - Kruja e përfshirë në katër vëllime jep 

dimensionin jo vetëm të këtij personaliteti, por dokumenton e zbardh shumë anë të errëta 

të historisë sonë në periudhën më delikate, para dhe pas Luftës së Dytë Botërore, kur 

pushtetin e morën komunistët.  

(fund) 
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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, i Shoqatës së Kompozitorëve të Kosovës, Kroacisë, 

Britanisë, etj.

 

Semiotika muzikore në veprat e mia 
                          (pjesa e parë) 

 
(“Talenti, thotë Maksim Gorki, zhvillohet nga ndjenja e dashurisë për punën, madje, talenti në thelb është vetë dashuria për punën, për procesin 

e punës.” (M. Gorki, “Estetika dhe letërsia”, faqe 344.) 

 

Para se të flasim për semiotikën në veprat e 

mia, duhet thënë se semiotika rrjedh nga fja-

la greke dhe paraqet teori të përgjithshme të 

shenjave në linguistikë dhe teori, kurse në 

arte dhe lëmenj të tjera paraqet një larushi 

faktesh, idesh, komunikimi... Dhe, në bazë 

të saj njerëzit komunikojnë jo vetëm me 

fjalë, por edhe me shenja dhe kështu ajo, si 

thotë Umberto Eco, teoricien Italian i kul-

turës, “paraqet një diapazon të gjerë shken-

cor”. 

 

Unë në këtë shkrim do të ndalem në 

semiotikën e një vepre time që titullohet S-

Hediazma për Trompet Piccolo bazuar krye-

sisht në notacionin e përdorur që nga 

kompozimet e para e deri tek ato të sotmet. 

 

Dihet nga teoria e e krijimtarisë mendore se 

krijuesi në përgjithësi, e veçmas ai muzikor, 

gjatë krijimtarisë së tij ndjen kënaqësinë e 

krijimit dhe të përjetimit të artit të vet, sepse 

bukuria e saj, në artin e muzikës, nuk kapet 

me sy si te piktorët, por me vesh dhe me 

shpirt. Tiparet e bukurisë së veprës dhe 

koncepti i saj paraqesin jo vetëm një larmi 

konceptesh, por një bukuri konceptuale që e 

plotëson polivalencën kuptimore, që reflek-

ton jo vetëm në ngritjen cilësore të veprës, 

por edhe prezanton  botën e brendshme të 

kompozitorit, ndijimet, ndjenjat dhe subko-

shiencën e tij. Kështu edhe semiotika muzi-

kore, për të cilën pak e dinë dhe e kuptojnë 

muzikologët tanë në Kosovë, e konsideron 

veprën jo vetëm si strukturë, por bën 

përpjekje që prej saj të nxjerrë dhe të krijojë 

ligjësi të bazuar në konceptin e estetikës, e 

cila lind si domosdoshmëri shpirtërore dhe 

kështu krijon artin e vërtetë si si bartës të 

ideve artistike, pse jo edhe filozofike, për-

mes shenjave dhe lëvizjeve. 

 

Arti, si thonë filozofet, është krijim specifik 

estetik njerëzor me vetëdije të plotë, kurse, 

si thotë Teodor Adorno, vetëm diletantët e 

quajnë artin rezultat të veprimit të sferës së të pavetëdijshmes. Pra, krijimtaria artistike 

si pjesë integrale e artit në përgjithësi,  nxit, pos të tjerash, edhe mendimin filozofik. 

Ndërkaq, unë do të ndalem në semiotikën e veprave të mia, sepse, si thotë Teodor 

Adorno, "arti është fenomen ekzistues empirik, madje shqisor, i cili në këtë mënyrë e 

përcakton veten si frymë, ashtu siç pohon idealizmi për realitetin përtej-estetik. Vepra e 

artit, për nga vetë natyra e saj, është objektivisht dukuri shpirtërore. 

 

Gjithë praktika e historisë së filozofisë e sidomos estetika si degë e saj, e semasiologjia 

si teori e vlerave, dëshmon se artistin, sipas rregullave, e afirmojnë, si krijues, veprat e 

tija me fillesën e tij gnoseologjike. Kur e them këtë kam parasysh subjektin e për-

vetësimit estetik si qëllim themelor të çdo vepre. Ndaj, krijimtaria artistike kërkon dije, 

kërkon njohuri, kërkon shije, sepse pa këto tri elemente, nuk të do të këtë gjykim 

racional, edhe pse një nga këto elemente duhet të veçohet e ajo është, po ta nxjerrim nga 

sintagma e njohur, "për shijet s' mund të diskutohet". Përjetimi estetik e kënaqësia 

estetike përbëjnë dy pole të skajshme, si thonë filozofët. Shkakun duhet kërkuar në 

shumë elemente, si janë edukata, dija, sensi dhe afiniteti. Që të gjitha këto janë të lidhura 

mes vete dhe nënkuptojnë "përdorimin e imagjinatës". Moskuptimi i këtyre elementeve 

mund të sjellë vështirësi nëse dimë se arti duhet të shprehë diçka thelbësore, që e 

plotëson kuptimin e tij, sepse shërben si mjet komunikimi me specifikat e veta. Në 

historinë e doktrinave estetike shpesh është diskutuar për këto probleme, edhe pse ka 

pasur dhe ka estetë të cilët mbrojnë tezat e tyre se arti duhet të jetë sistem unik, çka do 

të thotë se ai duhet të jetë i lidhur brendapërbrenda tij dhe të ketë lidhmëri njëri me 

tjetrin. Thënia se arti pasqyron të bukurën, është njëfarë kufizimi, ngase ngushton artin 

në qenien e tij dhe shpesh na shkakton varfëri në shumë elemente e sidomos në për-

mbajtjen e tij. 

 

Thelbin e mendimit muzikor, i cili paraqet një lloj konglomerati, krijuesit e përjetojnë 

më ndryshe, më thellë dhe ato trillime fantastike paraqesin një pasqyrim të caktuar. 

Ndaj, edhe unë në krijimtarinë time, gjatë procesit krijues, e krijoj veprën në mënyrë 

sesi e shoh dhe si e kuptoj esencën e saj: si rezultat të kërkimeve dhe eksperimentimeve 

të mia, pra, si rrjedhim logjik në pasurimin e trashëgimisë tonë muzikore. 

 

Për këtë duhet të nisemi nga teza bazë e estetikës, ku e bukura cilësohet si në të gjitha 

krijimtaritë artistike, qofshin ato të së kaluarës, qofshin ato bashkëkohore moderniste. 

Këto kërkesa i parashtrohen te stilet muzikore duke synuar që të trajtohen tema të kohës 

dhe shprehje aktuale. Mu këtu edhe qëndron uni im krijues kur kam kuptuar se duhet ta 

individualizoj dhe ta personifikoj metodën time krijuese në frymë të modernitetit. 

Qëndrimi im kritik për përsosjen e stilit, të metodës dhe të përsosmërisë, më ka 

ndihmuar të shquaj mungesën, dobësinë në krijimin e veprave të para që ishin bazuar në 

shprehje të tejkaluara ordinare, sepse gjuha të cilën e përdor krijuesi duhet të jetë 

shprehëse, emocionuese e përpunuar mirë dhe jo e rëndomtë. Prandaj, në qoftë se ky 

problem shikohet nga këndi i konvencës së metodës dhe të gjykimit në procesin e 

krijimit të vlerave, siç preferojnë dhe mendojnë ca kolegë të mi shpirtngushtë, atëherë 

shtrohet aspekti i shqyrtimit të psikanalizës së mendimit të tyre që damkos jo vetëm 

personalitetin që shkruan, por edhe krijuesin që lë vepra me vlerë dhe kështu është 

mailto:akil.koci@gmail.com
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vështirë që shkaqet e vërteta të një fenomeni 

aktual të krijimtarisë t’i paraqesë ashtu si 

janë. Muzika jonë, tekefundit mendojmë në 

folklorin, paraqet, pos të tjerash, edhe një 

interpretim të historisë sonë kombëtare, mu 

për këtë edhe rrjedhimi i këtillë është i 

natyrshëm. 

 

Për ta trajtuar rrënjësisht këtë problem, 

duhet kërkuar një shpjegim më të thellë dhe 

më studioz për të cilën gjë mendojmë se, 

tash për tash, nuk është as vendi e as koha. 

Po, megjithatë, ne do t’i rikthehemi temës 

sonë. Për ta sqaruar këtë do të marrim një 

kapitull nga libri më i ri i muzikologes së re 

dhe të talentuar, Albulena Nuredini, 

‘‘Monografia”. Ky botim mban titullin 

‘‘Akil Mark Koci, Pararojë e muzikës 

Bashkëkohore”. Do të analizojmë një 

kapitull që e ka emërtuar “Elemente 

specifike të krijimtarisë muzikore të Akil 

Kocit”, nga këndvështrimi im, si botim i 

Institutit të Muzikologjisë Shqiptare. 

 

Është tejet vështirë të shkruhet për një 

krijues, personalitet që ka lënë gjurmë në 

krijimtarinë e tij muzikore ose personalitet 

krijues në një punim monografik, sepse 

duhet përfshirë shumë elemente duke filluar 

që nga ditët e para të jetës e deri në veprat e 

fundit të tija, për të zbuluar esencën e 

krijimtarisë së tij. Albulena në këtë 

monografi ka përfshirë, pos parathënies që e 

ka shkruar profesoresha e saj - Dr. në 

proces: Elda Rako, edhe këta kapituj: Disa 

fjalë nga autorja; Hyrje; Vështrim i shkurtër 

mbi muzikën profesionale gjithëshqip-

tare; Jetëshkrimi-Jeta dhe veprimtaria; Ve-

çoritë estetike të veprës së Akil Ko-

cit; Elementet specifike të krijimtarisë muzi-

kore të Akil Kocit; Baleti në Koso-

vë dhe Kontributi i kompozitorit A. Ko-

ci; Përmbyllje; Pasthënie për Monografinë: 

Akil Mark Koci - Pararojë e muzikës bashkëkohore shqiptare dhe Bibliografia. Pra, 

përafërsisht ka përfshirë të gjitha elemente që përmban një monografi. Mendoj se në të 

gjithë kapitujt ajo ka hulumtuar dhe ka bërë kërkesa për diçka të re, diçka më të pasur, 

më të bukur, duke mos u ndalur në lëshime për të cilat sugjeron në përmirësimin e tyre 

aq sa mund të jenë, në mënyrë që, në thelb, të mos e dëmtojë imazhin tim të 

përgjithshëm. Akti i saj krijues në këtë monografi paraqet jo vetëm fakte që përcjellin 

trajtimin e temave në veprat e mia, por edhe sa i përket aktit krijues ajo ndriçon edhe 

pasurimin e krijimtarisë duke trajtuar edhe pluralizmin tim shprehës”. 

 

Ky studim i muzikologes së talentuar i paraprin një përmbledhjeje të shkurtër të të 

dhënave historike si fenomen që shtrihet në rrjedhat e kohëve. Këto i gjejmë në 

kapitullin me titull: Vështrim i shkurtër historik mbi muzikën profesioniste gjithë-

shqiptare, që na paraqet njohuri të reja për opinionin tonë muzikor. Në punimin e saj të 

parë shkencor, siç thotë profesoresha e saj - Dr. në proces Elda Rako, kjo studiuese sjell 

të dhënën së “literatura e pakët shkencore/hulumtuese mbi figurat dhe problematikat e 

artit muzikor në Shqipëri bën që çdo botim i kësaj natyre të mirëpritet, të përgëzohet 

dhe të konsiderohet si një gur me vlerë në murin e muzikologjisë - aq më tepër kur bëhet 

fjalë për figura të tilla saqë kanë qenë një ndihmesë me peshë në literaturën muzikore 

mbarëkombëtare dhe, njëherësh, personalitete intelektuale të dimensioneve të gjëra”. 

Këto kërkesa i parashtrohen çdo studiuesi për ta arritur dimensionin maksimal të 

hulumtimit të veprimtarisë. Këtë herë do të ndalemi në kapitullin me titull: “Elementet 

specifikë të krijimtarisë muzikore të Akil Kocit”. Kapitullin e nis me mendimin e njohur 

të Enrico Fubinit: “Çdo përçapje ndaj muzikës, sot lidhet me aftësinë e kompozitorit për 

të gjetur një bazë filozofike, një marrëdhënie të fshehur me aspekte më të gjera të 

kulturës e të mendimit”. Procesi i integrimit kompozicional në sferat estetike e stilistike 

europiane nga kompozitori Koci, erdhi si rrjedhojë e një kërkese profesionale dhe 

intuitive, në bazë të përvojës artistike. Përmes rrugës profesionale, me pamje të një 

botëkuptimi të ri, krijimtaria e kompozitorit tonë arriti përqasjen e vet qysh në vitet ’70, 

me veprat “Filigranët” (vepër ciklike), Baleti “Sokoli e Mirusha”, “Superstrukturat”, 

“Ab Aeterno” (për orkestër simfonike), “Siluetat” (për oboe e harqe), “Pentalfa” (për 

ansambël simfonik-orkestral), “Diskordia per tre”, “Meditimet për katër”, “Klarineti 

fenomenal” (për klarinetë e piano) etj.”. Pra, këtu semiotika – notacioni im - paraqitet 

që nga veprat e para, të cilat autorja i përmend në vazhdim të Monografisë e deri te 

veprat që bëjnë kthesë në krijimtarinë time. Hasim këtu në një notacion, që dallon nga 

vepra në vepër. 

 

Dhe, duke qenë i pajisur gjerësisht e thellësisht me trendët në muzikën bashkëkohore, 

ku janë shtruar gjatë krijimeve dhe diskutimeve, ide, probleme, tema dhe dilema të 

mëdha nga studiuesit e arteve, kam konstatuar se edhe unë duhet t’iu bashkëngjitëm 

këtyre rrjedhave. 

 

(vijon) 
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Shkruan: Mr. Ndue Ukaj, Kosovë (ndue.ukaj@gmail.com) 
Ndue Ukaj, shkrimtar, kritik i letërsisë dhe publicist, u lindi në vitin 1977 në Stubëll të Epërme të Vitisë.. Ka kryer studimet për letërsi 

dhe gjuhë shqipe në fakultetin e filologjisë në Universitetin e Prishtinës, ku ka ndjekur edhe studimet e magjistraturës. Një kohë, ka jetuar 

në Suedi, ku ka ndjekur kurse të gjuhës dhe kulturës suedeze. Ka qenë anëtar i disa redaksive letrare dhe gjithashtu anëtar i disa 

manifestimeve kulturore. Po ashtu ka qenë editor i revistës për art, kulturë e shoqëri “Identiteti” që është botuar në Prishtinë.  Është i 

përfshirë në disa antologji të poezisë shqipe, brenda dhe jashtë vendit. Poezitë dhe tekstet e tij janë përkthyer në anglisht, rumanisht, 

spanjisht, italisht dhe suedisht dhe është prezantuar nëpër shumë revista ndërkombëtare. Është autor librash me poezi dhe studime letrare. 

Ndërsa libri “Godo nuk vjen’’, u laureua me çmimin kombëtar “Azem Shkreli” për librin më te mirë të botuar me poezi në vitin 2010 në 

Kosovë. Ndërkaq në Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë, “Ditët e Naimit”, u laureua me çmimin për poezinë më të mirë. 

 

Poezia si thirrje humane 
 

Çfarë e bën poezinë një vlerën sipërore në hierarkinë e vlerave 

njerëzore, në mos thirrja e përhershme për lirinë e ndërgjegjes, për 

triumfin e së bukurës, për sendërtimin e një raporti human, mes 

qenies dhe shkrimit, mes idesë dhe realizmit të saj. Këtë mision të 

përtejmë, nëpërmjet logosit të fjalës, si asnjë formë tjetër e 

komunikimit njerëzor, e realizon poezia, kjo mbretëreshë e 

arteve. Në fakt, këto që përmendem sipër, janë tipare që e karakte-

rizojnë poezinëe Tua Forsström-it, poetes që shkruan me një stil të 

lartë dhe për një gamë temash, ku shqiptohet fuqishëm një kërkesë 

e përhershme e poezisë për t’i hapur portat e humanizmit, të 

mbyllura nga forcat e errëta.  Çfarë mund të bëj poezia përball një 

bote të egër, që shpeshherë duket se është në duar të forcave të 

errëta? –është ankthi i poetes që shqiptohet në përmbledhjen me 

poezi “Unë studiova njëherë në një fakultet të mrekullueshëm,” 

përkthyer nga suedishtja në gjuhën shqipe nga Edita Kuçi Ukaj dhe 

të botuar nga Shtëpia Botuese “Ada” në Tiranë. 

Ndonëse 

Ekziston një dëshpërim 

aq i madh sa s’mund të shihet: një tym 

në frymëmarrjen tonë në ditët e ftohta, një 

lodhje, një ëndërr e hidhëruar, 

poetja e di se duhet kaluar matanë tij për ta mposhtur atë. Dhe 

shkruan:  

“njeriu asnjëherë nuk noton në të njëjtin ujë.” 

Kjo poezi e përfshirë në këtë përmbledhje, ngërthen në vete 

ambivalenca, ambiguitet, tension, ironi, paradokse, krahasime, 

thirrje, ndërkohë që në vizionin e saj shfaqen butësitë e shpirtit të 

njeriut të paepur për të mirën e të bukurën.  

 

Tua Forsström  

 

Ajo evokon, nëpërmjet një gjuhë të prajshme, ku mendimet latohen 

dhe përplotësohen me shtresa semantike e stilistike të realizuara 

mjeshtërisht.  Poetikën e saj, si formë e realizim artistik, e 

karakterizon një dinamikë e veçantë shprehëse, ndërkaq sistemi i 

saj poetik, priret nga tipi i poezisë narrative, ku subjekti krijues 

rrëfen si një orakull, ndërsa përballë i qëndrojnë objekte, 

personazhe, njerëz, heronj, kafshë dhe gjithsesi natyra.  

 

Si krijuese e formuar, ajo tekstet poetike i shkruan me gjetje të reja 

poetike, ndërkohë që tekstin e ndërton me kulturë  e dije për 

poezinë në tërësinë e saj. Ajo e dashuron poezinë dhe kujdeset për 

çdo fjalë: për çdo varg, mendim, figurë dhe ritëm. Dhe këtë e 

sendërton nëpërmjet sistemit poetike origjinal, ku metaforat luajnë 

rol të rëndësishëm në konstruktimin e idesë dhe imazheve, 

mendimit dhe fjalës, dhe ku fjala ballafaqohet me kontraste e para-

dokse, ashtu siç ngjet me një jetë njeriu. 

 

Poezia e Forsström priret nga mendimi dhe filozofia e thellë. Ajo 

është një poezi që kumbon. Idetë dhe motivet poetike, i shoqërojnë 

imazhe të shumta, që sjellin referencat e mëdha të letërsisë, duke 

dëshmuar letërsinë si një libër të madh, dhe njëherësh duke dëftuar 

funksionet intertekstuale të letërsisë. Teksti i saj poetik struk-

turohet qartësisht dhe me vetëdije letrare, ndërkohë që vjershërimi 

i saj shquhet edhe për një humor të këndshëm. 

 

Poezia e saj evokon dhe komunikon kujtesën si kohë dhe si 

amshueshmëri. Për t’u shndërruar në identitet artistik. Në këto 

tablo, përthyet arti i mjeshtëror e i kulluar. 

Eja në shtëpi nga ujërat e errëta 

Eja në shtëpi nga era e atjeshme 

Si një i klasës së parë me atë çantën 

e kuqe në shpinë, eja në shtëpi.  

 

Libri me poezi, “Efter att ha tillbringat en natt bland hästar” (1997) 

 

Në vargjet e poezisë së kësaj përmbledhje, ndjehet dhimbja dhe 

hareja, ndërkohë që aty ndeshim përherë një shkarkim, 

një katharsis aristotelian, një thirrje, një britmë, një psherëtimë, një 

apel, një revoltë, si dhe një dritërrëfim.  Kështu, ajo synon të 

realizojë aspiratën poetike, duke iu bërë ballë, me ndjeshmëri 

artistike tallazeve dhe sfidave të kohës. Sidomos vetmisë. E gjithë 

kjo ndodh sepse koha është e papërsëritur, është e amshuar dhe aty 

banojmë ne qeniet njerëzore, ndaj shqiptohet thirrja: “Njeriu 

asnjëherë nuk noton në të njëjtin ujë”. 

 

Duke e çrendomtësuar realitetin-  fizik e shpirtëror, të njerëzve të 

saj dhe të rrethit të saj, poezia e saj e ndërton një realitet tjetër, të 
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përhershëm e shpirtëror, me gjuhën si shënjues ku banon qenia e 

saj krijuese, me brishtësitë dhe natyrshmërinë e shprehur 

artistikisht. 

 

Forsström bën dialog me personazhe të kohës dhe shpërfaq krizat 

e identitet të njeriut që  tuhajsohet. Ja si e ndërton dialogun poetik 

me Marilyn Monroen. 

 

Ju e dini 

çfarë thonë në lidhje me Ministrin e Drejtësisë? 

Edhe për zotin President dhe Ju? 

Unë s’dua ta përfshij veten në këtë gjë, mos beso 

Por unë jam më e vjetër se Ju, 

dhe jo aq e bukur: Mes natës dhe agimit 

dikush jua merr jetën.  Në mëngjes 

ata shkojnë në meshë me gruan dhe fëmijët 

Kjo s´ka të bëjë asgjë me mua, është e sigurt. 

Shkruan shumë në gazeta në lidhje me nervat 

E dashura Marilyn Monroe 

 

Kur lexojmë poezinë e saj, brenda një konteksti, ne përveç se 

marrim informacione të caktuara, kuptojmë se ajo ka aftësi të 

ndërtojë realitetete të përhershëm letrare, nëpërmjet krijesave 

gjuhësore, që janë të destinuara për amshueshmëri. 

 

Ushqimi është i shijshëm dhe i shëndetshëm  

Pra dashuria juaj ka përfunduar? Këndon 

Carmen me fustanin e kuq si gjaku. 

Sigurisht ju mendoni për mua. 

 

Vargjet e saj të dëftojnë fuqinë e poezisë. Autonominë tematike, si 

një rrëfim tjetërfare për njeriun, dëshirat dhe dhimbjet, për 

mundësitë dhe pamundësitë, për dashuritë dhe urrejtjet. E poetja, 

me një sqimë krijuese subtile e imagjinatë të bujshme, di t’i 

tipoligjizojë këto; e të njëjtat t’i shndërrojë në vargje, që s’janë 

vetëm shqetësime të subjekti krijues, respektivisht poetes, por kanë 

fuqi të shndërrohen në vlera e thirrje universale... 

 

Ajo shkruan vargje me një përqendrim maksimal në temat që i 

trajton. Dhe vlera artistike e tyre qëndron brenda sistemit poetik, 

ku paradoksi e ambiguiteti janë vlera të përhershme. 

 

Unë jam Grua, e rrethuar 

Vitet rrjedhin si uji, 

Njeriu mësohet. Ndodhi- 

unë u ndava nga pritja ime 

 

Në vizionin e një poetes shfaqën fuqishëm furtunat e kohës, plagët 

e saj, mirëpo perspektiva e ideve dhe mesazheve që përcjellë ajo 

është tjetërfare: është dufi i një poezie të zhuritur për mirësi e 

humanizëm, ku dashuria është kryetemë dominuese.  Qoftë edhe 

atëherë kur e shoqërojnë paradokset dhe antipodet e saj. 

Ndonëse personazhi i saj poetik që ndërvepron me të, ka lexuar 

libra që ngatërroja emrin e saj me emra të vendeve tjera, ajo është 

e qetë në atdheun shpirtëror: poezinë. Dhe poetja ferrin e jetës 

moderne- vetminë, e thyen nëpërmjet aktit të krijimit, si mishërim 

i ndjesive të epërme, të muzikës dhe haresë së vargjeve. Lexuesi i 

kultivuar, kur e lexon poezinë e Forsttröm-it ndjen magjinë e 

poezisë së shkruar me pasion e dashuri; dhe atëherë cytesh në 

labirintet e magjisë figurave, krahasimit, simboleve dhe teksteve si 

kujtesë, që shfaqin filozofinë e intertekstualitetit. 

 

Ajo ka një aftësi fantastike për ta parë çdo gjë që vërtitet rreth saj 

me shikimin e përjetësisë, një sqimë e hollë e lakonike e poetëve 

që janë të destinuar të bëjnë punën e krijuesit- të shkruajnë letërsi 

të mëdha, më fjalë të bukura artistike. Ajo shkruan për tema 

nganjëherë krejt të rëndomta, por me një stil të lartë artistik. Gama 

e temave të saj  shpeshherë janë gjërat e thjeshta, historitë spontane, 

por me një shkëlqim të përjetshëm. 

 

Në fotografi janë sytë e tu 

pak asimetrikë,  

që s’kanë formulë për njerëzit. 

 

Poezia është një dritë në tunelin e errët, një fuqi e epërme- hyjnore-

do të thoshte Borgesi, dhe si e tillë ka forcën të ndriçojë dhe ta 

mposht errësirën. Po ashtu, sikundër drita e pakët që e mund 

errësirën, edhe poezia, është e pakët në një botë ku graviteti pas 

lajmeve të këqija tërheq audiencën e madhe, por është ndofta nga 

format më të fisme që ndihmon në formimin dhe ruajtën e 

humanizmit tonë. Këndej pari edhe të mposhtjes së errësirës, si 

metaforë e për keqen. 

 

O Atë, në erën e blerimit Tënd veror, 

O Atë, në blerimin Tënd veror të pafund: 

Më ndihmo të ik me kohë në gropë 

kur të zgjedhurit e Tu të afrohen në rrugë. 

 

Kur flasim për poezinë, gjithnjë mendja na shkon te një realitet 

estetik, që është imagjinativ dhe ka aftësi ta mashtron realitetin 

ekzistencial. Tua Forsström di ta bëjë këtë mjeshtërisht. 

  
Tua Forsström (1947) është një nga zërat më përfaqësuese dhe më 

të afirmuar të  poezisë finlandeze dhe skandinave. Ajo i përket 

minoritetit suedez në Finlandë  dhe shkruan në suedisht. 

Krijimtaria poetike e saj, ka një shtrirje të gjerë dhe lexohet në 

shumë vende të botës. Deri me tani, ajo ka fituar çmimet të 

rëndësishme poetike në vendlindjen e saj dhe në Skandinavi, 

ndërkohë që vepra e saj është e përkthyer e vlerësuar në shumë 

gjuhë të tjera. 

 

Libri me poezi, “Efter att ha tillbringat en natt bland hästar” 

(1997), “Pas kalimit të një nate në mes të kuajve” (1977), fitoi 

çmimin më prestigjioz letrar skandinav, dhe u përkthye në shumë 

gjuhë. Tua është edhe laureate e Festivalit “Ditët e Naimit.”  
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Fragment nga kapitulli i parë i romait të Besim Xhelilit “1803’’ (Vjenë, 2016) 
 

... një ëndërr e frikshme dhe e tmerrshme më kishte lodhur dhe djersitur. 

E ndieja veten sikur të më kishte fluturuar shpirti mbi shtatë qiejt dhe të 

kishte ateruar në një perandori të largët demonësh, ku edhe e kishin 

robëruar. Pesha e madhe që ndiej mbi supe, si dhe mendimet e shumta 

të turbullta më lënë të kuptoj se qëndrimi i shpirtit tim atje larg vetëdijes 

time, në mjegullinën e ëndrrës nuk kishte qenë diçka për t’u lakmuar. 

 

Qetësia e dhomës më tregon se jam vetëm. Mund të them që mendimeve 

të mia u duhet një qetësim. Nuk kuptoj nëse jam zgjuar në të vërtetë apo 

ende jam në atë fantazinë e pakontrolluar, që quhet ëndërr. Zgjata dorën 

të marr telefonin aty afër dhe pashë se ora ishte 10. Lexova me sy të 

mjegulluar disa E-Maile që më kishin ardhur. Të them të drejtën nuk 

jam në gjendje as t’i lexoj shkronjat dhe t’i shoh numrat. Herë më shumë 

me syrin e djathtë e herë me të majtin përqendroj vëmendjen dhe 

shikimin tek rreshtat. Asgjë nuk më dukej interesante dhe e vlefshme. 

 

Në kuzhinë nuk dëgjohet asnjë zhurmë, ku përditë dhe pa ndaluar lëviz gruaja duke pastruar, duke larë enët apo duke përgatitur 

ndonjë ushqim. As zërat e fëmijëve nuk dëgjohen. Kam tre fëmijë, një djalë 15 vjeç, një vajzë 13 vjeçe dhe djalin e vogël 10 vjeç. 

Me siguri ajo i ka dërguar ata në shkollë dhe ka shkuar në shitore të blejë gjërat që mungojnë në shtëpi. 

 

Vura kufjet në veshë dhe si zakonisht siç bëj këto kohët e fundit, lëshova muzikën nga telefoni dhe thashë me vete, po rri edhe pak 

shtrirë nën tingujt e këngëve. Kështu bëj çdo ditë. Mendja më shkon gjithandej dhe qetësohem. Këngët që tashmë më kanë dalë nga 

qejfi i kaloj duke i kapërcyer në tjetrën. Njëkohësisht hapa një lojë letrash në aplikacionin e telefonit. Kur nuk kam zgjidhje 

menjëherë nis një lojë të re ende pa e përfunduar të parën apo pa kërkuar ndonjë zgjidhje tjetër duke mos e lodhur aspak kokën. Oh, 

Zot! Si do të ishte më mirë, që edhe me jetën që kam të ishte kështu; kur të mos kem zgjidhje të më mundësohej thjesht të mbyll 

sytë, të përfytyroj një jetë tjetër dhe sa t’i hap të nisë vërtet një jetë tjetër. Zot, çfarë misteri dhe kuptimi i ke dhënë jetës, pse e ke 

mbyllur me mure që nuk shemben dot? Na ke dhuruar kohën që na merr me vete pa na pyetur, duam apo nuk duam; na ke dhënë 

dëshira të shumta dhe mundësi të pakta të realizimit të tyre; na ke dhënë sy të shohim dhe na ke dhënë bukuri të ndryshme që na 

vijnë në jetë e rrallë i shijojmë, i shohim dhe qajmë me zemër...! 

 

Dikur u zgjova me shumë përtesë dhe i dërrmuar. Lava fytyrën me ujë të ftohtë dhe i fërkova mirë sytë. Nga dritarja duket bora e 

bardhë mbi pullaze. Nuk do që të shkrihet, vezullon e shndrit aq shumë saqë ma thyen shikimin. Unë gjithashtu kam edhe probleme 

me sytë dhe që prej shtatë vjetësh i përdor syzat. Nga dritarja tjetër gjysmë e hapur dëgjohen zërat e zogjve, që nisën të më qetësojnë 

për mrekulli. Zogu nuk e di se me këngën e tij më sjell harmoni në shpirt. Ai vetëm bën punën e tij, lëshon zërin në ajër siç i vjen, 

ashtu, sipas fatit që i është caktuar. Edhe unë si të gjithë njerëzit, kafshët, shpezët dhe lulet jam i lidhur me zinxhirin e fatit dhe 

patjetër do të shkoj në rrugën që më është caktuar. Kështu, edhe mbrëmë më duhej patjetër të bie, të fle, e ta pushoj këtë trup që e 

bart zvarrë gjithë ditën. Nuk më shkoi mendja se gjumi nuk do më çlodhte, por do më lodhte edhe pjesën hyjnore që atij trupi i është 

bërë si një armik. 

 

Grumbullova në tavolinë disa gjëra për të ngrënë mëngjesin, por pa ua hedhur mirë sytë se çfarë ishin. Mora edhe disa vezë të ziera të 

gatshme. Më erdhi mërzi të bëja një çaj, kështu që mbusha një gotë me lëng portokalli. Si burrë, të them të drejtën e kam të vështirë ta 

ushqej veten. Mirë që e kam një grua dhe kujdeset për mua! 

 

Pasdite 

Ëndrra nuk më hiqet nga mendja. Doja ta rikujtoj ngjarjen, por edhe nuk dua që ajo të më preokupojë aq shumë. Një gjë e di me 

siguri. Kishte të bënte me punën time. Qysh prej tetë vjetësh punoj si shofer tramvaji këtu në Vjenë. Para 6 viteve kam shkelur 

aksidentalisht një vajzë të re para Komunës. Për fat ajo mbeti gjallë, mirëpo mua më la një pikë në zemër. Nuk mundem dhe nuk 

dua ta kujtoj si ndjehen kolegët që kanë shkelur aksidentalisht njerëz me tramvaj. Kam biseduar disa herë me kolegë të mi që kanë 

pasur raste të tilla dhe më kanë thënë se kjo nuk është aspak një ndjenjë e mirë. Njerëzit janë vërtet të pakujdesshëm. Nuk e lodhin 

fare mendjen e të mendojnë se ne me tramvajin nuk mundemi të lakojmë rrugën dhe t’i shmangemi siç duam rrezikut. U kyça përmes 

internetit në sistemin e punës dhe pashë se sot e kisha punën tek Linja 1. U nisa në punë. Stacionin e Metrosë e kam 5 minuta në 

këmbë. Poshtë, menjëherë e kam autobusin 14a, me të cilin mund të udhëtoj vetëm një stacion deri tek Metroja. 
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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. 
 

 

Kosova shpërblehet për merita letrare në botë 
 

Në manifestimin ndërkombëtar që u mbajt kohë më parë në Kraiovë të 

Rumanisë, manifestim ky që organizohet nga Akademia Internacionale “Mihai 

Eminescu”, në edicionin e saj të rradhës i është ndarë çmimi i Akademisë për 

poezi për vitin 2016, poetit shqiptar nga Kosova,  Jeton Kelmedi. Siç bëhet e 

ditur nga kjo akademi, poeti shqiptar është shpërblyer për të arritura të larta në 

poezi, ku në arsyetimin e Kryetarit të Akademisë Prof. Dr. Ion Deaconescu, për 

dhnien e këtij çmimi poetit Kelmendi, ai vlerësoi poezinë e tij si një nga poezitë 

më të mira që shkruhet në ditët tona. Një poezi briliante, tejet tepër e realizuar 

dhe me një gjuhë që ka shumë mendim dhe liri në të, u tha para të pranishmëve 

të shumtë në ketë manifestim, ku po marrin pjesë përveç shkrimtarë dhe 

intelektualë rumunë, si dhe dhjetra përsonalitete të kulturës dhe letërsisë nga 

mbi 22 shtete.  

Poeti Jeton Kelmendi gjatë adresimit të tij audiencës 

 

Nga ana e tij, poeti Jeton Kelmendi, në fjalën e tij tha se me Rumaninë dhe 

rumunët lidhen shumë fakte ndërmjet shqiptarëve dhe rumunëve, sepse jemi dy 

popujt, që së bashku me grekët e vjetër, jemi më të vjetrit në rajon. Mihai 

Eminescu tek rumunët konsiderohet si njeriu më i madh i kulturës së këtij vendi, 

ndërsa Kraiova është kandidate për t’u shpallur Kryeqytet i Kulturës Evropiane, 

pas përiudhës së skadimit të Salamainës, e cila është shpallur së fundmi. Fakti 

se Jeton Kelmendi përfaqëson Kosovën tek një vend që akoma nuk e ka njohur 

pavarvsinë tonë, konsiderohet edhe një lobim i mirë në ketë drejtim, ndërsa 

duhet potencuar se Jeton Kelmendi tashmë është poeti që përfaqëson denjësisht 

letërsinë shqipe nëpër botë, ngase është lauerat i dhjetra çmimeve 

ndërkombëtare në shumë vende të botës.  

 

Jeton Kelmendi është njëri nga poetët më interesantë të Europës së sotme 
Sipas Ion Deaconescu (president i Akademisë Internacionale “Mihai 

Eminescu”), Jeton Kelmendi është poeti më i përkthyer shqiptar i momentit. Që 

nga lekturimi i parë, poezia e tij duket një ditar senzacionesh dhe meditimesh 

për konditën e unit, i gjendur në një konfrontim permanent me kundërshitë e një 

realeje gjithmonë ekspresive, tjetër herë, ralativ dhe revendikativ. Metamorfozat 

e diskursit lirik bashkëpërkojnë në më-

nyrë permanente me zhvendosjet e jetës 

së brendshme, me ndjeshmëritë alter-

native, që burojnë nga një gjendje e shu-

mëfishtë meditative, ngase poeti vazh-

don të jetë, pa marrë para sysh se cilës 

kulturë i përket, një seizmograf i emo-

cionit dhe i turbullimeve personale, të 

thella dhe imediate, të një ndje-shmërie 

të rrallë. 

 

Për Jeton Kelmendin, fjalët ndërtohen 

me një materje dialektike, me voka-

cionin e vetë realitetit, duke u konferuar 

atyre kuptime dhe sugjestione të reja. Në 

sfond, fjala është për një substancë spe-

ciale në ekranin platonik të botës, në ko-

hën kur vetëvetja bëhet një personazh 

fabuloz në madhështinë e shqetsimit 

metafizik.  

 

 

Çmimi Mihai Eminescu 

 

Poezia e poetit shqiptar, aq imtësisht e 

elaboruar, me stërshkrepëtima prej 

diamanti në dritën e kulluar të agimeve 

të shpirtit, e mbars (fekondon) të shku-

arën dhe historinë nëpërmjet një aktua-

liteti melankolizant, në një bashkë-

shkrirje iluzore me dashurinë dhe qenjen 

e dashur, gjë që e shndërron çastin në 

metaforë. 

 

mailto:alban.voka@gmail.com
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Koopertina e librit të Jeton Kelmendit në gjuhën rumune  

“Shkurtimi i largësive” 

 

Në një numër të madh poemash shtjellohet provokimi i autorit për shenjat e 

largëta e të shakmisura të së shkuarës, të historisë dhe të stërgjyshërve, ngase 

Kelmendi dridhet porsi një orgë, atëherë kur e ripërkujton atë që ka ngjarë 

dikurë, në vendin ku ka lindur dhe jetuar. Këto duket se janë një  “fondement 

vivant” të të parëve të tij, por edhe të bashkëkombasve të tij të sotëm. “Zemra 

më rrah më shpejt pëballë mureve të mëdha”, thoshte Delacroix në kohën e tij. 

Duke e parafrazuar, mund të themi se zemra e poetit shqiptar e smadhon ritmin 

atëherë kur ai rivjen në shtëpi. Këtë e ka metamorfizuar në një hapësirë (të 

degdisur) me shenja turbulluese dhe përfytyrime, gjë që mund ta realizojë vetëm 

një zemër e hatashme mendimtare. 

 

E dimë se bota u përket të gjithëve dhe askujt, por Kelmendi insiston t’i bindë 

lexuesit e vet, ngado qofshin ata, se çdokush e ka atdheun e vet, të identifikuar 

në qenjen e dashur, në gjuhën dhe historinë që është aq magjepsëse për ta njohur, 

pa e shikuar në pasqyra të shtrembëta, por duke e përjetuar kështusoj, tejmatanë 

“lojës indeferente të pasqyrimit”, por edhe nga bërllogu i klisheve.  

 

Poet refleksiv, me një diskurs lirik të latuar deri në esencë, i përflakur dhe i qetë, 

në të njëjtën përmasë, filozofik por edhe deskriptiv, i çliruar nga ashpërsia dhe 

fascinacioni i ekstremeve, Jeton Kelmendi është njëri nga poetët më interesantë 

të Europës së sotme. (Jeton Kelmendi, Shkurtimi i largësive, përktheu Baki 

Ymeri, Editura Revers, Krajovë (Rumani), 2016). 
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Shkruan: Sotir Athanasi, Athinë/Greqi (sotir.mimi@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartolina 
(tregim i jetuar) 

 

Motrën time gjithmonë e kishte ndihmuar rastësia se, që në lindje dhe vijueshmërisht, ajo do të ndodhej përherë në vëmëndjen e të tjerëve. Këtyre 

sikur iu diktohej me forcën e një autoriteti jashtëvullnetor të rrethanave që, jo vetëm t'a përfillnin, por edhe të përkujdeseshin për të. 

 

Kur lindi ime motër, unë kisha mbushur pesë vjeç. Babai, do të na përshkruante me ngjyra tejet të ndezura dhe po kaq të ndritur një ndodhi teksa 

po festonim dhjetë vjetorin e ditëlindjes sime. Do të kalonte edhe një dekadë që t'a kuptoja të  patreguarën dhe mbase, të hamendësuarën që kishte 

të bënte me acarimin por edhe zbutjen e Luftës së Klasave.  Se duhej që qe kjo e  dyta që, e kishte ndrequr disi e rivendosur në një farë mënyre, 

kinse mekanizmin e harmonisë midis njerëzve. Dhe im atë, i qe përfshirë e pse jo, përshtatur hijshëm asaj, gjithashtu. Shkurt, vajti në maternitetin 

e vetëm të Tiranës në ato vite dhe kishte në dorë, përveç një buqete me lule edhe një kartolinë (e nënvizova miqt e mi, se kartolina për atë kohë 

ishte tepër e rrallë, për të mos thënë si një stoli krejt e panevojshme). Por, im atë mendonte ndryshe: Kartolina do të vihej në komedinën e mamasë 

sime - lehonë dhe që duhej, patjetër të zëvëndësonte dorën përkëdhelëse të tim eti. Ose, të paktën të përcillte një mesazh dashurie. Kartolina ishte 

e thjeshtë: Një pendë pranë një shishe - boje që, gjithsesi e shprehte, veçantinë e dërguesit dhe sidomos gëzimin e tij të jashtzakonshëm. Në të, jo 

pa frymëzim, im atë do të shkruante. Çfarë? Le t'a lexojmë atë. 

‘‘E dashur, të na rrojë vajza! 

Vallë, a do të krenohet vëllai me bukurinë e vogëlushes që sapo ka ardhur në jetë? Unë shpresoj se po. Se ajo, patjetër 

që do të të ngjajë ty. 

Të lutem puthe, por me kujdes. 

I yti për jetë... 

(Dhe, në vënd të emrit të tij, ai kishte shkruar me gërma të mëdha: FATMADHI 

 

Ajo ditë do të qe e mbushur me peripeci. ‘‘Aventura’’ do të niste që te ajo portë me shufra hekuri, kur një infermjere tiranase, me veshje të bardhë 

dhe thuajse tejet të ngrirë, kur pa tim atë me orkide në dorë dhe kartolinën sipër saj, u zbardh nga befasia dhe i ndritën sytë: 

-Ej! Me lule vëllai jonë!?! 

Dhe pa pritur përgjigjen e tij, shtoi: 

-Më pëlqen pa masë. T'a dish. Boll ma me kavanoza reçeli që sillen për me fo barkun. Për kësi lulesh i bi të hollët shpirtit. Të lumtë, vllajo! 

-Faleminderit! 

-Çfarë ka pjellë, gruaja juaj? 

-Nuk ka pjellur. Ka lindur, moj fisnike e palodhur që shpie lart ngarkesën më të rëndë: dashurinë njerzore. Dhe zbret poshtë shportën më të bukur 

spërkatur me buzëqeshjen tuaj trëndafil. . .  

 

Pason një heshtje tejet këndellëse. Nga ato që jo rrallë na vënë në një pozicion të tillë ku vrasja e ndërgjegjes vjen kaq natyrshëm, kaq butë, sa 

njerëzorja kthehet në qiellore. Afrohen edhe të tjerë. Infermjerja ndodhet ende në atë proçes ku vëndin e zë përshtatja me një bashkëbisedues pak 

të çuditshëm. Aspak i vështirë për t'u kuptuar. Dhe po kaq i lehtë për të pranuar ballasi... rrëshqitjen e..., gjuhës. 

-Më fal, o burrë! Por… 

Im atë që s'e lë të vazhdojë ndërgjegjësimin. Edhe sepse qe i panevojshëm tashmë. 

-Ty të ka falur bujaria jote. 

Tek ajo kishte triumfuar më e mira e saj. U çel si trëndafil. Buzëqeshi: 

-Dhe çfarë ka lindur bashkëshortja juaj? 

-Vajzë! 

-Vajzë?!? 

-Po. 

-Dy çudina brënda ditës së sotme-tha ajo.  

 

Ende nuk po kuptonte që edhe për veten e saj, përpara tim eti, përbënte, të paktën, një çudi  më vete. Por i ra shkurt, se e ndjente që i duhej me 

patjetër një shkëputje. Mbase, për të..., medituar. A për t'u ftilluar. 

-Dhoma dhe kati, a është shkru në rregull?-tha me një të folur instiktive dhe një rihutim të pazakontë. 

-Po. 

 

Dhe nuk duhej më shumë që infermjerja me ngjyrë të purpurt në fytyrë, të largohej me nxitimin e fluturës, por edhe në ‘‘misionin’’ e pëllumbeshës 

së dikurshme të postës. Me ndryshimin e vetëm se nuk e kishte të lidhur në këmbë porosinë e dërguesit, por e mbante në dorë atë (domethënë 

kartolinën). Dhe s'kishte aspak faj. E gjithë biseda me tim atë i ngjiste lojës sonë të fëmijërisë: ngriva-shkriva. Veç kësai, Ishte më se logjike që 

ajo t'a lexonte e para kartolinën. Prandaj me një gjallëri dukshëm harlisse, e mori atë nga buqeta (edhe sepse ajo përbënte një karton të palosur si 

mailto:sotir.mimi@gmail.com
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libër dhe të grishtte) për të. . ., ‘‘mëkatuar’’. Sigurisht që e lexoi me një frymë. Ktheu kryet nga kangjellat, ku im atë ende qëndronte aty, paksa i 

tërhequr që t'u linte vënd edhe të tjerëve, kur dëgjoi atë të thotë me zë të lartë: 

-Çudia e tretë! 

 

Kaq tha dhe u ngjit për t'i shpënë mamasë sime: dashurinë, gëzimin dhe lumturinë e tim eti, për lindjen e sime motre. Por, ai do t'a kuptonte 

vetëm pas disa ditësh se çdo të thoshte ajo fisnike tiranase me përcaktorin: 

‘‘Çudia e tretë!’’. 

 

Qe çasti kur nëna ime, doli nga shtëpia e lindjes shumë e gëzuar.Tejet e përfillur dhe nën vështrimin e kujdesin e gjithë personelit mjeko- sanitar. 

Veç së tjerash, dhoma e saj qe bërë si vënd peligrinazhi. Ç’kishte ndodhur? Infermjerja tiranase lulet ia kishte shpënë mamasë në çast, sapo qe 

ngjitur në katin dhe posa qe futur në dhomën e saj. Por nuk kishte ndodhur kështu edhe me k a r t o l i n ë n, e cila mbërrijti të nesërmen në darkë. 

Kartolinën e kishin marë për t'a lexuar së pari infermjeret e të gjitha pavioneve në shenjë solidariteti. Pastaj zbriti poshtë te laboratorët e analizave. 

Natyrisht, jo për t'a zbërthyer e përimtuar mikrobiologjikisht. Dhe, as për ndonjë shqyrtim ideologjik. Thjesht për të shuar kureshtjen e atij mesazhi 

urimi. Si kudo, edhe këtu, u respektua parimi i shkallëshkallëshmërisë. Në krye iu dha sekretares së organizatës së partisë e cila punonte në 

lavanterinë e maternitetit. Ajo, sapo u njoh me ‘‘materialin’’, tha: 

-Më shpini te fëmija e kësaj nëne. Do t'ia çoj unë në orarin më të afërt të gjirit. Se ndjehem mjaft e kënaqur për të tillë bashkëshortë të 

emancipuar, edukuar nga PARTIA (se ajo nuk e dinte që im atë ishte i deklasuar). 

Kur shkuan te drejtori i këtij institucioni, që ishte njëherësh edhe një kirurg i zoti dhe me emër në fushën e tij, ai sapo kishte dalë nga një lindje 

vërtet e vështirë e po lante duart. Tekstin e mesazhit ia lexoi me ton radiofonik një infermjere që shkëlqente, veçanërisht kur vinte orari i punës 

politike. E sidomos, leximi i veprave të shokut Enver. Doktori si buzëqeshi ëmbëlsisht, nga që i doli në shteg porosia e vazhdueshme e tij, tha: 

-Këshillat e mia në mënyrë të përsëritur për rolin që luan te lehona veçanërisht, ana psikologjike, ju nuk duhet t’i merrni si... t’ua them:-Si larje, 

a dizinfektim duarsh. Jo… Dhe këtu ‘‘JO-ja’’ duhet të jetë me gërma të mëdha, si të themi: kapitale.  

Ndryshe u shpreh Shefja e Financës. Për të, kursimet në shpenzime, sidomos për materialet që siguroheshin te kapitalistët me volutë, përbënin 

alfën dhe omegën e gjërave.  

 

-Ky tekst-tha ajo-vlen vërtet, se edhe fjalët janë mjaft, po deri në qindarkën e fundit, domethënë deri në gërmën e pasme, të shpenzuara me 

nikoqirllëk. Bravo autorit të tekstit! Domethënë bashkëshortit të vëmëndshëm të kësaj nëne, i cili si t'i kishte mbështjellë me një bandazh steril, 

ka dhënë esencën jashtë ndikimeve mikroborgjeze. I lumtë! 

 

Kështu, me këto përshtypje u kthye mamaja ime bashkë me babanë atë mbasdite të lumtur e me duar plot. Ata mbanin në krahë motrën time të 

porsa lindur. Por këto çaste të lumtura, përfshi edhe mua, që u bëra me një motër, do të prisheshin disi, sapo korieri solli gazetën ‘‘Drita’’, i vetmi 

organ ku ishte abonuar im atë. Ai e shfletoi nxitimthi atë dhe u thartua në fytyrë kur lexoi njoftimin e pakëndshëm që një poeti i hiqej e drejta e 

botimit, vetëm e vetëm se në poezinë e tij, ai kishte përdorur si metaforë ‘‘Kullën Eifel’’. Kaq duhej që të akuzohej për dekadentzëm... 

 

E vërteta është se ai kishte shkuar në një bazë blektoralen dhe aty, i detyruar që të shkruante për një brigadiere, pasi s'kishte parë asgjë poetike, 

përveç qumështit, kish hedhur, pa e vrarë mëndjen këto vargje: 

Dhe në qumësht, sërish brigada, 

Me rezultate të larta, ajo del, 

Se udhëhiqet nga e bëjshmja, kryelarta, 

Me gjoksin si maja e Kullës Eifel. 

 

Për të u tha se autori dekadent pse nuk e krahasoi gjoksin e mjelses me bajonetat të cilat i kemi të ngrijtura për armiqtë e brendshëm e të jashtëm 

të vendit tonë, por me një objekt borgjez, ndërtuar me gjakun e klasës puntore, shfrytëzuar deri në palcë nga borgjezia. Prandaj le të përfundojë 

si ai tjetri i festivalit në tekstin e një kënge ku, thoshte se ‘‘nga buzët e saj, pikonte era limoni’’, kur dihet se pikonte era barut. Nuk e hodhën nga 

Kulla Eifel. Por i hoqën të drejtën e botimit për gjithë jetën. Llaf goje. Pas kësaj, im atë i kërkoi time mëje kartolinën për t'a fshehur diku në 

morinë e librave. Arsyeja? Mund të dilte dikush dhe të thoshte: Kush është shkruesi i saj? Pse s'ka vënë emrin e vërtetë, por fshihet pas një 

pseudonimi FATMADHI?!? 

 

Ishte koha e të tilla arsyetimeve dhe jo e KARTOLINAVE.  
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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. 
 

 

 

 

 

 

Fjala 

 

Kësaj ane rruge 

barakat e të internuarve 

 

Përmatanë 

shtëpitë prej tulle të njerëzve të lirë. 

 

Midis barakave dhe shtëpive 

fjala 

shtatore e rrëzuar. 

 

Das Wort 

 

Auf dieser Straßenseite 

die Baracken der Internierten 

 

Drüben 

die Ziegelhäuser der freien Menschen. 

 

Zwischen den Baracken und Ziegelhäusern 

das Wort 

eine gestürzte Statue. 

 

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. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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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Gani S. Pllana, u lind në Kçiq të Madh të Mitrovicës. Shkollën fillore e kreu në Smrekonicë, të mesmen – teknike (makinerinë) në 

Mitrovicë. Fakultetin Teknik, Dega e Inxhinierisë Mekanike, e mbaroi në Prishtinë. Kur ishte nxënës i shkollës fillore, ka botuar vjersha 

për gazetën e murit “Drita”. Ishte kryetar i grupit letrar “Migjeni”, në Shkollën e Mesme Teknike të Mitrovicës. Ka botuar vjersha në gazetat 

dhe periodikët e kohës. Përveç në Prishtinë, ka bërë studime në Tiranë, Zagreb, Freiburg, Lausanne, Bournmauth dhe Vjenë. Më 1.02. 2016 

ka mbrojtur disertacionin në QSA Tiranë. Në Universitetin Teknik të Vjenës është duke e përfunduar disertacionin e dytë. Ka shqipëruar 

nga gjuha serbokroate pesë libra, për shkollat e mesme profesionale të Kosovës. Publikimet e tij për shkollat e larta janë: shtatë tekste 

universitare dhe dymbëdhjetë dispensa.  Veprat e botuara me poezi: ”Për një pikë ujë”, 2013. ”Melodia e përjetësisë”, 2014.  
 
 

 

 
 

Mjaft më! 
 

Shtatë decenie më parë, 

Tre të mëdhenj e ndanë Evropën, 

Keq u bë për vendin tim: 

U copëtua Arbëria, 

Pikë e pesë-Shqiptaria!? 

Sot, erdhi koha për bashkim, 

Demokraci e përparim...! 

 

Do zhduken përgjithmonë 

Muret rreth e qark nesh, 

 

 

 

Padrejtësia historike 

Të korrigjohet me ngjyrë të kuqe: 

Një komb-një gjuhë, 

Të bashkuar , 

Përsëri-një shtet. 

 

Presim me gëzim 

Nëntorin e Tretë, 

Do bëhet nuse krenare 

Arbëria,  Zonjë vetë. 
 

 
 

 

 

Sarë Gjergji u lind më 15.12.1965 në Stubëll të Epërme të Vitisë. Kreu studimet për Letërsi dhe gjuhë shqipe në Universitetin e 

Prishtinës, ku dhe vijoi edhe studimet postdiplomike. Ai ndjek studimet për letërsi, në doktoraturë, në Universitetin e Shkupit.Pos tjerash, 

ka botuar edhe këta libra me poezi: “Golgotë”, Drita, Ferizaj, 1994; “Kontrast ngjyrash”, Prometheus, Graz, 1996; “Terapia e vdekjes – 

requiem për Kosovën”, Martin Segoni & Ura, Gjilan, 2000; “Peizazh toke”, Eurorilindja, Tiranë, 2004, etj. Në Bukuresht, në përkujdesje 

dhe përkthim të Baki Ymerit ka botuar (në rumanisht) librin “Zjarr i pashuar’’. Ka qenë themelues dhe kryeredaktor i parë i revistës 

“Lajmëtari’’, në Graz si dhe kryeredaktor i revistës “Identiteti’’, që botohej pas lufte në Prishtinë. Është dhe fitues i disa çmimeve letrare 

për poezi dhe organizator i manifestimit letrar, kulturor e shkencor  “Takimet e Dom Mikelit” si dhe botues i buletinit të manifestimit me 

të njëjtin emër. Ai po ashtu ishte edhe redaktor i revistës për art, kulturë dhe letërsi, e financuar nga Ministria e Kulturës e 

Kosovës’’Kalendari letrar’’, Prishtinë.  
 

 

 

Nga libri i zanafillës 
 

Nga brinja ime u bëre 

asht i eshtrave të mi 

mish i mishit tim! 

Grua të quajta! 

 

Me gjethe fiqsh mbështollëm trupin 

në kopshtin e Edenit 

gjersa kerubinë me shpatë flakëruese 

roje i bënin shtegut të pemës së jetës.  

 

Kur flakë m’i dhe çdo ashti e pike gjaku, 

ato gjethe fiqsh nga trupi i shkundëm, 

në kopshtin, aty, buzë liqenit 

në pemën e dashurisë 

emrat tanë skalitëm. 

 

Nga ai çast, 

një engjëll krahëbardhë  

e dyzet shenjtorë  

dashurinë bekojnë. 

 

Tashmë, ajo, s’ka frikë, 

shtegut të jetës rrugëton!  

 

 

E imja je 
vend ëndrrash ku shpirti m’fle  

je, ti, e  imja 

qielli im blu 

me sy dielli 

e lot deti 

m’je 

 

manastiri, ku para të lumes gjunjëzohem 

aty, mes pyjesh e kodrash aromë trëndafili  

me lëkurë qumështore mbështjellë 

je, ti, e imja 

 

kërcëllim dhëmbësh kur dëgjohet 

e errësira t’pushtojë dritën 

ta dish, 

edhe atëherë 

e imja je 

 

në fillim Fjala 

je,ti, e  imja 

bekim hyjnor... 
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SPORT 
 

Shpëtim Shala fiton titullin IBO Inter-Continental 
 
Vjenë, 30 prill 2016:-Shpëtim Shala (21-1-1, 12 KO) ka arritur ta 

bëjë edhe titullin IBO-Intercontinental për vete. Ai arriti ta mposht 

francezin Cedric Bellais (18-8-3, 8 KO) me vendim unanim pas 

10-raundeve. Shala 30-vjeçar zhvillon karrierën në Austri, ndërsa 

në boksin profesionist tani ka 21 fitore (8 KO), një humbje e një 

barazim. Kurse Bellais, 27-vjeçar, ka 18 fitore (8 KO), tetë humbje 

e tri barazime. 

 

“Ishte një meç i vlefshëm për mua ku kundërshtari ka qenë gjatë 

gjithë kohës në kërkim të fitores. Por, unë isha i vëmendshëm dhe 

i koncetruar për ta mposhtur atë. Jam i gëzuar për fitoren” theksoi 

Shala pas meçit. 
                  

 
                                                                                                                                                               Shpëtim Shala duke pranuar rripin e kampionit 

 

 

 

 

  

 

“Arbëria” me ekipin e dytë shqiptar të shahut në Austri 
 

Vjenë, 12 maj 2016:-As vet themeluesit e 

klubit të shahut “Arbëria” në Austri, nuk e 

kanë ëndërruar suksesin e treguar për këto 

pak vite jete. Nga rangu fillestar deri në 

rangun e shahut vjenez dhe atë gjithmonë me 

paraqitje shembullore të shahistëve. Anton 

Marku, njëri nga nismëtarët e parë në 

themelimin e tij dhe shahist aktiv, flet me 

krenari mbi sukseset individuale dhe ekipore. Rritja e konkurrencës 

individuale dhe shtimi i shahistëve krijoj nevojën e themelimit të 

ekipit të dytë të shahistëve brenda klubit.  

Shahistët shqiptarë në Vjenë 

 

“Arbëria” është klubi i vetëm shqiptar i shahut në diasporë 

(www.arberia.at) me seli në Vjenë, priti në një takim pune 

nënkryetarin e federatës së shahut të Vjenës, Gregor Neff.  

 

Fillimisht me nga një fjalë rasti mysafirin dhe të pranishmit e tjerë 

i përshëndetën anëtarët e kryesisë së klubit, kryetari Kadri Berbati, 

trajneri Agron Çika dhe sekretari Anton Marku.  

Qëllimi i këtij takimi ishte thellimi i bashkëpunimit reciprok me 

synim të promovimit të mëtejmë të sportit të shahut në Austri, me 

theks të veçantë tek emigrantët me prejardhje të huaj që jetojë në 

këtë shtet. Me këtë rast u vlerësua lartë komunikimi i deritanishëm  

mes këtyre dy strukturave sportive, gjë e cila ka rezultuar me një 

qasje korrekte dhe konstruktive në shërbim të fuqizimit të rolit të 

shoqatave sportive në shoqërinë austriake dhe bashkëjetesën mes 

komuniteteve të ndryshme në këtë vend. 

 

Një ndër çështjet kryesore të cilat u diskutuan në këtë takim ishte 

edhe mundësia që klubi i shahut Arbëria të krijojë edhe ekipin e 

dytë, i cili do të fillonte garat zyrtare në ligën fillestare të qytetit të 

Vjenës, me objektivë që të ju ofrojë mundësi shahistëve të saj, e që 

janë gjithsejtë 22, të fitojnë përvojë në meçet zyrtare dhe me këtë 

edhe të tubojnë ELO pikë nacionale dhe ndërkombëtare.  

 

Përndryshe, klubi i shahut Arbëria momentalisht bën gara në ligën 

B të Vjenës, pasi që nga themelimi i tij, në tre vitet e kaluara u ngrit 

për tre rangje garash falë shpalljes kampion në ligën e dytë dhe të 

parë të Vjenës.Me diskutimet e tyre në takim kontribuuan edhe 

anëtarët tjerë të klubit të shahut, Haral dPenker, Hamdi Hyseni, 

Sokol Çekani, Fahredin Xhakaj, etj.  

 

Nga sezoni 2016/2017 në garat zyrtare të shahut në Austri 

shqiptarët do të jenë të përfaqësuar me një klub shahu me dy ekipe 

garuese.  

 

Takim u përmbyll me një koktej rasti.  

 

(Burimi: http://botapress.info/arberia-me-ekipin-e-dyte-shqiptar-te-

shahut-ne-austri/) 

http://www.arberia.at/
http://botapress.info/arberia-me-ekipin-e-dyte-shqiptar-te-shahut-ne-austri/
http://botapress.info/arberia-me-ekipin-e-dyte-shqiptar-te-shahut-ne-austri/
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