
           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                nr. 26: Vjenë, shtator  2016 

 

1 

 

 



           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                nr. 26: Vjenë, shtator  2016 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nënë Tereza 

 

SPECIALE 

Shqiptarët nga Austria festojnë në Vatikan   3 

 

 

AKTUALITETE 

Shoqata “12 qershori” triumfon në Tiranë    4 

Pasdite letrare dhe kulturore ne Knittelfeld                    5 

Kumtesa e Konsullit të Kosovës në Austri      6 

Verë e gjatë dhe e nxehtë                                  8 

Studimi jashtë shtetit, çka ju pret?               10 

Promovohen katër vepra nga Besim Xhelili 11 

Në prag të vitit të ri shkollor në Austri         12 

Radio Rinia – Dëgjo Shqip                             13 

 

 

INFO 

Blic info nga Austria                                       15 

 

 

FEJTONE 

Pozita e shqiptarëve në Mal të Zi                  16 

 

 

VËSHTRIME 

Sfidat e përfaqësimit politik të shqiptarëve  18

 Standardizimi i terminologjisë teknike në  

trojet shqiptare në ditët e sotme                    20 

 

                    

         HISTORI 

Renegatët                                                         23 

Skënderbeu dhe Papati-një aleancë              25 

Dëshmi historike të krishterimit shqiptar    27 

Konvikti i shqiptarëve në Vjenë                    28 

I papërsëritshmi At Gjergj Fishta                 32 

Formimi dhe veprimtaria e LNDSH-së        34 

Kontributi i Ndue Përlleshit                           36 

Sylë Mehmeti, atdhetar i Rugovës                 38 

Don Simon Jubani, legjenda e qendresës      40 

 

  

KULTURË 

Në mëshirën e kujt janë kompozitorët          42 

Monografi Social-Pedagogjike                       43 

Alicia  Minjarez  Ramírez, Meksikë              45 

Poezi nga Jeton Kelmendi                              47

 Tregim: Romancë parisjene                           48 

 

 

SPORT 

Sukseset e sportit shqiptar                             50 

 

 

 

 

FJALA JONË 
 
Të nderuar lexues, 
 
kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin e njëzet e gjashtë të revistës sonë dhe tuaj 
„„Dielli Demokristian‟‟. Që nga 1 qershori i vitit 2010, përgjatë më shumë se 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 që nga viti 2012 po bëjmë të 
mundur botimin e një verzioni të shkurtër edhe në gjuhën gjermane. Për më tepër, 
kemi në funksion faqen tonë në internet: www.dielli-demokristian.at, ndërsa ka kohë 
që kemi hapur një faqe për komunikim me ju në platformën e rrjetit social 
„„Facebook‟‟ me emrin Dielli Demokristian. Pra, ju mirëpresim! 
 
Revista „„Dielli Demokristian‟‟ në Vjenë kësaj radhe sjell shkrime nga 
bashkëpunëtorët e shumtë nga Austria, Belgjika, SHBA, Greqia, Rumania, Mali i Zi, 

Shqipëria dhe  Kosova.   
 
Edhe këtë herë do të keni mundësi të lexoni për ngjarje me rëndësi shoqërore. Nga 
aktivitetet kulturore vlen të veçohen ora letrare në Lalish Theatre në Vjenë dhe ajo 
kuadër të shënimit të 17 vjetorit të çlirimit të Kosovës, e cila u mbajt nën organizimin 
e Lidhjes së Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟ 
(www.moisiu.eu) dhe shoqatës kulturore „„Dardania‟‟ në Knittelfeld (Austri), si dhe 
promovimi i katër librave të autorit shqiptar nga Tetova, që jeton në Austri, Besim 
Xhelilit. Po ashtu një nga stukturat më të reja të diasporës sonë, Asociacioni i 

Studentëve dhe të Rinjve Shqiptarë në Austri (www.aysa-austria.com) pritet të botoj 
numrin e dytë të revistës studentore „„Skriptë‟‟ (shqip dhe gjermanisht). Për sa i 
përket sportit, pritet fillimi i sezonit të ri sportiv të klubit të futbollit SV Albania 
(www.svalbania.at) dhe ri-fillimi i aktiviteteve të Ligës Shqiptare të Futbollit në 
Austri (www.futbollishqiptar.eu). Po ashtu e suksesshme vlerësohet edhe nisja, për të 
katrin vit me radhë, e garimit të klubit të shahut Arbëria (www.arberia.at), i cili këtë 
vit starton me dy ekipe, njëri në ligën B të Vjenës, ndërsa tjetri në nivelin e dytë të 
ligës vjenze. Arbëria arriti që sezonin e kaluar 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 dhjetor të vitit 2016. 
  
Këshilli redaktues falenderon të gjithë ata që ndihmuan në realizimin dhe botimin e 
kësaj reviste periodike, e  sidomos ata që dërguan shkrimet e tyre, si dhe mbështetësit 
tanë moral. Si dhe deri më tani, edhe ky numër është përpiluar, dizajnuar dhe botuar 
në saje të punës dhe angazhimit vullnetar të aktivistëve tanë në Vjenë, pa asnjë 
kompensim financiar, dhe si i tillë do të shpërndahet në mijëra adresa elektronike të 

lexuesve në të katër anët e botës. 
 
Lexim të këndshëm! 
 
ZVR-Zahl: 604548200 
Vereinskonto: BAWAG PSK: 
Empfänger: Albanischer Kulturverein „Dielli Demokristian‟‟ 
IBAN: AT331400003610134318 

BIC: BAWAATWW 
 
Kopertina: Besim Xhelili 

Të drejat e autorit: @dielli.demokristian 

 
Ideator dhe themelues i revistës: Anton Marku 

 

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

Lush Neziri, aktivist  Akil Koci  Ndue Ukaj 
Mark Gjuraj, aktivist  Anita Marku Sarë Gjergji 
Mark Marku, student  Hazir Mehmeti  Valentina Pjetri 
Vilson Kola, Dr. Med    
        

        
         

     

 

  

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

 

 

Shqiptarët nga Austria festojnë në Vatikan 

 

Vatikan, 2-4 shtator 2016: -Nën organizimin e Misionit Katolik Shqiptar në Austri (MKShA), shqiptarët nga Austria 

morën pjesë në meshën e zhvilluar në selinë e shenjtë në Vatikan, me rastin e shpalljes së Nenë Terezes shënjetore, 

ceremoni kjo e udhëhequr nga Papa Françesku.  

 

Grupi i shqiptarëve nga Austria në Vatikan  

 

Grupin e udhëhoqi meshtari shqiptar në Vjenë Don Nikson Shabani. Ditën e 

parë te shtegtimit pjesëmarrësit patën rastin të vizitojnë pjesët me antike të 

civilizimit të lashtë të Romës së vjetër. Diten e dytë, pos shetitjeve nëpër 

vendet më turistike të kryeqytetit italian, grupi nga Austria mori pjesë në 

koncertin madhështor në Bazilikën e Shën Palit, në të cilin performuan edhe 

yjet e kombit shqiptar.  

Performancë madhështore nga Rita Ora, përcjellur nga violinisti Shkëlzen Doli 

 

Programi i ndarë në dy pjesë, solli në skenë sopranot me nam Inva Mula, 

Ermonela Jaho dhe Elbenita Kajtazi, si dhe tenorin Ramë Lahaj, baritonin 

Gëzim Myshketa dhe violinistin shqiptar nga Vjena, Shkëlzen Doli. 

Sensacion i mbrëmjes ishte ylli 

kosovar me famë botërore Rita 

Ora, e cila hapi mbrëmjen me 

futbollistin e njohur, njëherësh 
kapiten i skuadrës së Kombëtares, 

Lorik Cana. Dijana Toska, u ngjit 

në skenë për të prezantuar veprën 

e Genc Tukiçit, “Valsin hyjnor -

Hymnin për Nënë Terezën”, që 

bazohet mbi një motiv të 

kompozitorit Lorenc Antoni, me 

poezi të Gonxhe Bojaxhiut.  

Flamujt e Shqipërisë dhe Kosovës 

valviten krenar në Vatikan  
 

Në ditën e tretë të qëndrimit të 

tyre, të dieln, me 4 shtator 2016, 

shqiptarët nga Austria, së bashku 

me rreth 150 000 njerëz të tjerë, 

të ardhur nga mbarë rruzulli 

tokësor, morën pjesë në meshën e 

madhe në Bazilikën e Shën Pjetrit 

në Vatikan. Në krahasim me 
kombet tjera, shqiptarët 

dominuan me prezencën e tyre 

këtë celebrim me rastin e 

shpalljes së Nënë Terezes 

Shënjetore të Kishës Katolike. 

Flamujt e Shqipërisë dhe Kosovës 

valviteshin në secilin kënd të 

Selisë së Shenjtë. Me këtë ata i 

treguan edhe një herë botës se sa i 

madh është falënderimi dhe 

krenaria e të qenurit shqiptar-

popull që i dha botës një Nënë aq 
të madhe. Shqiptarët nga Austria 

ishin dëshmitarë të këtij momenti, 

i cili do të mbetet përgjithmonë 

në kujtesën e tyre. 

 
(Redaksia) 
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Aktualitete

 

Grupi artistik i shoqatës kulturore-artistike “12 qershori” të Vjenës triumfon në festivalin 

“Nacional Shqiptar” të zhvilluar në Tiranë 
 

Tiranë, 4 qershor 2016: -Shoqata kulturore-artistike 

“Jehona Shqiptare” me kryetare Zamira Korançe 

organizoi në Tiranë finale e festivalit të dytë 

mbarëkombëtar folklorik për fëmijë “Nacional 

Shqiptar” me pjesmarrjen e shumë grupeve nga treva të 

ndryshme të Shqipërisë si edhe nga diaspora. Në këtë 

festival Vjena u përfaqësua nga ansambli artisik i 

shoqatës kulturore-artistike “12 qershori” e udhehequr 

nga Kryetarja Rolanda Limani. Grupi nga Vjena 

mbërriti  në kryeqytetin shqiptar, Tiranë një natë 
përpara festivalit. Një udhetim i gjatë por që mjaft 

komod dhe i sigurtë ja bëri këtë udhëtim Agjensia 

turistike BICI-COM, Vienë për të cilën të gjithë 

pjesëtarët e grupit shprehin falenderime mirënjohje. 

 

 
Shoqata kulturore-artistike “12 qershori” nga Vjena 

 

Ditën e nesërme të gjithë grupet pjesëmarrëse u 

grumbulluan në sheshin “Skënderbe”, pranë teatrit të 

Operas dhe Baletit, ku dukshëm u vu re se grupi nga 
Vjena krijoi një atmosmerë të jashtëzakonshme, 

emocionuese dhe festive duke kënduar dhe kërcyer gjatë 

gjithë paradës  për te anfiteatri i Tiranës te liqeni 

artificial ku dhe do të zhvillohej festivali. Kryetarja e 

grupit artistik të Vienës, Rolanda Limani gjatë gjithë 

përshkrimit të bulevardit e udhehiqte grupin me këngë 

dhe kërcime. Festivalin e prezantoi e mirënjohura 

Silvana Braçe dhe e hapi në konkurim grupi nga Vjena 

me valle, këngë dhe recitime. I gjithë publiku i 

pranishëm në shkallët e anfiteatrit u mahnitën nga 

interpretimi i vallëtarëve të grupit të Vjenës, ku 
përveçse demostrimit të valleve profesionalisht, edhe 

kostumet popullore dhe  kuq e zi që simbolizonin 

flamurin kombëtar shqiptar si dhe veshjet e UÇK-së në 

vallen pasuese ishin ndërthurur më një koreografi të 

punuar mjeshtërisht nga Rolanda Limani si dhe 

pjesëtarët e tjerë të grupit. Përveç valleve një emocion të 

veçantë krijuan edhe këngëtari Alban Spahia si edhe 

grupi i fëmijëve që konkuruan me recitime në poezi. E 

gjithë juria e festivalit e kryesuar nga Artistja e Popullit, 

Nderi i Kombit Margarita Xhepa u mahnitën me 

interpretimet e grupit artistik të Shoqatës kulturore- 

artistike “12 qershori” të Vjenës, ku nuk reshtën as 

duartrokitjet nga publiku dhe grupet pjesëmarrëse në 

këtë festival. Në fund të gjithë pritnin me padurim 

çmimet që do të jepte juria për secilin element 

interpretimi të këtij festivali. Por përpara se juria të 

vendoste për çmimet, u ndanë edhe disa certifikata 

nderi, ku Kryetarja e shoqatës artistike-kulturore “12 

qershori” Vjenë, Rolanda Limani e cila ishte edhe 

Zv/Presidente e këtij festivalit u vlerësua me certifikatë 

nderi artistike nga shoqata “Jehona Shqiptare”, me 
motivitacionin si bashkërealizuaese në këtë festival dhe 

kontributin e saj të çmuar dhënë për artin dhe kulturën 

shqiptare në diasporë.   

 

Grupi artistik i Vjenës ishte grupi që rrëmbeu më shumë 

çmime në këtë event dhe padyshim që të gjitha këto 

çmime me meritë. Çmimi i parë për vallen e mori grupi 

“12 qershori” me vallen e UÇK-se, po ashtu çmimin e 

këngës e rrëmbeu këngëtari Alban Spahia i cili me 

interpretimin e tij i emocionoi të gjithë. Grupi artistik i 

Vjenës mori gjithashtu edhe çmimin në interpretimin e 
poezisë nga grupi i fëmijëve të kombinuar aq perfekt 

mes njëri-tjetrit. Pra në total Shoata kulturore-artistike 

“12 qershori, Vjenë rrëmbeu tre çmime të para në këtë 

festival dhe në fund festa nuk kishte të ndalur ku të 

gjithë fëmijët të rrethuar nga publiku gëzonin e festonin 

nga gëzimi për këto vlerësime që morën në këtë festival. 

Titulli Nderi Artistik “Jehona Shqiptare”  

 

Shoqata kulturore-artistike “12 qershori”, Vienë shtoi 

kështu në CV-në e shoqatës edhe këtë festival me 

shumë vlerësime në këtë 10 vjetor të themelimit të saj. 

Promovimi i fëmijëvë talentë në art dhe kulturë do të 

jetë edhe në vazhdim motoja e kësaj shoqate e cila 

vlerat e artit shqiptar i ka pasqyruar në shumë vende të 

botës duke qenë pjesëmarrëse e disa eventeve artistike 

ndër vite.   

 
(Redaksia) 
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Shkruan: Besim Xhelili, Vjenë/Austri (besim@live.at dhe www.besimxhelili.at)  
 

www.moisiu.at 
 

Në Austri 17-vjetori i çlirimit të Kosovës festohet me një pasdite letrare dhe kulturore 

 
Knnitelfeld, 12 qershor 2016: - 

Me rastin e 12 qershorit, 17-

vjetorit të çlirimit të Kosovës, në 

qytetin Knnitelfeld të Austrisë u 

organizua një manifestim i pasur 

dhe i larmishëm kulturor dhe 

letrar. 

 
Me ftesë të Shoqatës Kulturore 

“Dardania” nga Knnitelfeld-i, 

disa anëtarë të Lidhjes së 

Shkrimtarëve dhe Krijuesve 

Shqiptarë në Austri “Aleksandër 

Moisiu” (LSHKSHA), me seli në 

Vjenë, morën pjesë në këtë takim 

manifestues dhe lexuan nga 

krijimet e tyre. Në emër të 

Shoqatës “Dardania” të 

pranishmit i përshëndeti kryetari 
Enver Tërshana, duke i 

falënderuar të gjithë të 

pranishmit, dhe duke lavdëruar 

punën e krijuesve shqiptarë në 

Austri, të cilët, sipas tij, me 

shkrimet dhe botimet bëjnë që 

bashkatdhetarët të ndjehen më 

afër atdheut. Në emër të 

LSHKSHA përshëndeti kryetari  

Anton Marku. Ai pasi bëri një 

përshkrim të shkurtë të krijimit 

dhe punës së Lidhjes, të 
pranishmëve ua uroi 17-vjetorin e 

çlirimit të Kosovës dhe u dëshiroi 

çaste të këndshme me programin 

e përgatitur enkas për këtë ditë. 

Në emër të Këshillit Koordinues 

të Shoqatave Shqiptare për 

Steiermark përshëndeti Fatmir 

Osmani. 

 

Për udhëheqjen e programit u 

përkujdesën Leonita Totaj, e cila 
është njëkohësisht edhe 

moderatore e programit të gjuhës 

shqipe në Radio Rinia (që është 

pjesë e Radio Helsinki nga qyteti 

Graz, (www.helsinki.at), dhe 

studentja Jeta Jashari nga Shkupi. 

 

 

 

 

 

 

Pjesëmarrësit në orën letrare në Knittelfeld 

 

Në fillim u bë prezantimi i romanit “1803”, i autorit Besim Xhelili, për të 

cilin foli poeti Anton Marku. Ai e cilësoi këtë vepër të parë në prozë të 

autorit Xhelili, si një vepër që pasuron thesarin e autorëve shqiptarë në 

Austri, kurse vetë tematika e romanit është një ngjarje nga përditshmëria, 

sado qoftë fiktive dhe e imagjinuar, ajo është një romancë moderne dhe 
tërheqëse për lexuesin, duke shtuar se autori ka në proces vazhdimin edhe 

me dy pjesë të këtij romani si dhe përkthimin në gjuhën gjermane të pjesës 

së parë. 

 

Më pas me disa poezi gjegjësisht me shkrime në prozë u prezantuan krijuesit 

e pranishëm Ramiz Selimi, Zef Ndrecaj, Haxhi Morina, Leonita Totaj, Jeta 

Jashari, Anton Marku, Besim Xhelili, ndërsa nxënësit dhe të rinjtë Diart 

Elshani, Lora Iballi, Edona Zekolli dhe Dafina Përteshi, si dhe grupi i 

vajzave i shoqatës “Dardania”, përveç që lexuan vargje të zgjedhura nga 

shkrimtarë të dalluar shqiptarë, ata me këngë dhe valle i dhanë programit një 

bukuri të veçantë.  
 

Hysni Elshani lexoi dy poezi të poetes Resmije Uka, e cila jeton në Graz dhe 

këto poezi ia ka kushtuar bashkëshortit të saj të ndjerë Mehë Uka, i vrarë në 

luftën e fundit në Kosovë.  

 

Një poezi nga poeti Jeton Kelmendi kushtuar Nënë Terezës e lexoi Tahir 

Turkaj, kryetar i SHKA “17 Shkurti” nga qyteti Baden, Isuf Tërshana luajti 

disa pika muzikore në gajde, kurse rapsodi Naim Krasniqi disa në çifteli. 

 

Në fund u shpërndanë libra, ndërsa nga shoqata “Dardania” u shtrua një 

sofër e begatshme me ushqime tradicionale shqiptare. 

 
(Burimi: http://botasot.info/diaspora/560647/ne-austri-17-vjetori-i-clirimit-te-kosoves-festohet-

me-nje-pasdite-letrare-dhe-kulturore/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:besim@live.at
http://www.besimxhelili.at/
http://www.moisiu.at/
http://www.helsinki.at/
http://botasot.info/diaspora/560647/ne-austri-17-vjetori-i-clirimit-te-kosoves-festohet-me-nje-pasdite-letrare-dhe-kulturore/
http://botasot.info/diaspora/560647/ne-austri-17-vjetori-i-clirimit-te-kosoves-festohet-me-nje-pasdite-letrare-dhe-kulturore/
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Kumtesa e Konsullit të Kosovës në Austri me rastin e shënimit të 10 vjetorit të shoqatës 

kulturo-artistike “12 qershori” në Vjenë 

 
 

E nderuara Kryetare znj. Limani, 

Të nderuar anëtarë të shoqatës 

“12 qershori” në Vjenë, 

Të nderuara zonja dhe zotërinj, 

 

është kënaqësi e veçantë për mua 

që të mbaj një kumtesë në këtë 

tubim tuajin jubilar. 

 

Dhjetë vite pune dhe aktivitete të 

ndryshme kulturore të shoqatës 
kulturore shqiptare “12 qershori” 

në Vjenë e pjesë të tjera të 

Austrisë e të Gjermanisë dhe në 

hapësirën shqiptare janë dhjetë 

vite rrezatimi të pandërprerë 

kulturor shqiptar nga diaspora 

dhe  për diasporën tonë. 

 

Shoqata kulturore shqiptare “12 

qershori”  me aktivitetin e saj 

kulturor barti në hapësirat 
gjermanofolës pak “atdhe” 

kulturor, bërthamën e Shqipërisë 

së përjetshme që është 

konservuar, ruajtur e zhvilluar 

gjatë mijëvjeçarëve si kulturë 

kombëtare shqiptare, duke 

përbërë kështu pjesën më të 

rëndësishme të qeniesë sonë 

kombëtare, konstanten e 

identitetit  tonë që ka një themel 

të fortë: gjuhën shqipe. 

 

 
Konsulli i Kosoves Imer Lladrovci 

 

Kjo gjeneratë e “12 qershorit” 

dhe gjeneratat e tjera që do të 

vijnë pas saj, si dhe ato që kanë 

qenë pararendëse, sado që jo të lidhura drejtpërdrejt me këtë emër 

emblematik, duke e kthyer shikimin prapa mund të themi se punën e tyre   “e 

kanë bërë mirë, e kanë bërë me dinjitet, e kanë bërë me një kulturë të fortë 

evropiane, detyrën e tyre ndaj atdheut”. 

 

Drita e Ilirisë dhe kultura jonë nuk u shua asnjëherë në këto tremijë vitet e 

fundit. Ajo përbën një kontinuitet etnik e kulturor që me gjithë transformimet 

vjen deri në shekullin tone, duke na bërë krenarë për të kaluarën tonë.  

 

 
Pamje nga shënimi i 10 vjetorit të shoqatës kulturo-artistike “12 qershori” 

 

Shoqata “12 qershori” e Vjenës është një shkëndijë vezulluese e kësaj 

vazhdimësie dhe një shenjë se kombi ynë do të ecë drejt ardhmërisë me të 

njejtën vendosmëri si dhe paraardhësitë tanë, dhe me të njejtën krenari për 

rrënjët tona të lashta gjithashtu. Shoqata juaj dhe jona ka kultivuar dhe 

kultivon  gjuhën tonë, vallëzimin, muzikën dhe ruan veshjet tona 

karakteristike, të gjitha këto së bashku dëshmitare të autoktonisë sonë në 
Gadishullin Ilirik, që bota dhe ne bashkë me të e quajmë sot Ballkan. 

 

Është për t‟u vënë në dukje fakti që shoqata “12 qeshori” nuk njeh kufij 

politik, por vetëm kulturor. Në të prandaj ka vend për të gjithë. Ajo  ofron 

hapësirë krijuese e performimi për shqiptarët nga Shqipëria shtetërore, 

Republika e  Kosovës, Maqedonia, Mali i Zi, nga Lugina e Preshevës, për 

Arvanitasit nga Greqia, Arbëreshet nga Italia, Arbanasit nga Dalmacia,  me 

një fjalë për të gjithë ata që jetojnë me vetëdijen se rrënjët tona 

shqiptare janë të përbashkëta, kultura dhe gjuha jonë është një dhe e 

vetme. 

 
Dhe, kjo kulturë, siç e keni thënë në mënyrë eksplicite në webfaqen tuaj, 

duhet të shfaqet edhe në mes të Vjenës. Dhe ju keni plotësisht të drejtë. 

Austria për shqiptarët nuk është një shtet dosido. 

 

Me këtë shtet mik dhe historik të njohur botërisht si mik i madh i 

shqiptarëve, lidhet jeta dhe vepra e disa veprimtarëve politikë, letrarë e 

shkencorë të shquar shqiptarë, por edhe e miqëve të sinqertë të Shqipërisë e 

Kosovës, që na ishin pranë në momente vendimtare. Në këtë shtet ka 



           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                nr. 26: Vjenë, shtator  2016 

 

7 

 

zanafillën shteti shqiptar dhe në 

këtë shtet janë përmbyllur 

bisedimet për mbikqyrjen e 

Pavarësisë së Kosovës.  

 

Në këtë shtet ka jetuar dhe punuar 

gjeodeti i shquar me prajardhje 
shqiptare, Karl Gega, i cili 

tejkalon gjithë kufijtë e mendjes 

njerëzore të asaj kohe. Jo shumë 

larg nga kjo sallë, projektoi dhe 

arriti të ndërtoj; tunele, ura me 

harqe dhe hekurudhën që për ato 

kohë ishin të pa imagjinuara për 

ndërtim, pasi që tereni malor ishte 

i thyer dhe i pakalueshëm. Kur 

kësaj i shtojmë edhe mjetet e 

punës të cilat i kanë poseduar në 

atë kohë, për shumë kënd ka qënë 
e pa mundur. Por inxhinieri Gega 

me vizionin e tij bëri të 

pamundurën realitet, e ky realitet 

pastaj do mahnitë botën 

perëndimore. Kryevepra e tij 

arriti kulmin me projektimin dhe 

ndërtimin e hekurudhës në 

Semering të Austrisë, me tunelin 

më të gjatë për atë kohë, urën me 

harqe më të lartë për atë kohe e 

cila edhe sot pas 160 vitesh është 
pothuajse e njëjtë. Prandaj jo 

rastësisht figura e Karl Gegës 

është vendosur në galerinë e 

personaliteteve më të mëdha që 

njeh bota demokratike dhe e 

qytetëruar. 

 

Jo shumë larg nga kjo sallë, është 

edhe Teatri Popullor i Vjenës, ku 

hapa e parë në skenë do i luaj 

gjeniu Aleksandër Mosiu, ku 
pastaj nga Vjena do pushtoj 

teatrot dhe sallet e kryqyteteve 

botërore, si Pragën e Berlinin. 

Gjeniu Aleksadër Mosiu me 

talentin dhe dhuntinë natyrore të 

një artisti të mirëfillt,dhe me 

shkadhtësitë e tij shumë shpejt u 

bë një figure e ndritur me renome 

botërore. 

 

Në këtë shtet ka jetuar dhe 

vepruar patrioti, intelektuali, 
bashkëpuntori dhe Ministër në 

Qeverinë e Ismal Qemalit, 

atdhetari Hasan Prishtina.  

 

Ka shumë figura që kanë jetuar 

dhe vepruar e kanë lënë gjurmë të 

pashlyera këtu në Vjenë dhe 

Austri, që duhet të kujtohen e të 

nderohen. Figura që tani janë të 

radhitura në galerinë e personaliteteve me përmasa botërore. 

 

Të nderuar zonja dhe zotrinj, 

ne sonte jemë mbledhur për të nderuar dhe shpalosur vlerat dhe aktivitet e 

sukseshme që ka bërë shoqata “12 qershori“, e që meriton çdo lavëdërim 

dhe, mbi të gjitha, përkrahjen tonë të pakusht. 

 
Sukseset dhe prezentimet e shoqatës “12 qeshori” janë të shumta, por unë do 

shpalos vetëm disa në të cilat kam pasur mundësi vet të jam prezent, që nga 

akreditimi im si Konsull në Vjenë: -Në këtë sallë disa herë më radhë, 

ndoshta jo më kaq shumë personalitete elitare, por me shumë bashkadhetarë, 

djemtë dhe vajzat e kësaj shoqate me elegancën dhe talentin e tyre, vallëzim, 

këndim e recitim shumë herë janë nderprerë nga duartokitje e gjata të 

spektatorëve. 

 

Vitin e kaluar në Akademinë Diplomatike të Vjenës, shoqata “12 qershori” 

përformoi shkëlqyshem me disa valle shqiptare para shumë diplomatëve dhe 

kumuniteteve të ndryshme që ishin të pranishëm në sallë. Veshjet 

karkteristike dhe vallëzimi elegant i të rinjve të shoqatës “12 qershori” u 
mirëprit me duartrokitje të gjata nga spektarorët. 

 

Në muajin me të madh të shqiptarëve, në muajn nëntor të viti 2015 shoqata 

“12 qershori” në Vjenë ishte e ftuar në Qytetin Gammashten afër Linzit nga 

Akademia e Paqesë në shënimin e 30 vjetori të themelimit të saj, ku të rinjët 

e shoqatës “12 qershori” befasuan për të mirë publikun austriak, jo vetëm me 

veshje karakteristike kombëtare por edhe me talentin e tyre duke vallëzuar 

shumë valle me motive të ndryshme nga gjitha trevat shiptare, por duke 

vallëzuar edhe valle austriake. 

 

Siç tani jemi të gjithë të informuar dhe njoftuar shoqata “12 qershori” 
fundjavën që shkoi me orë të tëra ka pushtuar sallat e kryqytetit shqipar në 

Tiranë, me këngë dhe valle, dhe është kthyer më shumë mirënjohje. 

 

Të nderuar mysafirë e të pranishëm, 

në ambientet e shoqatës “12 qershori” kumbon gjuha shqipe, jehon kënga 

jonë, kurse vallet shqiptare marrin dhe japin jetë shqiptarisht. Rinia jonë gjen 

këtu një dimension të jetës së saj që në këtë formë dhe përmbajtje nuk e gjen 

askund tjetër. 

 

“12 qershori” është një mundësi kontakti mes shqiptarëve të moshave dhe 

viseve të ndryshme, por para së gjithash një mundësi kontakti për të  rinjtë. 
“12 qeshori” është një histori suksesi dhe një dëshmi se punët e mëdha nuk 

janë asgjë tjetër veçse bërja e shumë punëve të vogla të përditshme. Dhe e 

përkushtimit për të mos e harruar origjinën. 

 

Dhe gjithë kjo punë fisnike bëhet edhe më fisnike kur  asaj nuk i mungon një 

dimension kulturor, shoqëror dhe institucional: dimensioni i integrimit në 

shoqërinë austriake. Shqiptarët dhe shqipja si një degë e indo-europiane e 

popujve dhe e gjuhëve dhe Shqipëria si një vend europian s‟kanë si të jenë 

kundër integrimit, d.m.th kundër vetvetes. Edhe në këtë pikë shoqata “12 

qershori” është shquar për të mirë. 

 

Në fund, të nderuara zonja dhe zotërinj, më lejoni që edhe një herë të Ju uroj 
jubileumin e dhjetëvjetorit të ekzistencës dhe shumë sukses në punën tuaj në 

të ardhmen. 

 

Ju faleminderit për vëmendjen! 

 

Vjenë, 11 qeshor 2016 

Imer Lladrovci 

Konsull
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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. 

 

 
 

 

 

Verë e gjatë dhe e nxehtë në vendlindje 

 

Me padurim prisnim përfundimin e vitit shkollor në 

Vjenë. Me një korrik bëmë gati valixhet dhe me 

makinën e stërmbushur, me gjëra të nevojshme e të 

panevojshme, u nisëm për në Kosovë, Shumë miq më 

këshilluan që mos të nisemi ditën kur përfundon viti 

shkollor për shkak të pritjeve të mëdha nëpër 

vendkalimet kufitare, por ne nuk mund të prisnim as një 

ditë të vetme. Për çudi pothuaj se nuk pati kolona fare 

nëpër vendkalimet kufitare! 

“Mirë se vini në Republikën e Kosovës”! 

 

Në orët e hershme të mëngjesit, me dy korrik, arritëm 

tek tabela ku shkruante “Mirë se vini në Republikën e 

Kosovës”! Kur sheh njeriu këtë tabelë gëzohet dhe 

emocionohet. Pastaj vjen përshëndetja e përzemërt e 

policit dhe doganierit kosovar. Ky i fundit na udhëzon 

që ta marrim polisen e sigurimit për makinë, pasi që na 

kishte pyetur se çfarë kemi për doganë (për buxhetin  e 
Republikës së Kosovës). Këtu na bie pak entuziazmi 

sepse ende nuk po e kuptojmë se a është kjo polisë 

sigurimi plaçkë e legalizuar apo vërtetë shkon në 

shërbim të qytetarit të Kosovës. 

 

Vazhdojmë rrugëtimin. Ngasim makinën ngadalë dhe 

me kujdes sepse rrugët janë të ngushta dhe jo mirë të 

sinjalizuara, sidomos aty ku kishte vendpunishte. Më në 

fund arritëm në fshat. Para dyerve të oborrit ende 

qëndronte grumbulli i kubëzave të betonit të pashtruara. 

Verën e kaluar, një firmë e papërgjegjëshme kishte 
fituar tenderin (fjalë e pëlqyer shumë nga pushtetarët) 

për rregullimin e kanalizimit të fshatit. As kjo pamje 

nuk e zbehu entuziazmin tonë, por nuk u përmbajta dhe 

bërtita me zë: -Turp për atë firmë që me tepër ka bërë 

dëm se sa mirë, edhe ma turp për ata që e kanë 

favorizuar! Megjithatë duhet thënë se disa nga rrugët, që 

verën e kaluar ishin vendpunishte, në këtë verë ishin 

rregulluar dhe ishin të mira për qarkullim. 

Mediat interesohen për jetën e mërgimtarit 

Interesimi i mediave për bashkatdhetarë ishte i 

dukshëm,. Si rrjedhojë e kësaj pata kënaqesinë te jem 

mysafir në TV Iliria, së bashku me një mësues nga 

Gjermania, ku shprehem mendimet tona për jetën në 

mërgatë, me theks të veçantë për mësimin plotësues në 

Austri e Gjermani. 

 

Bregdeti shqiptar gumëzhin nga turistët 

Si shumë të tjerë, edhe unë, vendosa të shijoj plazhet e 
bukura të Shqipërisë. U vendosa në Velipojë, e cila 

ngadalë po shëndrrohet në një qendër të rëndësishme 

bregdetare, falë plazhit me rërë në nxehtë dhe ujit të 

pastër si loti. Gjatë shëtitjeve nëpër plazh vështroja këtë 

bukuri natyrore, nga Shëngjini deri në Ulqin, dhe pyesja 

veten: -Si është e mundur që këto tri qytete, të cilat kanë 

një distancë diku nga 15 km nga njëra-tjetra, të mos jenë 

të lidhura me një rrugë automobilistike?! Madje 

Velipojë –Ulqin mungon vetëm një urë mbi lumin 

Buna!! 

Plazhi i Velipojës, afër derdhjes së lumit Buna 
 

Ministria e Arsimit dhe Ministria e Diasporës në 

vlugun e punës… 

Edhe këtë verë nuk mungoi bashkëpunimi me 

Ministrinë e Diasporës (MeD) dhe Ministrinë e Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:osmani42@hotmail.com
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Ekipi i nxënësve nga Austria në Kuizin e diturisë 

 

Me 30 korrik, MeD në bashkëpunim me mësuesit nga 

diaspora, organizuan Kuizin e diturisë, me nxënës që 

vijojne mësimin plotësues. Nxënësit tanë nga Austria 

zunë vendin e dytë. Kuizi u mbajt në Pallatin e Rinisë 

në Prishtinë. 
 

 
Seminari mbarëkombëtar 

 

Në anën tjetër, MASHT së bashku me Ministrinë e 

Arsimit të Republikës së Shqipërisë, organizuan 

“Seminarin mbarëkombëtar për mësimin e gjuhës dhe 

kulturës shqiptare në diasporë”, për mësuesit që punojnë 

në procesin e mësimit plotësues. Seminari ishte i 

dymbëdhjeti me radhë. Këtë herë nikoqire e seminarit 

ishte Shkodra, qytet i artit, traditës dhe kulturës 
shqiptare. Për këtë u bindem gjatë qëndrimit tonë 

katërditor, sidomos u shqua mikpritja shkodrane… 

 

Shumë djem dhe vajza nga diaspora gjatë pushimeve 

verore fejohen ose martohen 

Vera në Kosovë është e mirë sepse jeta gjallërohet në 

çdo segment të saj. Padyshim kontribut të posaqëm për 

këtë ka kthimi i bashkatdhetarëve, të cilët çmallen me të 

afërmit, miqtë e familjarët e tyre. Ndërsa të rinjët dhe të 

rejat nga diaspora i shfrytzojnë këto pushime edhe për 

t‟i zyrtarizuar lidhjet e tyre, duke u fejuar ose martuar. 

Të tilla fejesa e martesa pati me “bollëk” këtë verë edhe 

në familjen tonë, gjë që na mundësoi takimin me 

farefisin e gjerë që jeton gjithandej në Evropë dhe 

Amerikë dhe kjo ishte një kënaqësi e veçantë. 

 

Majlinda edhe një herë na e zbardhi fytyrën 

Majlinda Kelmendi, fituese e medaljes së artë në lojrat olimpike 

 

Me 5 gusht u hap evenimenti më i madh sportiv në botë, 
lojërat olimpike verore në Brazil, (Rio..), ku për herë të 

parë mori pjesë edhe Republika e Kosovës. Majlinda 

Kelmendi u kthye me medalje të artë. Ajo, edhe një 

herë, na bëri që të ndihemi krenar, krenarinë që po na e 

humbin çdo ditë ata që i kemi zgjedhur ose janë 

vetëzgjedhur. Të lumtë Majlinda! Dëshirojmë që 

gjithnjë të jesh në këtë formë! 

 

Kosova sa e vogël por me shumë halle… 

Në televizionet kombëtare e lokale, por edhe në shtypin 

e përditshëm vazhdojnë temat e nxehta si: 
demarkacioni, afera “Pronto”, korrupcioni, kapja e 

shtetit, papunësia…. A do të ketë forcë Kosova t‟i 

përballoj këto? 

 

Koha e kthimit 

Po kthehemi prapë në vendet e punës nëpër Evropë, 

duke e lënë Kosovën e vogël e me hallet e dhe 

problemet e saja të mëdha. Vetëm ne fshatin tim, për 

njëmbëdhjetë muaj mbyllen mbi 150 shtëpi të 

standarteve të larta!! -Kur të shkoni ju (“Schazat”) jeta 

këtu prapë kthehet në ritmin e ngadalshëm…por ecën-, 

më thotë djali i axhës!    Për mua ishte një verë e gjatë 
dhe e nxehtë dhe plot energji, që më përkujtoi një serial 

amerikan “The Long Hot Summer”, që më kishte 

pëlqyer shumë kur isha gjimnazist. 

 

Ndeza makinën, përsëri të stërmbushur, tani më me 

produkte kosovare dhe me një ndjejnë të përzier malli e 

nostalgjie kthehem për në Austri, duke shikuar në 

pasqyrë ata që ende më përshendesnin me dorë. 

 

Mirë u pafshim Kosovë në verën 2017! 
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Shkruan: Edona Halili – studente e Psikologjisë në Universitetin e Vjenës 

 

Studimi jashtë shtetit, çka ju pret? 

 
Studimi jashtë vendit nuk është paketim çantash duke 

shkuar drejtë një aventure në një vend të huaj. Ata që 

ëndërrojnë të studiojnë jashtë duhet ta dijnë që ky nuk 

do të jetë një tranzicion i lehtë. Nga përvoja personale, 

unë mund t‟ju them se është një shans shumë i mirë, por 

sigurisht jo edhe i lehtë. Studimi jashte vendit është 

ëndrra e secili të ri që jeton në Kosovë. Në ditët e sotme 

mundësitë janë të shumta, nëse jeni nxënës i mirë dhe 

keni interesim ju mund ta gjeni shpejt një universitet në 

botë që do t‟iu pranoj në gjirin e tij. Mirëpo përpos 

dokumenteve të shumta në lidhje me aplikimin e vizën, 

pak kush e din se si saktësisht do të jetë jeta studentore 
në një vend të huaj. 

Rektorati i Universitetit të Vjenës 

 

Andaj si një studente që së fundi jam transferuar në 

Universitetin e Vjenës unë do të ndaj disa informata 

ndoshta të dobishme për kolegët e mijë që do t‟ia 

mësynë studimeve në universitetet austriake.Kalimi im 

nga Kosova në Austri ka qenë dukshëm më i vështirë se 

sa pritej, sepse rruga drejtë integrimit qenka më e 

vështirë sesa që shihet, prandaj secili kalon nëpër disa 

stade. Pavarësisht se në çfarë vendi jeni dhe nga cili 

vendi vini, është pothuajse e sigurtë që ju do të 

përfundonime me ndjenjën si një i huaj, të paktën për 

disa kohë. Sepse në çdo vend që ju do të shkoni për herë 
të parë do merrni ndjenjën si të qenit të padëshiruar. Kjo 

si pasojë komplet e ndryshimit të ambienitit tuaj. Do të 

ketë raste kur nuk do t‟iu trajtojnë trajtojnë në mënyrë të 

parabartë dhe do të sfidoheni. Por, këto përjetime në 

fillim janë gati të pashmangshme. Kështu që mos lejoni 

që kjo të ju dekurajojnë. Pothuajse të gjithë që kam 

takuar ndonjëherë duke studiuar jashtë vendit kanë qenë 

shumë inkurajues dhe miqësorë. 

 

Ka organizata të ndryshme që ofrojnë bursa studimesh. 

Kërkoni me ngulm dhe insistoni që ta gjeni një bursë 
studimi. Por, nëse thjeshtë s‟keni fat me bursa atëherë 

financimin tuaj sidomos vitin e parë duhet ta bëjë 

familja. Si student i bechelorit në Austri ju lejohen 

vetëm 10 orë punë në javë. Në këto 10 orë ju mund ti 

fitoni dikur rreth 380 euro në muaj, mjete të cilat nuk 

mjaftojnë për pagesën e qerasë dhe shpenzimeve të 

jetesës. 

Gjetja e një vendi të punës nuk është aq e lehtë këto 

vitet e fundit në Austri. Ju duhet të dini gjuhën gjermane 

në nivel të b1 për të siguruar një vend pune. Për këtë 

shkak preferohet që kursin e gjuhës ta nisni në 

vendlindje. Atje do t‟iu kushtoj më lirë se këtu dhe kur 

të vini do të keni mundësi direkt të kërkoni punë. Një 

nivel i kursit të gjuhës këtu kushton mesatarisht 400 

euro, ndërsa në Kosovë kjo mund të kushton 100 euro. 

Dmth eksperienca ime ju thotë që mos të llogarisni 

shumë në gjuhën angleze sepse këtu anglishtja është 

plus por pa gjuhën gjermane s‟kryen punë. 

 
Tejkalimi i barrierës së gjuhës do t‟iu lehtësoj jetën. 

Kështu që nisjani me mësimin e fjalëve të thjeshta që 

nuk janë vështirë për të mësuar dhe vazhdoni me 

gjuhën. Kjo barrierë tejkalohet shumë shpejt gjatë kohës 

që jetoni aty ku flitet gjermanisht. Stadi tjetër është të 

qenit larg nga rrjeti mbështetës i juaj. Fakti i të qenit në 

një vend tjetër, pa prindërit e tu pranë, pa rrethin tuaj të 

miqve, në fillim mund të jetë frikësuese, por ju siguroi 

se kjo sfidë ndodhë veçanërisht për disa muajve të parë. 

Dhe ju do të ndërtoni një rrjet mbështetës të ri pas disa 

kohe, çdo gjë do të jetë në rregull. 
 

Si një i huaj, ju nuk e dini kulturën lokale, s‟keni ide për 

të gjitha ato rregulla të pashkruara dhe kjo mund të jetë 

shkak i keqkuptimeve dhe vështirësive në procesin e 

adaptimit. Do të mund të bëni gabime, dhe do t‟iu vije 

vështirë. Mirëpo këto dhe shumë vështirësi tjera 

tejaklohen. Këto pengesa mund të shmangen nëse ju 

informoheni çfarë bëjnë të tjerët, dhe se si ata e bëjnë 

këtë. Pyetni vendasit për rregullat që nuk i dini, sepse 

besoj se shumica e njerëzve janë të lumtur për të folur 

për zakonet e tyre, dhe do të gëzojnë ndarjen e 

njohurive të tyre me ju. 
 

Në fund pas diplomimit për secilin fillon koha kur duhet 

të mendoni për punësimin. Aty paraqitet dilema, a të 

ktheheni në vendin tuaj apo të vazhdoni aty ku keni 

studiuar. Sot shumica e studentëve që studiojnë diku 

nëpër botë janë të lirë të kyqen në tregun e punës dhe 

ofertat nuk iu mungojnë. Atëherë ju keni fituar njohuri 

të kuptuarit më të mirë të kulturave të ndryshme dhe 

gjetja e punës nuk do të jetë e vështirë. Nëse vendosni të 

ktheheni pas studimeve në vendin tuaj atëherë duhet të 

përpiqeni ti mbani lidhjet me vendin e jo të shkëputeni. 
Ndërsa, nëse qëllimi juaj është të rrini aty ku keni 

studiuar atëherë duhet të bëni të pamundurën të 

përfshiheni në jetën sociale e profesionale aty pa e 

kthyer kokën në vendlindje. 

 

Kjo mund të duket si një listë frikësuese, por mos u bëni 

merak, me vullnet dhe punë do t‟ia dilni. 

 

Shkrim i huazuar.  (Burimi: 

http://www.revistaporta.com/mendim/studimi-jashte-shtetit-cka-ju-

pret/) 

 

http://www.revistaporta.com/mendim/studimi-jashte-shtetit-cka-ju-pret/
http://www.revistaporta.com/mendim/studimi-jashte-shtetit-cka-ju-pret/
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Promovohen katër vepra nga Besim Xhelili 
  

 

 

Lidhja e Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë ( LKSHM), në krye me kryetarin  

Hasan Qyqalla, si çdo vit, edhe këtë verë, përgjatë muajve të mërgimtarëve 

në atdhe – korrik dhe gusht, organizoi takime të shumta letrare dhe kulturore, 

promovime dhe vizita të ndryshme. 

Foto e përbashkët nga njëri nga promovimet e librave të Besim Xhelilit 

 

Pushimet verore takojnë së bashku në atdhe mërgimtarët nga të gjitha anët e 

botës, të përmalluar për familjet dhe farefisin e tyre, por edhe të mallëngjyer 

të takohen mes veti. Edhe bota letrare shqiptare e diasporës, të tubuar përreth 

Lidhjes së Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë u bëri thirrje anëtarëve të saj dhe 

krijuesve të tjerë që t‟u bashkohen aktiviteteve që u organizuan në vende të 

ndryshme në vendlindje. 

 

Nga Besim Xhelili, krijuesi tetovar që jeton dhe vepron në Vjenë të Austrisë, 

përndryshe anëtar i kryesisë së LKSHM, u promovuan katër veprat e tij, të 
botuara në këtë gjysmëvjetorin e parë të këtij viti. Bëhet fjalë për tri 

përmbledhjet me poezi të autorit, vëllimin e pestë “Besa”, atë të gjashtin 

“Dallgë në zemër”, dhe atë të shtatin “Sy të pafajshëm…”, si dhe romanin e 

tij të parë “1803”, i cili sipas autorit do të vazhdojë edhe me dy pjesë të tjera.  

 

Promovimi i këtyre veprave filloi më 30 korrik 2016 në Shkup, në ambientet 

e Librarisë së Çarshisë. Për udhëheqjen e programit u përkujdes poetja 

tetovare Sadije Aliti, kurse për librat folën kritikët dhe njohësit e mirë të 

letërsisë bashkëkohore Ejup Ajdini, Fadil Curri, Sulejman Mehazi dhe 

Demir Reshiti.  

 
Të nesërmen, më 31 korrik, promovimi vazhdoi në kuadër të Takimeve 

Tradicionale “Gosfest” në Gostivar, ku më pas disa krijues nga diaspora u 

pritën në Komunë nga kryetari z. Nevzat Bejta dhe atyre iu dhanë mirënjohje 

për pjesëmarrje në këtë javë të kulturës në Gostivar.  

 

Më 1 gusht promovimi u bë në Tetovë, ku mysafir nderi ishte kryetari i 

LKSHM Hasan Qyqalla, i cili bëri një vështrim mbi romanin “1803”. Këtë 

promovim i zbukuroi edhe libri më i ri poetik i autorit Dan Kosumi nga 

Zvicra “Malli i dashurisë”, i cili gjithashtu u promovua këtë mbrëmje, kurse 

vetë autori lexoi disa vargje nga libri. Vargje nga librat e Besim Xhelilit 

lexoi artistja tetovare Sabina Memishi.  

 
Lumi i promovimeve të këtyre veprave u përmbyll më 5 gusht në 

Bibliotekën Kombëtare “Pjetër Bogdani” në Prishtinë, ku u promovuan edhe 

shumë tituj të tjerë nga krijues 

kryesisht nga diaspora. Në fjalën e 

tij mbi romanin “1803” kritiku dhe 

recensenti i librit Prend Buzhala u 
shpreh: “Të dy protagonistët e 

dashuruar (njihen e takohen 

rastësisht në një orë letrare), kanë 

familjet e tyre, kanë fëmijët dhe 

jetën e tyre bashkëshortore… dhe 

autori e ruan sensin e masës në këtë 

ndërthurje kaq të ndërliqshme e të 

ndjeshme raportesh e 

marrëdhëniesh: në dashuri nuk bën 

të ndjehet i lënduar askush, sipas 

atij parimit aristotelian, “E bukur 
është ajo që është harmonike”! 

Protagonistët e jetojnë dhe e 

përjetojnë jetën e tyre emocionale 

përafruese, si dhe dëshirat e tyre; 

për ta nuk ka kohë, as natë, as ditë, 

as të djeshme e as të ardhme, ka 

vetëm çaste të mbushura me 

bukurinë e emocionit (bisedat me 

telefon, emailet, letrat, poezitë, 

thëniet dashurore, video-bisedat, 

deri te takimet e rralla… largësia 

zhduket); ata e pranojnë këtë ndjesi 
që i jep kuptim jetës së tyre. E 

pranojnë në çdo kohë e në çdo 

minutë, në rrugëtim, në shtëpi, në 

ambiente pune a familjare…” 

 

Përndryshe nga autori Besim 

Xhelili pritet deri në fund të këtij 

viti të sheh dritën e botimit 

monografia e parë për jetën dhe 

krijimtarinë e tij, në 20-vjetorin e 

krijimtarisë, duke pasur parasysh se 
në vitin 1996 ai botoi përmbledhjen 

e tij me poezi “Emocione”, kurse 

deri më tani ka botuar gjithsej 8 

vepra. Ai ka në proces të botimit 

edhe dy pjesët e vazhdimit të 

romanit dhe dy vëllime të tjera me 

poezi, si dhe përkthimin e romanit 

në disa gjuhë të huaja. Besim 

Xhelili udhëhoqi që nga krijimi në 

vitin 2011 “Lidhjen e Shkrimtarëve 

dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri”, 

që nga viti 2015 është kryetar nderi 
i saj, dhe është anëtar i PEN Klubit 

austriak. 

 
(burimi: http://www.lajm.net/promovohen-

kater-vepra-nga-besim-xhelili.html)

http://www.moisiu.at/
http://www.lajm.net/promovohen-kater-vepra-nga-besim-xhelili.html
http://www.lajm.net/promovohen-kater-vepra-nga-besim-xhelili.html
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Shkruan: Hazir Mehmeti, autor dhe publicist në Vjenë/Austri (mag_mehmeti@hotmail.com) 

 

 

 

Në prag të vitit të ri shkollor në Austri 

 
Përfshirja e nxënësve shqiptarë në mësimin amtar nën çdo nivel krahasuar me mundësitë që ofron Austria. 

Fillimshtatori është koha e deklarimit të prindërve për formimin e grupeve mësimore.  Një shembull  i shkëlqyer në 
Bashkinë e 11-të ku me insistimin e prindërve hapet grupi i ri për vitin e ardhshëm shkollor me tri orë mësim (VS-

Herderplatz Simmering). Të merren kontakte me mësuesit dhe shoqatat shqiptare. 

 

“Mësimi i gjuhës së parë e ndihmon mësimin në gjuhën e shkollës dhe në formimin e personalitetit të fëmijës” 

           

Pak shtet në botë e kanë organizuar aq mirë brenda 

sistemit arsimor publik mësimin e gjuhëve amtare 

sikurse Austria, ku mësimi amtar e mbajnë  415 mësues 

në 25 gjuhë mesin e tyre edhe 25 mësues shqiptarë. Nga 

afër 13 mijë nxënës shqiptarë mësim në gjuhën amtare 

vijojnë vetëm 2500 në gjithë Austrinë. Shprehur në 

përqindje është vetëm 19 përqind. Krahasuar me grupet 
tjera etnike dhe me vijueshmërinë në disa shtete tjera 

është një numër tejet i vogël.  

 

Në folklorizmin tonë boshe të përditshëm, gati 

gjithmonë, përmendet mësimi i gjuhës shqipe në 

mërgatë, por asnjëherë pa u ndal në konkretizimin e 

aktiviteteve si t‟i afrohemi prindit i cili është ai që 

vendos për fëmijën e vet. Edhe pse në faqet elektronike 

pranë Ministrisë së Mësimit të Austrisë, pranë drejtorive 

të shkollave, këshillit të mësuesve, prindërit e kanë 

mundësinë e sigurimit të formularit lajmërues. Derisa në 
Ciklin e Ulët ka një vijueshmëri të ulët, në Ciklin e 

Lartë është reduktuar fare. Kjo vërehet veçan në Vjenë 

dhe disa qytete të mëdha ku ka përqendrim më të madh 

të mërgimtarëve. Kjo dukuri nuk u analizua asnjëherë, 

përkundër shqetësimeve që mësuesit i shtruan disa herë. 

Derisa kombet tjera: polakët, rumunët, hungarezët etj, 

nga disa shkolla e formojnë grupin mësimor prej 12 

nxënësish i kërkuar sipas ligjit, tek shqiptarë në shumë 

shkolla ka  15 deri në 35 nxënës dhe nuk formohet grupi 

mësimor ku do mësoheshin 2-4 orë mësimi amtar. Këtë 

disa herë e ka potencuar Inspektori i mësimit përgjegjës 
për gjuhët amtare para mësuesve shqiptarë kur ata kanë 

kërkuar sqarime.  

 
Shumica e prindërve nuk pyesin rreth të drejtave të tyre 

e as nuk i kërkojnë ato pranë organeve të shkollës. Aq 

më keq disa nga prindërit e refuzojnë duke menduar se 

gjuha amtare e pengon fëmijën e në gjuhën e shkollës, 

derisa shkencat pedagogjike e psikologjike  e thotë të 

kundërtën “Mësimi i gjuhës së parë e ndihmon mësimin 

në gjuhën e shkollës dhe në formimin e personalitetit të 

fëmijës”. Për ta përcjellë këtë të vërtetë shumë me dobi 

tek prindërit shqiptarë duhet ndihma e secilit, në radhë 
të parë e shoqatave, përfaqësive konsullore e 

diplomatike, ministrive përkatëse dhe mjetet e 

informimit publik. 

Foto nga aktivitetet gjatë mësimit plotësues të gjuhës shqipe në Austri 

 

Shumica e shoqatave në programet e tyre e kanë 

“ruajtjen e gjuhës e kulturës”, por në fakt shumë pak i 

kushtojnë rëndësi kësaj. Kjo vlen veçan për shoqatat 

kulturore, drejtuesit e tyre shumica e të cilëve as vet nuk 

i dërgojnë fëmijët për të mësuar gjuhen amtare. Arsyet 

për këtë ka “me thes”, dhe del se çdo gjë qenka më me 

vlerë se mësimi shqip, në vend që të jetë e kundërta.  

 

Mediat shumë pak hapësirë i kushtojnë Shkollës Shqipe 
në Diasporë. Radiotelevizionet publike:  

Radiotelevizioni i Kosovës, Radiotelevizioni Shqiptar 

nuk kanë hapësirë të përhershme për Shkollën Shqipe në 

Diasporë, vetëm ndonjëherë aty këtu prezantim kulturor, 

dhe atë, nga filmime amatore pa ndonjë skenar që prek 

esencën dhe rëndësinë e problemit.  Shtypi elektronik në 

diasporë nuk ka një adresë të caktuar ku do mund të 

informohej prindi e nxënësi rreth mundësive që ofrohen 

në rrethin e tij rreth mësimit shqip. Ato pranë ministrive 

nuk kanë informata të duhura për secilin shtetet, kjo ka 

mund të bëhet në bashkëpunim me mësuesit dhe  
shoqatat e tyre.  Mediat duhet të janë në detyrën e duhur 

në përkrahjen e ruajtjes dhe kultivimin e gjuhës shqipe 

në mërgatë. Ky konstatim i mësuesve në vazhdimësi 

vite me radhë në seminaret e tyre mbetet i pa ndryshuar.  

 

Gjendja e vijueshmërisë së ulët alarmante e nxënësve 

shqiptarë në Austri duhet të analizohet thelbësisht dhe të 

veprohet për ndryshim. Ky është detyrim kombëtar i vet 

mërgimtarëve.   

 

mailto:mag_mehmeti@hotmail.com
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Shkruan: Leonita Totaj, studente në Graz/Austri (leonita.totaj@gmail.com)                                            
Leonita Totaj u lind me 2 mars 1992 në fshatin Gjonaj, Komuna e Prizrenit/ Kosovë. Në vitin 2014 ka mbaruar studimet në 

fakultetin ekonomik dega Administrim Biznesi në Universitetin e Tiranës. Në vitin 2015 vendoset në Graz ku fillon me 

kursin e gjuhës gjermane, si parapërgaditje për studimet master. Që nga dhjetori i vitit 2015 fillon të punoj në mënyrë 

vullnetare si moderatore në radio Rinia (pjesë e radio Helsinki). Njëkohësisht është edhe pjesë e Këshillit Koordinues të 

Shoqatave Shqiptare në Steirmark-si nënkryetare. 

 

 

 

 

Radio Rinia – Dëgjo Shqip 

 
Në një kohë të tillë ku informacioni dhe mediat kanë 

pushtuar çdo skutë të jetës sonë, mundësia për të 

zgjedhur atë që dëshirojmë të shohim apo të dëgjojmë 

është mjaft e madhe, por është ndryshe të kesh 

mundësinë të të dëgjohet dhe fjala jote diku . Prandaj 

ajo që ne ofrojmë te komuniteti ku jetojmë dhe më gjerë 

është mundësia e përfaqësimit të denjë-të dëgjohemi 

dhe të degjojmë fjalën e bukur shqipe. Këtë mundësi e 

ofronte radio Helsinki, i cili u jepte të drejtë të gjitha 
komuniteteve që jetojnë në Graz të kenë programin e 

tyre drejtëpërdrejtë. Por natyrisht që edhe kjo kërkonte 

regjistrimin dhe plotësimin e kushteve të nevojshme tek 

institucionet përkatëse, detyrë të cilën me përgjegjësi 

dhe përkushtim të plotë e materializoi ideatori dhe 

themeluesi i kësaj radioje Alban Pelaj me përkrahje të 

kryetarit të Këshillit Koordinues të Shoqatave Shqiptare 

ne Steirmark, Fatmir Osmanit. Falë tyre kjo nismë mori 

formën e caktuar, pra të një emisioni të përjavshëm prej 

2 orësh, çdo të dielë. Para se te vinte në formën e 

tanishme, kjo radio kishte dikur një bazë, pra në vitin 
2005 me 23 qeshor filloi për herë të parë transmetimin e 

saj në një orar të shkurtër, që ishte çdo të shtunë nga ora 

20:00-21:00, me moderatorë Alban Pelaj dhe Valentina 

Pelaj . Radioja vazhdoi punën e saj deri në tetor të vitit 

2009. 

 

Për t'i dhënë rëndesinë dhe ngjyrën e duhur, jemi 

munduar që çdo javë të kishim mysafirë në studio, duke 

trajtuar kështu dhe tema të ndryshme. Për të realizuar 

këtë duhen falenderuar akterët kryesor që bënë të 

mundur realizimin e këtyre emisioneve, përfaqësuesit e 
shoqatave shqiptare. Prandaj dhe mysafirët e parë të 

ftuar ishin vetë përfaqësuesit e këtyre shoqatave:  

 27 dhjetor 2015 – Rifat Krasniqi , kryetar i 

“Unionit Humanitar Shqiptar”;                                                      

 17 janar 2016 – Fatmir Osmani , kryetar i 

“Këshillit Koordinues të Shoqatave Shqiptare 

ne Steirmark”; 

 7 shkurt 2016 – Bukurie Limani dhe nxënësit e 

mësimit plotësues në gjuhën shqipe;                                

 14 shkurt 2016 – Mehdi Tahiri, kryetar i 

shoqatës “Arbëria” në Weiz;                                                                

 21 shkurt2016 – Martin Marku, kryetar i 

shoqatës “ Nënë Tereza”; 

 28 shkurt 2016 – Fatos Kryeziu - Magjistër i 

shkencave politike dhe Vilson Marku- 

Magjistër i shkencave Filozofi dhe Teologji;                                                                             

 6 mars2016 – Bashkim Shala, kryetar i 

shoqatës “Atdheu”;                                                                                             

 11 mars 2016 – Shaip Bytyqi, Hysni Helshani 

dhe Isuf Tërshani, përfaqësues të shoqatës 

“Dardania”  në  Knittelfeld; 

 3 prill 2016 – Martin Marku dhe Marion Pera, 

kryetar i shoqatës “ Stublla”;                                                  

 8 maj 2016 – Safet Gashi, anëtar i Bordit të 

Nderit të KKSHSHST;   

 5 qeshor 2016 – nxënësit Selina dhe Edison 
Ademi; 

 12 qeshor – Anton Marku, kryetar i Lidhjes së 

Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptar në Austri 

“Aleksandër Moisiu” , Besim Xhelili autor i 

disa librave dhe anëtar i PEN Klubit austriak, 

Tahir Turkaj kryetar i shoqatës “17 Shkurti” 

nga Badeni dhe Jeta Jashari, studente në Vjenë;  

 26 qeshor 2016 –Rifat Krasniqi, Alban Berisha 

dhe Festim Ahmetaj, përfaqësues të ekipit në 

futboll të vogel “Unioni Humanitar Shqiptar ”;                                                                                                                          

 17 qeshor 2016 – Enver Maxhuni, Ardian 
Abrashi, Albion Sedolli dhe Flamur Muleci;                               

 7 gusht 2016 – Dr. Karl Bauer, themelues i 

firmës “ AUKOS Genetic SHPK im Kosovo ”.  

 

 
Foto nga disa prej emisioneve të radio Rinia 

 

Temat të cilat janë elaboruar në emisionet tona janë 

kryesisht me përmbajtje të shqetësimeve aktuale të 

komunitetit që jeton në Steirmark. Frika më e madhe 

është se sa shqiptar mund të mbetemi, ndërkohë që 

përpiqrmi të integrohemi aty ku jetojmë. Duke u nisur 

mailto:leonita.totaj@gmail.com
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nga kjo, jemi përpjekur që çdo herë të theksojmë dhe 

ritheksojmë ato elemente që neve na ruajnë identitetin 

tonë dhe ato që neve na nevojiten për tu intergruar sa 

më lehtë. Me mysafirët e parë kemi informuar më 

shumë njerëzit se cilat janë shoqatat që veprojnë në 

Steirmark, cili është qëllimi i tyre dhe sa të rëndësishëm 

janë ato për të ndihmuar në realizimin e parimit tonë. 

Një nga temat me shumë vlerë që zgjoi dhe interes ishte 

mësimi në gjuhën shqipe, me mysafirë mësuesen dhe 
nxënësit e mësimit plotësues në gjuhën shqipe, e cila 

është dhe shtylla kryesore e ruajtjes së gjuhës dhe 

vlerave tona kulturore. Në dy nga emisionet tona kishim 

gjithashtu interpretime me instrumentet tona 

tradicionale si fyelli, çiftelia, kavalli etj, me të cilat 

interpretuan bukur mjeshtërat tanë. Për t‟i dhënë dhe më 

shumë shije emisioneve tona, nê një nga ta kishim të 

ftuar dy fëmijë model, të cilët më zgjuarsi dhe krenari 

dinë të ruajnë ekuilibrin mes të qenurit shqiptar dhe 

shembullor në shkollë, e këta ishin Selina dhe Edison 

Ademi. Duke parë që një pjesë e madhe e të rinjeve tanë 

janë pjesë e ekipeve më të mira të futbollit dhe sporteve 
të tjera, nuk mund të përjashtonim dhe ne pa ftuar 

talentët që na bëjnë të ndihemi të barabartë me botën, e 

ndonjëherë edhe me shumë. Një nga të ftuarit e fundit 

ishte dhe Dr. Karl Bauer, i cili ishte një vlerë e shtuar e 

emisionit tonë dhe gjithashtu e marrëdhenieve shqiptaro 

– austriake. Ai për dëgjuesit tanë shpjegoi deri në detaje 

përvojat dhe të gjitha arsyet pse investitorët e huaj duhet 

të investojnë në Kosovë. Perla e rrëfimit të tij ishte pjesa 

ku tha se “ Kosova është ndër vendet më të sigurta të 

rajonit për të investuar ”, e kjo duke marrë parasysh 

përvojën e tij me njerëzit dhe ecjen e mbarë të 
kompanisë së tij në Kosovë.  

                     Foto nga disa prej emisioneve të radio Rinia 

 

 
                     Foto nga disa prej emisioneve të radio Rinia 

 

Për të vulosur me fjalën shqipe dhe ditë të tjera pos të 

dielës është e nevojshme të jemi drejtepërdrejtë çdo ditë 

të javës. Në planet tona është dhe krijimi i  kapacitetit, 

pra të një studioje të vetme ku do të mund tu jepnim 

formë ideve tona si këto: 

Program për fëmijë – ku mund të udhëhiqej nga një ndër 
fëmijët e talentuar që kemi 

Lajmet e fundit nga Kosova, Shqipëria dhe Steirmarku 

etj 

Kuize të ndryshme që do të integronin brenda tyre të 

gjitha moshat 

Debate me tema të ndryshme me të drejtë inkuadrimin e 

drejtëpërdrejtë të dëgjuesve 

Program i veçantë me mysafirë të ftuar në studio si 

mjekë, inxhinjerë e doktorë të shkencave të ndryshme, 

të cilët nuk na mungojnë, që mund të përcillnin mesazhe 

profesionale dhe tu përgjigjeshin pyetje direkte të bëra 

përmes lidhjes telefonike  
Rubrikë e veçantë për studentë – potenciali i së 

ardhmes, të cilet me lehtësi mund të krijonin kontaktet e 

nevojshme me tregun e punës 

Muzikë – toplistë me këngët e fundit dhe rikthim në 

memorie të këngëve që kanë mbushur shpirtin tonë 

dikur, etj.  

 

Faqja jonë në facebook: 

Radio Rinia – Dëgjo 

Shqip                                                                                            

 

Nr. 004331683088080 

Online në Helsinki.at – 

livestream  
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Blic Info nga Austria

 

29 maj 2016: Orë letrare në Lalish Theater të Vjenës 
Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve shqiptarë “Aleksandër 

Moisiu” në Austri organizoi orë letrare në bashkëpunim me 

Lalish Teater të Vjenës. Besim Xhelil, lexoi fragment nga 

romani i tij i fundit “1803”në gjermanisht, kurse Anton Marku 

lexo disa poezi nga katër vëllimet e tij.  Programin e drejtoj me 

kompetencë Jehona Muja- Sukaj, në të dy gjuhët. Ishte i ftuar 

dhe lexoi edhe shkrimtari i njohur austriak Peter Paul 

Wiplinger, anëtar nderi i Lidhjes, i njohur si mik i Dr.Ibrahim 

Rugovës dhe Ali Podrimjes. e shije të veçantë leximeve 

poetike u dhanë meloditë shqiptare të të luajtura me fyell e 

çifteli mjeshtërisht nga Tahir Turkaj, Afrim Rukolli e Agron 

Nuredini të ardhur nergut për mbrëmjen nga Badeni. (H.M) 
 

 

11 qershor 2016: U mbajt kuizi i diturisë për nxënësit shqiptarë në Austri 
Shoqata e Mësuesve Shqiptarë “Naim Frashëri” në Austri 

mbajti garën e diturisë në Vjenë. Ishin të pranishëm Nuhi 

Gashi, koordinator për mësimin shqip në diasporë pranë 

Ministrisë së Arsimit të Kosovës, Shqipe Shasivari e Sabit 

Krasniqi nga Ministria e Diasporës,   Imer Lladrovci, konsull 

në Ambasadën e Republika e Kosovës, Arten Hanku nga 

Ambasada e Republikës së Shqipërisë, etj.   Rreth kuzit  foli 

mësuesi Ibrahim Hasanaj.  Moderator, si gjithnjë, ishte 
mësuesi Osman Ademi, në gjermanisht studentja Albana 

Hasanaj. Në Ciklin e Ulët garuan shtatë ekipe, kurës në Ciklin 

e Lartë vetëm katër ekipe nga i cili   “Dukagjini” fiton pikë 

më shumë dhe do merr pjesë në garat simbolike që u mbajten 

ne korrik 2016 në Prishtinë. (H.M) 

 

8 korrik 2016: Në Vjenë u organizua një mbrëmje “in memoriam” për regjisorin Artan Minarolli 

Me iniciativë të producentit Vincent Lucassen dhe Ingrid 

Mukeli- Tendler dhe në patronazhin e Ambasadës së 

Republikës së Shqipërisë në Vjenë, në Metrokino në Vjenë u 

organizua një mbrëmje “in memoriam” për jetën dhe 

veprimtarinë e regjizorit të talentuar shqiptar Artan Minarolli, 
i cili u nda nga jeta në mënyrë të papritur dhe të parakohshme 

ditën e fundit të vitit të kaluar. Në mbrëmjen “in memoriam” 

morën pjesë përfaqësues të komunitetit shqiptar në Vjenë, si 

dhe shumë kolegë të regjizorit Artan Minarolli nga Shqipëria 

dhe Austria. Ishte e pranishme gjithashtu Zonja Minarolli. 

Takimin e moderuan me mjeshtri artistike Z. Ilir Ceka dhe Zj. 

Ingrid Mukeli Tendler. 

 
 
 

27 gusht 2016: -Përfundon me sukses prezentimi i sopranos nga Kosova, Elbenita Kajtazi në Festivalin e Salsburgut 

Solistja kosovare Elbeta Kajtazi ishte pjesë e shtëpisë 

operistike gjermane “Deutsche Oper”, dhe njëra nga 12 

pjesëmarrëseve të programit që mblodhi këngëtarë të rinjë 

lirikë nga e gjithë bota. Ajo u pëlqye shumë nga publiku dhe 

morri edhe vëmendjen e mediave austriake. “Ndihem 

jashtëzakonisht e lumtur që në njërën nga gazetat më të 

njohura këtu në Austri “Die Presse” marr një kritikë kaq të 

mirë dhe mbi të gjitha përmendet edhe ndarja e qytetit tim 

Mitrovicës” ka thënë Kajtazi pas mbylljes së festivalit. 
Elbenita në këtë festival ishte e angazhuar për dy muaj rresht 

dhe aty ajo ndau skenën me njërin prej këngëtarëve më të 

njohur në botë, të muzikës klasike, Placido Domingo. (burimi: 

http://www.revistaporta.com/arte/elbenita-kajtazi/) 

 

http://www.revistaporta.com/arte/elbenita-kajtazi/
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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 dytë) 

 

Interesat e komitetit shqiptar po 

ashtu janë artikuluar dhe 

përfaqësuar në mënyrë 

jopërkatëse në organet e pushtetit 
shtetëror. Nuk ekzistojnë rregullat 

e veçanta me rastin e marrjeve të 

vendimeve në Parlamentin e 

Malit të Zi, si dhe në kuvendet 

komunale, kur në rend të ditës 

janë çështje me rëndësi për 

pakicën shqiptare. Prandaj, 

përfaqësimi me ndonjë person në 

punën e kuvendeve, nuk paraqet 

kurrfarë garancie se interesat e 

pakicës shqiptare do të merren 
parasysh dhe se ato do të 

realizohen.  

 

Me Kushtetutën e Malit të Zi 

(neni 97) janë rregulluar të drejtat 

e veçanta të pakicave. Mali i Zi e 

ka dhe Ligjin për të Drejtat dhe 

Liritë e Pakicave. Mirëpo, ligji 

është i rëndomtë dhe jo ligj 

kushtetues, sikurse është për 

shembull ligji kushtetues për 
pakicat kombëtare të Kroacisë. 

Është e njohur se Ligji kushtetues 

ka një fuqi juridike më të madhe 

se ligjet tjera të cilat nuk mund të 

jenë në kundërshtim me të. Ligji 

kushtetues për pakicat u siguron 

pakicave kombëtare një sigurim 

më të madh juridik sesa ligji i 

rëndomtë. Në anën tjetër, ligji i 

rëndomtë i tanishëm për të drejtat 

dhe liritë e pakicave vuan nga një 

numer i konsiderueshëm i 
dobësive, të metave dhe 

mungesave. Mungesa kryesore e 

ligjit të tanishëm për të drejtat 

dhe liritë e pakicave qëndron në 

faktin se ai nuk përmban 

dispozita ndëshkimore për 

moszbatimin e ligjit. Njohjet 

teorike dhe empirike tregojnë se 

nuk është me rëndësi vetëm me i 

pas ligjet, por më me rëndësi është që ligjet të jenë të mira dhe kualitative. 

 

Ndërkaq, e quaj të arsyeshme të tërheq vëmendjen se zgjidhjen e çështjes së 

shqiptarëve në Mal të Zi duhet shikuar ndryshe në krahasim me pakicat e 
tjera etnacionale, pë arsye të rëndësisë së faktorëve historikë, gjuhësorë dhe 

kulturorë, që shqiptarët i përcaktojnë si bashkësi nacionale specifike dhe të 

veçantë në Mal të Zi. 

 

Një qëndrim të tillë diferencues të të drejtave të pakicave e përkrah një 

numër i madh i ekspertëve, si dhe normat e deritanshme ndërkombëtare. 

Dokumentet më të rëndësishme ndërkombëtare, që i rregullojnë të drejtat e 

pakicave kombëtare dhe të pakicave tjera, janë të formuluara në mënyrë 

elastike, e që nuk janë vetëm rezultat i kompromiseve të mëdha dhe të 

kudërshtimeve të disa shteteve, por gjithashtu janë edhe rezultat i pranimit 

dhe i njohjes së realitetit, sepse është e pamundshme të zbatohen rregullat 
rigjide në situata që janë të llojlloshme. Shumica e rregullave ndërkombëtare 

ka një karakter bazik, madje edhe atëherë kur ato në detajim i përmbajnë të 

gjitha elementet mbrojtëse të të drejtave të pakicave. 

 

Ne mendojmë se nuk është vështirë që të gjendet kuadri normativo-juridik i 

zgjidhjes së çështjes së shqiptarëve në Mal të Zi. Në praktikën 

ndërkombëtare ka mjaft shembuj të mbrojtjes së pakicave kombëtare apo 

popujve pakicë.  

 

Në shtetet multietnike të Evropës bashkëkohore, modelet më të shpeshta të 

mbrojtjes së pakicave janë: autonomia territoriale-politike, autonomia 
personale dhe autonomia kulturore. Një emërues i pëbashkët i të gjitha 

këtyre modeleve të mbrojtjes së pakicave qëndron në aspektin që ato t‟u 

mundësojnë pakicave një shkallë të caktuar të vetëqeverisjes në ato fusha 

dhe lëmenj që janë vendimtarë për ekzistencën e pakicave, të identitetit të 

tyre të veçantë kombëtar dhe kulturor. Këto parime, në shumicën e rasteve, 

janë të garantuara në nivelin kushtetues apo me ligje të veçanta dhe në këtë 

mënyrë paraqesin garanci, se shumica etnike nuk do të mund të keqpërdori 

demokracinë dhe intertesat e veta t‟ua imponojnë, në mënyrë të njëanshme, 

pakicave kombëtare. 

 

Mjafton t‟u hedhim një shikim të pëciptë krahasues kushtetuteve të disa 

shteteve të Evropës bashkëkohore dhe ligjeve për mbrojtjen e pakicave 
kombëtare, si dhe praktikës së tyre, dhe të bindemi se standardet e mbrojtjes 

së shqiptarëve në Mal të Zi, në krahasim me ato të botës bashkëkohore, 

gjenden në rrafsh shumë të ulët në pikëpamje normativo-juridike dhe 

praktike. Në lidhje me të po japim disa shembuj të standardeve 

ndërkombëtare:  

Në Finlandë ekziston autonomia territoriale e pakicës suedeze në Ujdhesën 

Aland, dhe përpos saj është krijuar edhe vetëqeverisja e veçantë suedeze dhe 

“Parlamenti suedez në Finlandë”.  
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Gjuha suedeze, krahas gjuhës 

filandeze, është e njohur si gjuhë 

zyrtare  

në Finlandë. Po ashtu është 

siguruar edhe shkollimi në gjuhën 

suedeze, duke përfshirë dhe 

arsimin universitar. Ndërkaq, e 

gjithë ajo nuk e rrezikon 

sovranitetin dhe integritetin 

territorial të shtetit filandez. 
 

b) Në Itali një vëmendje të 

veçantë tërheq autonomia e 

pakicës austriake në Tirolin 

Jugor, e themeluar me ligjin e 

veçantë kushtetues, më 31 gusht 

1972. Përvoja pozitive e 

autonomisë gjatë një perudhe të 

gjatë çon në përfundim se 

nëpërmjet një modeli të tillë është 

gjetur zgjidhja e konflikteve 
shumëvjeçare, pa e rrezikuar 

integritetin territorial të Italisë. 

c) Kushtetuta e Spanjes, neni 2, 

përmban një garanci të 

përgjithshme të drejtave të 

nacionaliteteve dhe rajoneve pë 

autonomi. 

 

Popujt pakicë në Spanjë: 

katalonasit, galicianët dhe baskët 

gëzojnë autonomi kulturore dhe 
territoriale-politike. 

 

Vlen të theksohet se baskët në 

strukturën e përgjithshme të 

popullatës së Spanjës bëjnë pjesë 

vetëm me 4 përqind, por, 

megjithatë, ata e kanë akademinë 

e shkencave, universitetin, 

institute të ndryshme etj. 

 

ç) Një formë specifike të 

autonomisë së bashkësive 
kulturore e njeh kushtetuta e 

Belgjikës. Kushtetuta e Belgjikës, 

neni 3, cakton statusin e 

“bashkësive kulturore: franceze, 

holandeze dhe gjermane”; këtyre 

bashkësive u 

garanton”kompetencat që u janë 

dhënë me kushtetutë ose me ligje 

të nxjerra në bazë të kushtetutës”. 

d) Ligji i Ukrainës për pakicat 

kombëtare nga 25 qershori 1992, 
ka përcaktuar rregullin sipas të 

cilit: “Shteti u garanton të gjitha 

pakicave kombëtare të drejtën e 

autonomisë nacionale-

kulturore”(neni 6, paragrafi 1). 

Më parë, Ukraina, në bazë të 

referendumit të 1 dhjetorit 1991, 

e ka formuar” Rajonin autonom hungarez”.  

dh) Kushtetuta e Sllovenisë, neni 64, parasheh të drejtat e veçanta kolektive, 

për dy pakica autonome në Slloveni: italiane dhe hungareze, që nënkupton të 

drejtën e formimit të vetëqeverisjes në rajone, ku këto bashkësi jetojnë. Në 

tetor të vitit 1994, Sllovenia ka nxjerrë ligjin e veçantë për bashkësitë 

vetëqeverisëse nacionale. 

e) Në Kushtetutën e Kroacisë, në nenin 15, paragrafi 2, pakicave u është 

garantuar autonomia kulturore. Kroacia, më 1991, ka nxjerrë edhe ligjin 

kushtetues për të drejtat dhe liritë njerëzore dhe të drejtat e bashkësive etnike 

dhe nacionale ose të pakicave.  
ë) Kushtetuta e Hungarisë, neni 48, paragrafi 4, me një normë të 

përgjithshme përcakton që “pakicat nacionale dhe etnike mund të formojnë 

vetëqeverisjen në nivelin e bashkësive lokale dhe në nivelin shtetëror”. Po 

ashtu, Hungaria prej vitit 1993 ka edhe ligjin për të drejtat e pakicave 

nacionale dhe etnike”. Kapitulli III i këtij ligji u kushtohet të drejtave 

kolektive të pakicave, kurse kapitulli IV vetëqeverisjes së pakicave. 

f) Letonia ka nxjerrë ligjin për zhvillimin e lirë të grupeve kombëtare dhe 

etnike të Letonisë dhe për të drejtën e tyre për autonomi kulturore. 

g) Ligji i Lituanisë për pakicat etnike, prej vitit 1989, në nenin 10 parashikon 

mundësinë e formimit të organeve të veçanta, të “Komiteteve publike” të 

pakicave. 
gj) Kushtetuta e re e Estonisë e 28 qershorit 1992, pakicave etnike ua ka 

dhënë të drejtën për autonomi kulturore. Po ashtu, Estonia, më 1993, ka 

nxjerrë ligjin e veçantë për autonominë kulturore të pakicave kombëtare: 

ruse, duedeze, gjermane dhe hebraike. 

h) Në dispozitat themelore të kushtetutës së Kinës është rregulluar 

që”autonomia rajonale të formohet në ato zona, ku ndonjëra prej 

nacionaliteteve pakicë jeton në bashkësi kompakte”(neni 4, paragrafi 1, 

alineja 3).  

 

Pakti për stabilitetin e Evropës Juglindore, i miratuar më 19 qershor 1999, në 

Këln, thekson se qëllimi më i rëndësishëm i Paktit është”forcimi i shteteve të 
Evropës Juglindore në synimet e tyre për paqë, demokraci, respektimin e të 

drejtave të njeriut dhe përparim ekonomik, në mënyrë që të arrihet stabiliteti 

i tërë rajonit”. 

 

Në kuadër të aktiviteteve të pjesëmarrësve të Paktit, ndër çështjet më të 

rëndësishme janë marrëdhëniet ndëretnike dhe pakicat. Qëllimet e Paktit në 

këtë fushë janë: përmirësimi i marrëdhënieve ndëretnike, propagandimi i 

shoqërive multietnike dhe krijimi i atmosferës së respektimit reciprok dhe i 

tolerancës së dallimeve të ndërsjella ekzistuese; sigurimi i mbrojtjes ligjore 

të të drejtave të pakicave, që bazohet në standardet ekzistuese evropiane; 

nxitja e nënshkrimit të marrëveshjeve të dyanshme për mbrojtjen e pakicave; 

nxitja e dialogut mbi shoqërinë civile, në mënyrë që të arrihet përmirësimi i 
marrëdhënieve ndëretnike; formimi dhe promovimi i institucioneve të 

pavarura për mbrojtjen e të drejtave njerëzore dhe të pakicave etj. 

 

Në kuadër të veprimit të Paktit në fjalë është mbajtur”Konferenca për 

marrëdhëniet ndëretnike dhe pakicat në Evropën Juglindore” më 17 mars 

2000, në Portorozh. Në konkluzat e konferencës, ndër të tjera, është 

konstatuar se”ekziston nevoja e kultivimit apo rehabilitimit të shoqërive 

multietnike dhe multikulturore, si dhe për zhvillimin e një koncepti 

demokratik të nënshtetësisë në të gjitha shtetet e Evropës Juglindore. 

Mendimet dhe pikëpamjet etnocentrike do të duhej zëvendësuar me një 

mendësi pluraliste dhe identitetit reciprokisht të pasuruar, ku shumica jo 
vetëm që do të njohë pakicat, por do t‟ua njohë masat e veçanta për 

sendërtimin e barazisë faktike”. 

 

Nga e gjithë kjo që theksuam më sipër, imponohet nevoja për kërkimin e 

zgjedhjes përkatëse të çështjes së shqiptarëve, në mënyrë që të sigurohet jo 

vetëm barazia formalo-juridike, por edhe ajo faktike. 

 

(fund) 
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Vështrime
 

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 përfundoi 

studimet master në 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‟‟.  

 

Sfidat e përfaqësimit politik të shqiptarëve në Austri 

 
Një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve jetojnë në Evropën perëndimore. Një numër i madh i tyre tashmë posedojnë 

shtetësinë e vendeve resident të cilave janë. Kështu atyre u është njohur edhe e drejta pasive dhe aktive në zgjdhjet që 

zhvillohen në nivele të ndryshme në këto shtete. Me këtë edhe mundësia që të zgjedhin dhe të jenë të zgjedhur si 

kandidatë të partive politike të regjistruara si të tilla, të inciativave të ndryshme qytetare apo si të kandidatë të pavarur. 

Por, sa po shfrytëzohet kjo mundësi duke pasur parsysh se pjesëmarrja në jetën politike është shkalla më e lartë e 

integrimit në shoqëri?  

 

Prolog 
Në rastin e Austrisë, si njëri nga vendet më të prekura 

nga fenomeni i migrimit, shqiptarët ende nuk po arrijnë 

të gjejnë format dhe metodat e duhura që do të 

rezultonin me një pëfaqësim real, së paku në proporcion 

me numrin e tyre, në këtë vend alpin. Në këtë proces ata 

ende po ballafaqohen me sfida nga më të ndyshme, gjë 

që po e vështirëson dhe ngadalëson promovimin e tyre 

si qytetarë të barabartë në raport me popullatën vendase 

dhe të huajt e tjerë, një pjesë e të cilëve kanë arritur të 

pozicionohen shumë më mirë në administratën dhe 

institucionet lokale dhe qendrore. Nëse ky trend 
vazhdon, atëherë duket se do kalojnë edhe shumë e 

shumë dekada, jo vetëm vite, derisa shqiptaro-austriaku 

i/e parë të ulet si deputet/e në parlamentin e Austrisë (që 

ka 183 përfaqësues të zgjedhur) apo të njërit nga nëntë 

landet (njësite federale) e tij. Sa e gjatë do të jetë kjo 

pritje (apo udhëtim) varet kryesisht, por jo vetëm, nga 

vet shqiptarët që jetojnë në këtë shtet me organizim 

federal.  

 

Skena politike në Austri 

Që nga fundi i luftës së dytë botërore dhe themelimi i 

republikës së Austrisë, skena politike në këtë shtet 
dominohet kryesisht nga dy parti të mëdha, të cilat 

momentalisht krijojnë dhe koalicionin qeveritar. Bëhet 

fjalë për partinë social-demokrate të Austrisë (SPÖ) dhe 

partinë popullore të Austrisë (ÖVP). Që të dy këto 

lëvizje politike u formuan që në kohën kur Austria ishte 

monarki. Partia e tretë në vend, e cila muaj më parë 

festoi 60 vjetorin e ekzistimit, është partia e të lirëve 

(FPÖ), e cila kulmin e saj e arriti në fund të viteve të 

1990-ta dhe fillimin e këtij shekulli, kur udhëhiqej nga 

nacionalisti konservator Jörg Heider. Ajo ka arritur të 

fuqizohet më pas nën lidershipin aktual të ideologut 
djathtist Heinz-Christian Strache. Edhe partia e të 

gjelbërve (Die Grünen) në 30 vitet e kaluara ka pasur 

rritje dhe përfaqësim konstant në parlamentin e 

Austrisë. Dy partitë tjera parlamentare janë Team 

Stronach (themeluar nga një mangat ekonomik) dhe Die 

NEOS, një subjekt liberal. Pragu zgjedhor për parti 

është 5 %. 

Shqiptarët në Austri, faktorë, aktorë apo 

spektatorë? 

Edhe përkundër mungesës së ndonjë registrimi formal, 

mendohet se në Vjenë dhe rrethinë jetojnë afër 40 mijë 

shqiptarë. Prej këtij numri supozohet se së paku një e 

treta posedojnë nënshtetësinë e këtij vendi. Pra, mund 

të votojnë në zgjedhje. Por, sa prej tyre dalin fare 

të votojnë? Mbase kjo shifër sillet nën 10%. Në këtë 

kontekst, pyetja adekuate do të ishte: sa intelektualë 

shqiptarë ka Vjena? Kush janë ata? Ku janë ata? Sa janë 

ata aktiv në shoqëri? Pyetjet tjera që presin përgjigje do 

të ishin: A kanë shqiptarët në Austri preferenca politike 
ndaj një apo disa partive të caktuara? Në çfarë niveli 

është vetëdija e tyre politike? Sa është numri i tyre dhe 

cilët janë shqiptarët e angazhuar nëpër partitë politike në 

këtë shtet? Cili është roli i tyre në subjektet ku 

aderojnë? Janë zëra apo numra? 

 

Kandidaturat shqiptare  

Është për tu admiruar guximi i atyre kandidatëve të 

diasporës shqiptare të cilët, në një moment të jetës së 

tyre, kanë marrë vendimin që të garojnë në zgjedhjet 

austriake. Ata do të mbahen mend si pionerë të 

përpjekjeve të njerëzve tanë për përfaqësim politik 
jashtë atdheut. 

 

Në anën tjetër, është për të ardhur keq që, me ndonjë 

përjashtim të rrallë, si në Landin e Austrisë së Epërme, 

ku në zgjedhjet e vitit 2015, nga radhët e social-

demokrateve, i riu me prejardhje nga Kosova, Lulzim 

Fejzullahu, u zgjodh këshilltar në asamblenë e komunës 

së Ebensee-së, në qytetet e mëdha të Austrisë, aty ku 

dhe është koncentrimi më i madh i diasporës sonë, e 

sidomos në Vjenë, kandidatët shqiptarë le që nuk po 

arrijnë as për së afërmi të marrin numrin e votave të 
nevojshme që do të siguronin një vend që ofron një 

karrige këshilltari në njërin nga 23 qarqet sa ka 

kryeqyteti, por nuk po ja dalin të dallohen as me ndonjë 

fushatë parazgjedhore për tu mbajtur mend. Kështu si e 

kanë kuptuar dhe si veprojnë ata në politikë, nuk 

punohet më (as nivelet lokale) as në viset nga vijmë, në 

Ballkan.  

mailto:anton.marku1@gmail.com
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Rezonim në retrospektivë 

Deri më tani, një fushatë klasike e një kandidati shqiptar 

në Austri dukej përafërsisht kështu: 

 Në aspektin organizativ kandidati fillon të 

„„aktivizohet‟‟ tek disa javë para zgjedhjeve. 

Zakonisht lëviz vetëm, pa ndonjë grup të 

bashkëpunëtorëve apo vullnetarëve. Për marrje 

me qera të një lokali për komunikim ditor me 

qytetarët apo krijim të një shtabi zgjedhor 
vetjak as që bëhet fjalë. 

 

 Në aspektin teknik takimet i bën në ambiente të 

mbylluara (kafene, klube, shtëpia/banesa 

private, etj). Në këto raste, e tërë biseda 

fokusohet në shpërndarje të kartëvizitave dhe 

„„programeve‟‟ (fletëpalosje të vogla, në 

format A5), për tu mos parë më. 

 

 Në aspektin promovues shumica prej tyre nuk 

kanë të hapur web-faqe në internet. Të gjithë 
kanë nga një të tillë në platformën sociale në 

facebook. Ato, në vend se të përdoreshin për 

prezantimin e ideve, incimin e 

bashkëbisedimeve me votuesit potencialë dhe 

tematizimin e çështjeve me interes të 

përbashkët, shfytëzohen për LIKE-LIKE urime 

dhe dëshira për njëri-tjetrin. Pak ditë para datës 

së zgjedhjeve, pasi tashmë ka krijuar apo 

huazuar një listë të email adresave të disa 

qindra bashkëatdhetarëve tanë, kandidati ju 

dërgon një fotografi, një CV personale dhe një 

letërthirrje për të votuar mu atë. Zakonisht dita 
e zgjdhjeve kalon me dërgimin e sms-ve 

grupore në facebook dhe viber. Me urime për 

fitore dhe me premtimin se vota do të shkoj aty 

ku është thënë. Pak ditë më pas rezultatet për 

kandidtatë bëhen publike. Zhgënjimi po ashtu.  

 

Formula që mund të sjellë sukses 

Sot komuniteti shqiptar në Austri ka nevojë për 

tejkalimin e turbo-folkorizmit dhe pseudopatriotizmit. 

Atij i duhen ide dhe angazhim konkret. Për këtë arsye 

do të ishte e udhës të inkurajohen të gjithë ata që 
mendojnë, duan dhe eventualisht dhe munden, të jenë 

zëri ynë në këtë rrugë të ndryshimeve pozitive. Ndër 

veprimet që do të mund të ndërmerreshin, në mënyrë që 

shqiptarët, në një të ardhme optimale, të kenë 

përfaqësuesit e tyre politik në strukturat e pushtetit lokal 

apo qendror në Austri, mund të jenë: 

1. Bërja publike me kohë e kandidaturave për 

zgjedhje:-Në një afat të arsyeshëm kohor, më 

së paku gjashtë muaj para mbajtjes së 

zgjedhjeve, kandidatët duhet komunikuar 

vendimet e tyre për të garuar; 

2. Përpilimi dhe shpalosja e programeve politike:-
duhet bërë në bashkëbisedim me votuesit, duke 

u njohur më për së afërmi me nevojat dhe 

intereset e tyre; 

3. Krjimi i strategjisë për fushatë zgjedhore:-Në 

këtë kontekst, është shumë e nevojshme që 

kandidatët të mos lëvizin „„solo‟‟ por të 

themelojnë shtabin zgjedhor dhe grupin e 

vullnetarëve, të cilët do të shoqëronin 

kandidatët përgjatë tërë kohës së fushatës 

parazgjedhore; 

4. Partneriteti me komunitetet tjera në Austri:-

Kandidatët duhet fuqizuar bashkëpunimin me 

bashkësitë tjera dhe shoqatat e tyre, sidomos 

me ato kroate, turke, boshnjake, etj; 

5. Sigurimi i mbështetjes shoqërore dhe 

institucionale:-Shoqëritë e miqësisë austriako-
shqiptare dhe austriako-kosovare, këshilli 

koordnues i shoqatave shqiptare në Austri, 

asociacioni i bizneseve shqiptare në Austri, 

shoqata e juristëve, etj, pos tjerash, do të mund 

të bënin thirrje publike drejtuar mërgatës sonë 

që, nëse jo për të votuar për kandidatin X apo 

Y, së paku për të marrë pjesë në zgjedhje dhe 

votuar njërin prej tyre.  

6. Themelimi i grupeve „„Miqët e X kandidatit‟‟:-

Nga radhët e intelektualëve, aktivistëve me 

autoritet dhe studentëve do të mund të 

themeloheshin ekipe lobuese, të cilët do të 
promovonin hapur kandidaturën e njërit apo 

tjetrit pretendent. 

 

Rikapitullim 

Mund të konstatohet se në Austri në përgjithësi dhe në 

Vjenë në veçanti ka shumë intelektualë shqiptarë. Një 

pjesë e madhe e tyre kanë studiuar në universitetet më 

me renome të këtij vendi dhe fituar tituj të ndryshëm 

akademikë. Ata janë kryesisht të moshës së mesme dhe 

të re, të pajisur me dituri dhe përvojë të mjaftueshme 

për tu kyqur në jetën shoqërore dhe politike të shtetit ku 
jetojnë dhe veprojnë. Disa edhe e bëjnë këtë, por jo në 

numër të mjaftueshëm. Shumë prej tyre, pas diplomimit 

dhe punësimit tërhiqen nga zhvillimet në komunitet dhe 

pasivizohen, duke u vetmjaftuar me pagën që fitojnë. 

Preferencat politike të bashkësisë shqiptare në Austri 

janë të padefinuara strategjikisht dhe institucionalisht. 

Përpos mungesës së interesimit, vullnetit, dëshirës dhe 

vetbesimit për tu marrë aktivisht me politikë, është 

shumë evidente edhe vetëdija e ulët për të marrë pjesë 

në zgjedhje, qoftë dhe si votues i thjeshtë. Ndryshe nuk 

ka si të spjegohet numri ekstrem i vogël i votave që 
mbledhin kandidatët shqiptarë. Me këtë bëjnë që edhe si 

grup të mos jenë dhe aq atraktiv për subjektet politike 

vendëse. Si pasojë, numri i shqiptarëve të angazhuar 

nëpër partitë politike në këtë shtet mbetet skajshmërisht 

i ulët, përderisa roli i tyre në subjektet ku aderojnë 

kufizohet në grumbullimin e atyre pak votave për 

partitë. Për fat të keq ata vazhdojnë të jenë numra e jo 

zëra. Një tendencë për ndryshimin e kësaj gjendje nuk 

po vihet re.  

 

Integrim do të thotë edhe pjesëmarrje. Mjerisht, më 

shumë se sa faktorë, shqiptarët në Austri vazhdojnë të 
jenë aktorë pasiv të skenës politike dhe spektatorë të 

painteresuar për të kontribuar përmbajtësisht në jetën 

shoqërore në këtë shtet mik. 
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Shkruan: prof. Gani Pllana, Vjenë/Austri & Prishtinë/Kosovë 
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. Studimet pasuniversitare i ka përfunduar në Universitetin e Zagrebit, 

në Fakultetin e Makinerisë dhe Anijendërtimtarisë. Përveç në Prishtinë, ka bërë studime në Tiranë, Zagreb, Freiburg, Lausanne, Bournmauth, 

Berlin dhe Vjenë. Ka publikuar artikuj, nga fusha e inxhinierisë mekanike dhe terminologjia. Gjithsej, janë 130 punime të tillë: në Kosovë, 

Shqipëri, Maqedoni, Kroaci, Bullgari, Rumani, Austri, Itali, Gjermani, Poloni, Japoni nëpër revista dhe simpoziume kombëtare dhe 

ndërkombëtare. Ka mbrojtur disertacionin, me titull: “KRIJIMI I LEKSIKUT SHQIP TË TERMINOLOGJIVE TEKNIKE (Procese të krijimit, 

të pasqyrimit në gjuhë dhe të standardizimit)”, në QSA Tiranë. Tani ka në përfundim disertacioni e dytë nga inxhinieria mekanike, me 

titull: ”Untersuchungen zu den experimentell ermittelten Kerbwirkungszahlen nach DIN 743 mit der Fin ite Elemente-Methode”, në 

Universitetin Teknik të Vjenës. 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. Kur ishte nxënës i shkollës fillore, ka botuar  vjersha për gazetën 

e murit “Drita” në Smrekonicë. Ishte kryetar i grupit letrar “Migjeni”, në Shkollën e Mesme Teknike të Mitrovicës. Po kështu,  ka botuar 

vjersha në gazetat dhe periodikët e kohës. Veprat e botuara me poezi: ”Për një pikë ujë”, Prishtinë, 2013. ”Melodia e përjetësisë”, 2014 

Prishtinë, 2014 dhe“Kërkoj yllin e fatit”, Prishtinë, 2015. 

 

Standardizimi i terminologjisë teknike në trojet shqiptare në ditët e sotme 
 

Deri më sot terminologjia shqipe është studiuar në 

formën e terminologjive të veçanta, duke filluar qysh 

nga terminologjitë e fushave pak a shumë të gjera, si: 

ekonomia, mjekësia, mekanika, bujqësia dhe ndonjë 

tjetër brenda tyre si p.sh. agronomia ose edhe më të 

ngushta. Nga terminologjitë e fushave të gjëra janë 

arritur të bëhen përgjithësime themelore, por edhe nga 
të ngushtat është mundësuar thellimi i studimeve të 

ndërmarra çështje të veçanta të tyre. Përgjithësimet e 

pjesshme kanë zbuluar anë më të detajuara të 

problemeve, sidomos anë të veçanta të sinonimeve, 

antonimeve për fusha specifike, si p.sh. probleme të 

polisemisë për ndonjë fushë të kufizuar, kur ajo shfaqet 

si hibride si terminologjia e veglave bujqësore, 

terminologjia e fushës së teorisë së mekanizmaveetj.  

 

Në kushtet e zhvillimit të hovshëm të teknikës dhe të 

teknologjisë këto vitet e fundit bashkëveprimi i gjuhës 
shkencore-teknike me gjuhën standarde shqipe po vijon 

me intensitet më të lartë se më parë. Vihet re një 

pasurim i vrullshëm i leksikut terminologjik teknik, për 

shkak të lindjes dhe formimit të fushave e nënfushave 

të reja të teknikës, të teknologjisë, si të 

kompjuteristikës, mekatronikës, telemetrisë, konceptet 

e shumta të të cilave, nga njëra anë, shënohen me 

emërtimet e gjuhëve nga vjen, kryesisht nga anglishtja, 

kurse, nga ana tjetër, ato i plotësojnë nevojat e tyre me 

brumin leksikor të gjuhës amtare (fjalët e zakonshme 

duke u ngritur në terma) dhe me aktivizimin e 

shtresave të tjera, siç janë termat togfjalësh.  
Terminologjia shqipe në kohën e sotme është futur në 

një fazë zhvillimesh të vrullshme, çka pasqyrohet në 

rritjen e madhe sasiore të njësive  të saj përbërëse që 

shfaqen më tepër si emërtime të  zgjeruara togfjalëshe 

me dy e më shumë gjymtyrë. Kjo vihet re sidomos në 

fushat e reja të dijes si në kompjuteristikë; kompjuter: 

kompjuter personal, kompjuter  me pikë  fikse, 

kompjuter me fjalë të gjatësisë fikse; kod: kod  

identifikimi, kod  i identifikimit të rrjetit, kod i 

identifikimit të  rrjetit  të të dhënave. 

Zhvillimi i tejmastë i teknologjisë ka shtuar gamën e 
pajisjeve të sofistikuara  digjitale që po bëhen si shtojca 

të gjymtyrëve e të trupit të njeriut (telekomanda, 

celulari, laptopi) dhe njeriu vetë po shndërrohet në 

element i tyre, duke u lidhur si pjesë të një të tëre, duke 

hyrë tek njeri-tjetri. Duke u ngjizuar dhe identifikuar 

me teknologjinë, njeriu i zakonshëm i përdor artefaktet 

teknologjike edhe duke mos i njohur ato nga brenda, 

por duke ua njohur pjesët kryesore funksionale për aq 

sa i duhen nëpërmjet emërtimeve të tyre që në fakt janë 

fjalë të specializuara, pra, terma, duke i përdorur në 

mënyrë të kufizuar  sipas nevojës në kuptimet reale që 

ato kanë. Kështu, p.sh., një drejtuese e re  automobili, 

që sapo e ka mësuar ta ngasë kanë kompetencën e saj 

gjuhësore: marsh, kroskot, fren, friksion, kambio etj. Po 

kështu në pajisjet digjitale përdoren menu, 
kompaktdisk, printer, tastierë, tast etj. 

 

Gjendja e re e terminologjisë, që, nga njëra anë, fiton 

edhe vlera të  reja  dhe ngrihet  në një fazë  më të lartë  

zhvillimi sasior shoqërohet edhe me një varg 

problemesh, të cilat  ndërthuren edhe me problemet e 

gjendjes  pararendëse, të cilat  depërtojnë tek  njëra-

tjetra, duke e ndërlikuar më tej si gjendjen e re ashtu 

edhe atë pararendëse, dhe duke depërtuar tek njëra-

tjetra ato ndërlikojnë më tej si gjendjen e re ashtu edhe 

atë pararendëse.  
 

Pikërisht gjendja e sotme e terminologjisë, e vështruar 

me mangësitë e veta së bashku me mangësitë e 

trashëguara nga gjendja pararendëse, e ka bazën në 

metodat e punës  me terminologjinë, ku edhe në këtë 

fushë edhe sot vihet re po ajo prapambetje që është  

konstatuar vite më parë para viteve 90-të.  

 

Pas vitit 1990, ndonëse vijoi puna më tepër në studimet 

e terminologjisë në  Shqipëri, në Kosovë e Maqedoni 

ajo u krye në shkëputje me  punën studimore që bëhet  

në botë në fushën e terminologjisë. Sektori i 
terminologjisë në IGJL (Instituti i Gjuhësisë dhe i 

Letërsisë-Tiranë) dhe bërthama në Akademinë 

Ushtarake pothuajse kanë dalë jashtë funksioni, ato nuk 

ekzistojnë më si qendra terminologjike. Qendra e 

standardeve teknike është përqendruar në Drejtorinë e 

Standardizimit, por ajo punon në mënyrë të pavarur, 

ndonëse e lidhur me ISO-n dhe  Infotermin si 

organizata ndërkombëtare të standardizimit. Kjo 

dëshmon se gjendja e sotme mbart edhe problemet e 

kaluara, ashtu edhe ato të sotme dhe të vështruara, veç 

e veç, por edhe të lidhura njëra me tjetrën e bëjnë 
gjendjen e sotme të terminologjisë më komplekse dhe 

më problematike.  

 

Duhet nënvizuar, se, për fat të keq, edhe në  fushë  të 

terminologjisë shqipe, sikurse  edhe në disa fusha të 

tjera, disa mangësi lidhen në thelb me probleme që  

kanë të bëjnë  me konceptime të mangëta të bazave  

teorike e metodike të saj, me zbatimin me kufizime të 
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ndjeshme të parimeve dhe kritereve terminologjike në 

praktikën terminologjike të pasqyruara në hartimin e 

fjalorëve të fushave përkatëse, duke filluar qysh nga 

identiteti  i termave (ngatërrimi i fjalëve  me termat), 

moszgjidhja e çështjeve të sinonimisë, duke i  

identifikuar sinonimin e leksikut terminologjik me 

sinonimin e leksikut të përgjithshëm, etj. 

 

Terminologjia teknike në rrafshin e leksikut të 

gjuhës standarde shqipe 

 

Në rrafshin e leksikut tërësor të gjuhës standarde 

leksiku terminologjik teknik paraqitet në nivelin e 

njësive njëfjalëshe në raportion 1:400 në krahasim me 

leksikun tërësor teknik, çka do të thotë se në çdo 400 

terma të leksikut tërësor teknik (terma njëfjalësh, terma 

togfjalësh dhe nomenklatura teknike) i bie një term 

njëfjalësh, i përfaqësuar në leksikun tërësor të gjuhës. 

Terminologjia me veçoritë e zhvillimit të saj në 

standardin e shqipes hyn në të edhe me parametrin e 

mbarëkombëtarisë, që lidhet me përdorimin e 

terminologjive të ndryshme të fushave të dijes edhe në 

trevat e tjera jashtë vendit tonë si në Kosovë (ku gjuha 
shqipe është gjuhë amtare) dhe në Maqedoni (si gjuhë e 

dytë zyrtare). Kjo nxjerr si detyrë për terminologjinë 

edhe njësimin e saj në këtë rrafsh. Më poshtë po sjellim 

një varg shembujsh që pasqyrojnë gjendjen e 

terminologjisë shqipe në Shqipëri e në Kosovë. 

 

Në Shqipëri  Në Kosovë   Në Shqipëri   Në Kosovë 
 

autostradë  autorrugë/autoban   starter (lëshues)   anllaser (starter) 

lavazh   autolarje  skapamento (gazqitës)  auspuh 

serbator   rezervuar   sustë    sustë (feder) 

kaçavidë   shrafcifger   filetë    filetë (gvint) 

automobil  kerr (në të folur)  levë    levë (hebëll) 

akses   qasje    bagazh         gepek (bagazh) 
trajtim   qasje   prizë    shteker (prizë) 

pykë   kailë (pykë)  vinç    kran (kran) 

friksion (bashkor) kuplung   listelë    letfë (listelë) 

pusetë   shaht (pusetë)  sportel          shallter (sportel) 

ngas (ngarje)  vozit (vozitje) 

 

 

 

Norma në procesin e përpunimit të terminologjisë 
Çështjet e zbatimit të normës në terminologjinë teknike 

duhen zgjedhur në lidhje me dy dukuritë kryesore 

semantike, siç janë sinonimia dhe polisemia 

(homonimia). Të dyja këto dukuri semantike edhe në 

fushën e terminologjisë teknike duhen vështruar në 

aspektin e veçorive të shfaqjes së tyre, ndryshe nga 
gjuha e përgjithshme. Përpjekja për të minimizuar 

poliseminë (homoniminë) çon në krijimin e termave 

herë të suksesshëm, herë të pasuksesshëm, të cilët 

shtojnë ngarkesën shënjore të gjuhës. Megjithatë, 

sinonimia, ashtu edhe homonimia ndihmojnë për 

zgjedhjen dhe rivlerësimin e termave ekzistues, për 

futjen e termave më të mirë, më të përshtatshëm, që i 

përgjigjen koncepteve përkatëse.  

 

Standardi dhe standardizimi i terminologjisë teknike në 

kohën e sotme duhen trajtuar në kontekstin e 
zhvillimeve të reja që po kalon vendi ynë, edhe në këtë 

fushë: 

a) Përfshirja e terminologjisë teknike në rrjetin e 

lidhjeve të të gjitha terminologjive të fushave të 

ndryshme të dijes në rrafsh kombëtar, ashtu edhe në atë 

mbarëkombëtar (aty ku shqipja është gjuhë amtare-në 

Shqipëri e Kosovë si dhe gjuhë e dytë zyrtare-në 

Maqedoni) dhe ndërkombëtar, në marrëdhënie me 

terminologjitë e tjera, sidomos të vendeve të mëdha e 

në radhë të parë me terminologjinë angleze, që shërben 

si model standardizimi në rrafsh ndërkombëtar;  

b) Trajtimi i terminologjisë në rrafshin e shumësisë së 
fushave të ndryshme të dijes, ku, e konceptuar si 

nënsistem më vete në kuadrin e sistemit tërësor 

leksikor të gjuhës, ajo përbën një masë gjigante njësish 

(terma fjalë, terma togfjalësha dhe nomenklatura 

terminologjike) të pafundme, por të fundme në një 

prerje të caktuar kohore, që shënojnë konceptet e 

fushave të dijes njerëzore. 

c) Trajtimi i terminologjisë dhe i standardit të saj në 
kushtet e marrjes në të ardhmen e afërt nga gjuha 

shqipe të statusit të një gjuhe të BE-së me futjen e 

Shqipërisë në këtë organizëm ndërkombëtar evropian. 

Lidhur me terminologjinë shqipe dhe standardin e saj 

kjo do t‟i japë një orientim të ri vlerësimit dhe 

rivlerësimit të standardit, e në mënyrë të veçantë, të 

termave të huaj në shqipe, qëndrimit ndaj tyre, vendit 

të tyre në raport me termat e shqipëruar që konkurrojnë 

me ta, duke përshtatur ndaj tyre një politikë gjuhësore 

më të liberalizuar se më parë; 

d) Zgjidhja e problemeve të standardizimit, të 
vendosjes së termave standardë dhe normativë mbi 

bazën e parimeve dhe të kritereve të rrepta shkencore të 

terminologjisë si shkencë dhe si veprimtari praktike, 

siç janë në radhë të parë kërkesat e saktësisë dhe të 

qartësisë së temave, vendosjen e barasvlerësish term- 

koncept dhe anasjelltas për të krijuar për çdo fushë dije 

një sistem terminologjik që t‟i përgjigjet mënyrës 

adekuate sistemit konceptor përkatës.  

Në Shqipëri e Kosovë puna e organizuar me 

terminologjinë ka nisur disa dhjetëvjeçarë më vonë 

(pas Luftës së Dytë Botërore) në krahasim me vendet e 

tjera të Evropës Perëndimore, deri diku edhe të 
Evropës Lindore. Kjo punë është përqendruar kryesisht 
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në hartimin e fjalorëve terminologjikë, mbështetur mbi 

bazën e terminologjive të krijuara në fusha të ndryshme 

të dijes në gjuhën shqipe nën ndikimin e kontakteve me 

letërsinë shkencore-teknike të gjuhëve të huaja 

(kryesisht të gjuhës ruse), si edhe si rrjedhojë e futjes 

në Shqipëri të teknologjive moderne në të gjitha sferat 

e veprimtarisë njerëzore, sikurse në çdo vend të botës. 

Vështruar nga kjo pikëpamje mund të nënvizohet se 

puna në fushën e praktikës terminologjike i ka 
paraprirë deri në vitet 80 -të shek. XX punës studimore 

dhe kërkimore në këtë fushë. Deri në këtë kohë ka 

vijuar puna për hartimin e fjalorëve të serisë 

terminologjike, ku si objekt janë bërë fushat e gjera të 

dijes, midis tyre edhe fusha e mekanikës. Megjithatë 

parimet dhe metodat, mbi të cilat u hartuan fjalorët u 

huajtën (u huazuan) nga përvoja e gjuhëve të vendeve 

të tjera me terminologji të zhvilluara. 

 

Në Kosovë puna në fushën e terminologjisë shqipe, në 

kuadrin e Federatës së Jugosllavisë, u kufizua më tepër 

në riprodhimin e fjalorëve terminologjikë, të hartuar në 
Shqipëri, duke i shoqëruar me terma nga gjuha serbe. 

 

Pas viteve 80-të, krahas hartimit të fjalorëve 

terminologjikë, jo vetëm të fushave të gjera, por edhe 

të ngushta, filloi një veprimtari e vrullshme për 

përgjithësimin e përvojës së arritur nga puna për 

hartimin e fjalorëve të shumtë, e cila u konkretizua 

fillimisht në trajtimin e një vargu problemesh teorike 

në artikuj e punime shkencore, kurse më vonë 

problemet teorike, të përgjithshme e të veçanta, u 

pasqyruan në punime në nivel monografish. Si objekt 
studimi u bënë terminologjitë e fushave të dijes si 

fushat e ekonomisë, e mekanikës, e mjekësisë, e 

gjeografisë, e kohët e fundit edhe fusha e agronomisë.  

Duhet theksuar se në fokusin e vështrimit studiuesit 

terminologë vunë probleme të terminologjive të 

fushave pak a shumë të gjera brenda kufijve të gjuhës 

shqipe. Mund të pohohet se deri më sot nuk është 

ndërmarrë ndonjë studim për terminologjinë shqipe për 

ndonjë fushë të veçantë të dijes në rrafshin përqasës me 

ndonjë gjuhë të huaj në mënyrë të gjerë e të plotë. Për 

këtë arsye do të dilte si nevojë e domosdoshme trajtimi 

i një fushe të ngushtë të dijes, sidomos i asaj fushe, e 

cila ka interes të veçantë nga pikëpamja e 

problematikës së saj, duke e vështruar në rrafshin 

përqasës edhe me një gjuhë të huaj (ose edhe me gjuhë 

të tjera), të cilat shërbejnë si gjedhe standardizimi në 

rrafsh gjuhësor. Siç është bërë e pranueshme deri më 
sot, vendin e parë ndërmjet këtyre gjuhëve e zë gjuha 

angleze, e cila në kohët e sotme ka fituar të drejtën e 

një gjuhe me shtrirje të gjerë ndërkombëtare. Sigurisht 

këtu terminologjia e kësaj gjuhe në rrafshin përqasës 

me një terminologji të shqipes (ose me terminologjinë 

e saj në përgjithësi) do të hidhte dritë mbi mjaft 

probleme të terminologjisë shqipe, sidomos për 

zgjidhjen e çështjeve të sistemimit dhe standardizimit 

të terminologjisë. Në mënyrë të veçantë në këtë rrafsh 

përqasës me gjuhën angleze mund të zgjidheshin edhe 

probleme të qëndrimit ndaj termave të huaj, si edhe 

termave të shqipëruar deri më sot.  
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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.  

 

Renegatët 

 

Renegati është një atëdhemohues ose një që ka heq 

dorë nga identiteti i tij dhe i është bashkuar një 

pushtuesi, sistemi tjetër apo ideologjie, kështu ai ka dal 
kundër prejardhjes së tij prej nga ai vinte. Renegatët në 

kohën e pushtimit osman ishin ata persona që vinin nga 

nacionalitete të ndryshme të cilët kishin mohuar 

përkatësinë e tyre kombëtare, religjioze dhe shoqërore 

dhe i shërbenin Sulltanit. Kryesisht renegatët ishin dora 

e zgjatur e sulltanit për ta marrë kalanë nga brenda kur 

perandoria osmane kishte si qëllim pushtimin. Të gjithë 

renegatët i shërbenin politikave ideologjike-fetare dhe 

ushtarake të sulltanit. Shërbimin që i bënin sulltanit 

nuk do të mund ta bënte ai me të gjithë ushtrinë e tij, 

prandaj futja e renegatëve brenda petkut të sulltanatit 
ishte një nga arsyet që sulltani korrte fitore në 

pushtimin e popujve të tjera nga brenda, sepse 

renegatët i përgatitnin terrenin për ta bërë një gjë të 

tillë. 

 

Renegatët ishin mohuesit, vrasësit e hapur të kombit të 

tyre, ishin pikërisht ata që mbollën ideologjinë 

sulltaniste në mesin e kombit. Kjo ngase ata i shërbenin 

ideologjisë-fetare dhe sistemit të sulltanit dhe plani i 

sulltanit ishte turqizimi i popujve të pushtuar. Duke 

vendos renegatët apo vezirët e pashallarët sulltani 

arrinte të realizonte politikat e tij ushtarake ideologjike-
fetare. Kështu që fillimi i turqizimit, nisi me renegatët 

individual me të vetmin qëllim turqizimin e 

popullësisë. 

 

Kështu ishte edhe në Shqipëri. Duhet potencuar se 

gjatë pushtimit turk të Shqipërisë ishte një renegat 

“shqiptar‟‟, pra një Vezir i Madh me emrin Gedik 

Ahmed Pasha (i vrarë në vitin 1482). 

 

Por raste të tilla të renegatëve shqiptarë mbetën ende 

mjaft të izoluar deri në gjysmën e dytë të shekullit 
XVI. Por tashmë dihet që në shekullin e XVI ka luajtur 

rol kryesor turqizimi i shqiptarëve si dhe ajo e të bërit 

pjesë në ushtri dhe administratën e perandorisë osmane 

(,,Jahrbücher für Geschichte Osteuropas‟‟,1956, faqe 

407). Pikërisht këta vezirë të cilët i shërbenin sulltanit 

u bënë armiqtë e brendshëm të kombit shqiptar. Ata 

luftonin pamëshirshëm si dora e sulltanit së bashku më 

forca tjera për ta shtrirë sundimin e sulltanit në të gjitha 

fushat dhe për ta mbjellë jo vetëm sistemin politik por 

edhe atë ideologjik të perandorisë barbare osmane. 

 

Këta renegatë apo vezirë nuk njihnin më të kaluarën e 

tyre. Ata e donin Sulltanin. I shërbenin atij. Madje edhe 

vdisnin për politikat dhe ideologjinë e fenë e tij. Ky 
mohim rrënjësor i tyre tregon më së miri se ata kishin 

lindur për të qenë të tillë, pra si një jashtëqitje e kombit 

dhe jo si pjesë e tij. Prandaj “së bashku me fenë këta 

renegatë ndryshuan edhe orientimin e tyre politik dhe 

shpesh nuk menduan edhe për prejardhjen e tyre;nuk 

kishte asgjë më për të shpresuar tek ta. Ata ishin tanim 

njerëz të sulltanit... ‟‟. Duhet ditur edhe këtë se “ 

njerëzit e varfër vinin nga Shqipëria dhe Serbia për të 

gjetur punë në pronat e Spahis, dhe jeta u shfaq atyre 

atje si e rehatshme dhe e lumtur pasi ata i detyruan të 

bëhen turq. Sigurisht që Turqit gjithnjë kanë përçmuar 
ata që nuk ishin mjaft të fortë ... ‟‟ (,,Geschichte des 

osmanischen Reiches... ‟‟, Nicolae Iorga & Friedrich 

A. Perthes, 1908, faqe 478). 

 

Sulltani kapte në fund kështjellën me ndihmën e 

renegatëve, me shpatën e tij, në dorën e tij, dhe e 

merrte poshtë gjithë ekipin. Kështu kalatë me lehtësi 

kalonin në duart e sulltanit ndërsa populli masakrohej, 

merrej peng dhe disa të tjerë edhe dëboheshin nga 

vendi. Renegatët dilnin nga të gjitha nacionalitet. Ata si 

muhamedanë që u bënë formuan klasën sunduese kudo 

ku ata ishin bërë servil të sulltanit. Gjendje e vendeve 
ku ata sundonin si dorë e zgjatur e sulltanit tregon edhe 

gjendjen e tyre se si ata mbi vëllëzërit e tyre prej nga 

edhe kishin dalur bënin masakra, gjenocid dhe i 

ngarkonin me pagesë taksash sipas ideologjisë së 

Sulltanit. 

 

Primitivizmi, mjerimi ekonomik dhe i fushave tjera 

ishte edhe rezultat i këtyre renegatëve, të cilët vendin 

ku sundonin si servil të sulltanit të gjithë pasurinë e 

dërgonin në Konstantinopojë (Stamboll) tek sulltani 

dhe kështu vendin e tyre ata e linin si një skelet pa 
mish. 

 

Në këtë rast duhet përmendur edhe Shqipëria e cila 

gjatë pushtimit osman kishte shumë renegatë, vezirë, 

kryevezirë, etj që kishin marrë pozita të larta në 

perandorinë osmane. Ata i shërbenin sulltanit dhe 

ideologjisë së tij. Por duhet cekur se nuk kishte vetëm 

nga shqiptarët renegatë,vezirë e kryevezirë në 

perandorinë osmane. Aty kishte edhe serbë, boshnjakë, 

etj. Një nga renegatët serb, i cili ishte gjeneral i 

perandorisë osmane ishte Omar Pasha. Kështu 
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perandoria osmane kishte 910.000 deri 920.000 

renegatë nga nacionalitetet të ndryshme. 

 

Duhet potencuar edhe këtë se si komponentit i 

këmbësorisë së ushtrisë së perandorisë osmane u krijua 

edhe korpusi i jeniçerëve rreth vitit 1330. Ndërsa nga 

viti 1438 trupat e jeniçerëve u rekrutuan në mënyrë 

sistematike nga i ashtuquajturi “devşirme‟‟ të cilët 

ishin kryesisht me origjinë nga Ballkani, veçanërisht 
nga Serbia, Shqipëria dhe Bosnja, djem të cilët disa 

ishin marrë si pengë lufte disa i kishin zgjedhë vetë pas 

pushtimit të këtyre pjesëve, të cilët edukoheshin dhe 

trajnoheshin në perandorinë osmane.Trupat e 

jenicerëve shërbenin qoftë në kohë lufte qoftë në kohë 

paqeje. Jeniçerët në këtë rast ishin siç dihet të 

burgosurit e luftës me origjinë shqiptare. 

 

Dhe vazhdon pastaj edhe Serbia, Bullgaria dhe Bosnja 

me një kontigjent të konsiderueshme të jeniçerëve, siç 

u cek edhe më lartë. Ndërsa shumica e konvertimeve të 

shqiptarëve me dhunë i dhanë emrin “osmanli‟‟, po 
kështu edhe renegatët. Kjo sepse nën perandorinë 

osmane lidhja e përbashkët e këtyre osmanëve ishte e 

mbështjellë trefishtë: si nga feja, lidhja e shtetit dhe 

gjuha. 

 

“Në vitin e parë të mbretërimit të Sulltan Selimit 

(1556-1574), renegatët ishin përkthyes të portës. Por 

renegatët ishin edhe gjeneralë dhe përfaqësues 

shtetëror të qeverisjes së Sulejmanit dhe Selimit, dhe 

me këtë ata u ngritën në perandorin osmane dhe rritën 

pushtetin e tyre brenda saj. Nga dhjetë vezirë të 
mëdhenj të kësaj periudhe tetë ishin renegatë: Ibrahimi, 

Sulejmani (nga Greqia), Ajazi, Lutfia dhe Ahmedi (nga 

Shqipëria), Aliu nga Hercegovina, Rrustemi (nga 

Kroacia), dhe një boshnjak i quajtur Muhamet Sokoll. 

Renegatët ishin vezirë si Ferhat Pasha, Ahmet Pasha, 

Daut Pasha dhe Sinan Pasha; pastaj edhe renegatët tjerë 

si Salih Pasha Piale Pasha, etj‟‟ (,,Kern der 

Osmanischen Reichsgeschichte‟‟, Joseph  F.  von 

Hammer-Purgstall, Carl P. Berly, 1837). Duhet ditur se 

pikërisht kopshtet e pashajve ishin rregulluara mirë dhe 

me të gjitha gjërat, ndërtesat e bardha dhe pasuria 

dukej si nga brenda ashtu edhe nga jashtë, por që kjo 

pasuri ishte ngritur në kurriz të të varfërve dhe plaqkës. 

Pasuria sulltaniste ishte pasuri edhe e pashajve. 

 

Sidoqoftë duhet theksuar edhe këtë se deri “në fund të 
shekullit të XVIII pernadoria osmane ishte e varur në 

fushën e reformës ushtarake nga renegatët dhe 

aventurierët, ndërsa më pas ajo kërkojë ndihmën e 

ekspertëve të tillë të drejtpërdrejtë në vendet 

europiane.‟‟ (,,Der Untergang des Morgenlandes: 

Warum die islamische welt ihre Vormacht 

verlor‟‟,Bernard Lewis, 2014). Duke parë se disa nga 

jeniçerët i dolën duarsh sulltanit dhe rebeloheshin ai 

filloi të reduktoj numrin e tyre dhe të koncentrohet 

gjithnjë e më shumë tek rrethi i tij i bindur dhe që i 

shërbente në mënyrë skllavëruese. 

 
Nga e gjithë kjo mund të them se renegatët i takojnë 

bimës së vdekjes. Ata nuk ishin dhe nuk do të jenë 

pjesë e gjallë e kombit tonë edhe nëse ata kanë dalur 

nga ky komb, pasi që ata i kanë shërbyer armikut, pra i 

kanë shërbyer gjakatarëve dhe kanë vrarë vëllezërit e 

tyre duke i shërbyer ideologjisë së pushtuesit barbar 

osman dhe sulltanit.  

 

Pikërisht si rezultat i këtyre renegatëve që i shërbyen 

perandorisë barbare osmane kombi ynë edhe në këtë 

shekull po paguan faturën e madhe. Ai ende ka mbetur 
pjesë e lojërave, i pakonsoliduar dhe bashkuar në trupin 

e tij si rezultat i ambicieve të haxhiqamilizmit të sotëm, 

i cili thërret baba dovletin dhe vëllazërohet me të për 

qëllimet e shtrirjes së frymës së errët sulltaniste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                 nr. 26: Vjenë, shtator 2016 

25 

 

Shkruan: Prof.ass.dr. Gjon Berisha, Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë/Kosovë 
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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 dytë) 

 
Beteja për mbrojtjen e Krujës nga rrethimi i ushtrive 

turke, gjatë vitit 1450, e kishte alarmuar fuqitë 

evropiane dhe në veçanti Papatin. Që në prill të këtij viti 

Papa kishte shpallur bullën jubilare, esenca e së cilës 

ishte grumbullimi i të hollave për kryqëzatë. Në kuadër 

të këtyre përgatitjeve për kryqëzatë mbetej gjithmonë 

aktual edhe aktiviteti i kontigjentit ushtarak arbëror të 

komanduar nga Skënderbeu. Duke i vlerësuar 

strategjikisht thirrjet e Skënderbeut, Papa iu drejtua në 

mënyrë të posaçme Raguzës ku kredencialet kryqtare i 
kishte shumë më të qëndrueshme se sa Venediku. Me 

letrat e Papës në dorë, Skënderbeu udhëtoi rrufeshëm 

për në Raguzë për të marrë subvencione.1 Këtë udhëtim 

e vërteton i dërguari raguzan në Romë, Gjon Gazulli, në 

raportin retrospektiv që mbajti para Papës më 27 shkurt 

1451 ku, pasi flet për gjendjen e vështirë të Skënderbeut 

në atë periudhë, thekson se : “Ai, Skënderbeu, u nis nga 

shtëpia e tij dhe shkoi në qytetin e Raguzës me letrat e 

Shenjtërisë suaj, nëpërmjet të cilave Shenjtëria juaj 

nxiste autoritetet e këtij qyteti që të ndihmonin dhe 

subvenciononin Skënderbeun”.2 Përmes angazhimit të 

Raguzës që “porositë e Shenjtërisë [Papës, Gj.B]… i ka 
mbajtur për urdhëra”, Papa po përgatiste terrenin që 

Skënderbeu, bashkë me domenin e tij, të përkrahej për 

t‟u inkuadruar si forcë e vlerësuar goditëse në 

strategjinë globale antiosmane. Skënderbeu, jo vetëm që 

                                                
1
  Jovan Radonić, Đurađ Kastriot Skenderbeg i Arbanija u XV veku: 

istoriska građa, (Spomenik SKA XCV), Beograd: Srpska kraljevska 

akademija, 1942, dok.34. 
22

 Ambasadori raguzan, i cili shkoi në Romë, më 27 shkurt 1451, në 

Selinë e Shenjtë e informon Shenjtërinë e tij, Papën Nikollën V: “…a 

questo anno proxime passato [1450], siando venuto el dicto Turcho et 

el suo fiolo sopra el dicto Schanderbegh et soi colligati cum 

potentissimi exerciti et aparati de guerra, et siando accordati col 

detto Turcho li detti colligati de Schandarbegh, habiando esso 

Schandarbegh perso tutto lo suo paese, salvo che la città de Cruya, la 

qual esso Turcho non potè vincere per l‟asperità de monti et fortezza 

del dicto luogo et per la fidelità delle persone che erano in essa, che 

se portono virilmente, se deliberò el dicto Turcho levarse dalla dicta 

citade de Cruya. E cosi ,siando levato et partito dalle parte d‟Albania, 

dubitandose esso Schandarbegh, si per la rebellion delli soi subditi, si 

per l‟accordio delli soi colligati fatto col detto Turcho, non poter 

tegnir et conservar la dicta citade de Cruya et rehaver el suo paese, 

maxime perchè non haveva con che substentar le guardie et diffese, 

poste per lui in la detta cittade, se parti esso Schandarbegh da casa 

sua et venne ala detta città de Ragusa cum lettere della vostra 

sanctitade, per le qual essa sanctitade exhortava el rezimento della 

detta citude ad aiutar et subvenir el detto Schandarbegh”, Radonić, 

Đurađ Kastriot Skenderbeg, dok.36; Kenneth Mayer Setton, The 

Papacy and the Levant, (1204-1571), volume II: The fifteenth century. 

Philadephia: American Philosophical Society, 1978, p.102, note.81. 

i kishte rezistuar rrethimit të sulltanit, por, me 

përkrahjen e Papës, i kishte dhënë karakter të spikatur 

kryqtar çështjes së Krujës duke i mbyllur shtigjet 

politikave të njëanshme në raport me faktorin arbëror.3 

 

Përmes një bule papnore (dekreti) të radhës, të lëshuar 

më 13 prill 1451, mësojmë se Papa Nikolla V, 

urdhëronte ipeshkvin e Kotorrit, Bonino de Tollentis, 

argjipeshkvin e Raguzës (vikarin gjeneral), Jakobin dhe 

rektorin e kishës së Shën Pjetrit të Madh të Raguzës, 
Gjon Gazullin, për t‟i dhënë zotit të Krujës dhe 

Arbërisë, Gjergj Kastriotit Skënderbeut ose 

ambasadorëve të tij, një pjesë të shumës së parave të 

mbledhura nga indulgjenca e vitit jubilar 1450, si dhe 

për të nxitur Skënderbeun në luftën e tij kundër turqve.4 

Në këtë dekret, po ashtu thuhej se një ndjesë 

(indulgjencë) për tre vjet do t‟i akordohej të gjithë atyre 

që, me të holla ose personalisht, do të mbështesnin 

Gjergj Kastriotin për pjesëmarrjen në kryqëzatën 

antiturke. Kështu, angazhimin de jure të Skënderbeut 

me kryqëzatën, Papa Nikolla V po e forconte me një akt 

kishtar, që ngrinte atë në piedestalin e figurave më të 
spikatura të kohës për kontribut ndaj mbrojtjes së 

civilizimit evropian. Në këtë mënyrë, dal ngadalë, 

Skënderbeu po arrinte që luftën antiosmane të popullit 

arbëror po e lidhte de jure dhe de facto me atë të fuqive 

evropiane të kohës, duke e ndërkombëtarizuar kështu 

luftën e tij.  

 

Ideja kyç e Papës Nikollës V në kuadrin e përpjekjeve të 

tij antiturke ishte ajo e dëbimit të turqve, e cila do të 

ishte e mundur vetëm nëse vendet e krishtera do të 

bashkonin forcat. Kjo kërkesë u bë edhe më imediate 
pas pushtimit të Konstantinopojës në maj të vitit 1453 

nga Mehmeti II, i cili e shpalli atë kryeqytet të 

perandorisë Osmane. Në këto kushte, kur Mehmeti II, 

vëmendjen e tij po e drejtonte drejt Hungarisë dhe 

Italisë, rezistenca e arbërorëve duhej të fitonte vëmendje 

të veçantë. Tani, kërkesës së Skënderbeut për ndihmat e 

premtuara për rezistencën arbërore, iu përgjigj, përveç 

të tjerëve, edhe Papa Nikolla V, duke i dhënë një 

                                                
3
 Virgjil Kule, Gjergj Kastrioti Skënderbeu: kryqtari i fundit, Tiranë: 

Fast Track Albania, 2012, pp.153-154. 
4
 HAD, Acta Sanctae Mariae Maioris, fasc.I, nr.31, Romë, 13 prill 

1451; Radonić, Đurađ Kastriot Skenderbeg, dok.40. 
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ndihmë financiare të premtuar më parë prej 5 000 florinj 

(quinque milia aureorum).5  

 

Në kuadër të përgatitjeve për kryqëzatë që po bëheshin 

në fillim të viti 1454, Skënderbeu vazhdoi kontaktet me 

Romën për t‟i detajuar Papës dhe kardinalëve rolin 

ushtarak që mund të luante në këtë pjesë të Ballkanit. 

Ky do të ishte një rast i mirë edhe për të shpërndarë sa 

më shumë informacione në mesin e ambasadorëve dhe 
përfaqësuesve të shteteve italiane mbi Skënderbeun dhe 

luftën e tij që po zhvillonte. Vetë përfaqësuesi i Dukatit 

të Milanos në Romë, Sceva de Curte, korrigjonte vetën 

kur i shkruante shefit të vetë se: “ky Skënderbeu…nuk 

është turk, por arbër i krishterë”.6 Duke dashur të 

dëshmonte me korrektesë pjesëmarrjen në kryqëzatë dhe 

shfrytëzimin fondeve të dhuruara, me rastin e akordimit 

të një ndihme papnore prej 3000 dukatesh, në monedha 

ari, dhe rreth 1000 dukatesh në dhurata, Skënderbeu 

deklaronte se këto para nuk do t‟i prekë me dorë, dhe se 

këto të holla do t‟i përdorte vetëm në rast se turqit do të 

sulmonin me të vërtetë, madje propozonte që Selia e 
Shenjtë t‟i paguante ndihmat çdo muaj; në rast se 

armiku nuk do të shfaqej, zotohej se shumat do të 

ktheheshin.7  

 

Derisa gjatë muajit shkurt 1455 Papa Nikolla V, po 

përgatiste bullën papnore për krijimin e lidhjes italike që 

parashikonte një paqe 25 vjeçare në mes tyre, ai vdiq 

më 25 mars 1455. Papa Kaliksti III, që shumë shpejtë 

(më 8 prill 1455) do të pasonte Nikollën V, ia kushtoi 

pontifikatin e tij krejt luftës kundër pushtuesve turq. Në 

testamentin e tij, gjendet një betim, ku thuhej se do t‟i 
vinte të gjithë forcat e veta për të rifituar 

Konstantinopojën. 

 

Më 15 maj 1455, Papa Kaliksti III rikonfirmojë bullën 

për kryqëzatë, që kishte nxjerrë paraardhësi i tij në 

shtator të njëjtit vit më parë. Megjithatë, strategjia 

ushtarake e Kalikstit III ndryshonte disi nga ajo e 

paraardhësit. Objektivi i tij ishte mbështetja në tokë te 

frontet arbërore dhe hungareze, teksa në det do të 

organizohej sulmi i kombinuar i flotave perëndimore. 

Në këtë kuptim mund të thuhet se kryengritja arbërore, 
nën udhëheqjen e Skënderbeut, mori vlerë thelbësore në 

planet kryqtare të Papës Kalikstit III. 

 

Në një dokument të dalë nga zyrat e Papës më 9 qershor 

1457, mësojmë se Papa Kaliksti III, i shkruante Gjergj 

Kastriotit se njeh dhe vlerëson origjinën e tij fisnike, se 

ka dëgjuar për dëmet që turqit i kanë shkaktuar 

arbërorëve dhe e përgëzon për fitoret kundër ushtrive të 

panumërta turke. Në të njëjtën kohë e njoftonte se po 

dërgonte një galea të armatosura dhe të pajisur me 

udhëzime për ndihmë kundër turqve.8  

                                                
5 Fan S. Noli, Gjergj Kastrioti Skënderbeu (1405-1468), vepra 4, 

Prishtinë: Rilindja, 1968, shtojca, dok.8. 

6 “... non ne Turcho anci è christiano Albanexe”, Radonić, Đurađ 

Kastriot Skenderbeg, dok.76. 

7 “…non volle tochare denari…e fara bona cautione de restituire el 

tutto el Turcho veramente”, Oliver Jens Schmitt, Skënderbeu, Tiranë: 

K&B 2008, p.167, note.243. 

8  “Nos, dilecte fili, de tua nobilitate semper optimam opinionem 

habuimus cognovimusque quanta perseverantia et quam strenue in 

Koha do të tregojë se Papa Kaliksti nuk dha vetëm fjalë 

të bukura, por dërgoi edhe flotë të Papatit (classe 

nostra) në ujërat e Arbërisë. Kështu, derisa në njërën 

anë e përgëzonte Gjergj Kastriotin për luftën heroike që 

bën kundër turqve, në anën tjetër, një pjesë të flotës së 

tij luftarake e urdhëron që t‟u afrohet brigjeve arbërore 

si ndihmë për Gjergj Kastriotin Skënderbeun. Po ashtu, 

më 1 shtator 1457, Papa jepte udhëzime komisionerit 

për çështjet e kryqëzatës në Arbëri, Gjon Navarros, që 
të ardhurat e mbledhura për kryqëzatën kundër turqve, 

të ndahen ndërmjet mbretërve të Hungarisë, Bosnjës dhe 

zotit të Arbërisë, Gjergj Kastriotit. Nga këto të ardhura, 

porositej që 1/3 e fondeve të përgjithshme të 

grumbulluara në Ragusë, t‟i dorëzoheshin Skënderbeut.9 

Ndërsa më 11 shtator 1457 në kancelarinë papnore u 

hartua ajo letër që e ngre Skënderbeun mbi të gjithë 

princat e tjerë katolikë: „Po dëgjojmë se je shquar mbi 

gjithë sundimtarët katolikë falë zotësisë tënde të lartë 

dhe veprave që ke kryer për besimin e krishterë dhe për 

fenë...”.10 Lajmi i shembullit të Skënderbeut, që „nuk 

është shmangur para gjithë tërbimit dhe egërsisë 
sulmuese të armiqve” do të përçohet te të gjithë 

besimtarët e do t‟i shkundë ata. E pastaj vijon fjalia e 

famshme “...s‟ka njeri që të mos i dijë punët aq saqë të 

mos të ngrejë në qiell me lavdërimet më të mëdha, e të 

mos flasë për fisnikërinë tënde si për atë të një atleti të 

vërtetë dhe të një luftëtari të emrit të krishterë”.11 

Njeriut që po merrte kaq shumë lëvdata, Kaliksti III i 

premtoi sërish armatime, ndihmë që do të përgatitej 

gjatë dimrit. Iu lut Skënderbeut të mos stepej nga 

disfatat. „Këto fjalë nuk po i themi kotë, por fjalët tona 

do të vërtetohen me fakte”. Letrën e tij të hapur Papa e 
mbyllte me thirrjen që të bashkohen të gjitha fuqitë në 

tokë e në det „për ta fshirë këtë murtajë”.12  

(vijon) 
 

                                                                          
partibus illis prope solus obstiteris sevissimis Turchis satagentibus...”, 

Archivio Segreto Vaticano (ASV). Arm.XXXIX, vol.7, f.99v [olim 

96v] (Romë, 9 qershor 1457); Radonić, Đurađ Kastriot Skenderbeg, 

dok.140. 

9 “en manadavimus, ut devotioni tue ex nonnullis pecuniis propter 

sanctam Cruciatam Ragusii et per Dalmatiam collectis, certa pars tibi 

consignetur...”, ASV.Arm.XXXIX, vol.7, f.122v [olim 122v] (Romë, 

11 shtator 1457); Radonić, Đurađ Kastriot Skenderbeg, dok.151. 

10 Acta Albaniae  Vaticana I : res Albaniae saeculorum XIV et XV 

atque cruciatam spectantia , [Ignazio Parrino ] Città del Vaticano : 

Biblioteca apostolica vaticana, 1971, dok.228. 

11  “... nemo enim est tam ignarus serum, qui non summis laudibus ad 

celum te extollat et de tua nobilitate tanquam de vero athleta et 

propugnatore nominis christiani non loquatur”, Radonić, Đurađ 

Kastriot Skenderbeg, dok.151. Në një letër drejtuar dukes Francesco 

Sforca të Milanit të dates 8 tetor 1457, thuhej: “Subventionem 

Scanderbecho fortissimo Christi Athlete non modicam prebuimus”, 

Schmitt, Skënderbeu, p.330, note.226. 

12 Acta Albaniae Vaticana I, dok.260; Schmitt, Skënderbeu, p.330. 
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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. 

 

 

Dëshmi historike të krishterimit shqiptar 

 
Sipas një dokumenti të motshëm (Thirrje Shqiptarëve të 
Bukureshtit), lëshuar nga Zyra e Komunitetit (Pleqësia e 

Shqiptarëve Orthodhoksë), datuar në Bukuresht më “14 
Vjeshtë 1911”, kuptojmë se “Me rastin e ardhjes së At Fan 

Nolit në qytetin tonë, muarmë leje prej zëvendësit të 
mitropolitit (të) Ungaro-Vllahisë, Hirësisë së Tij Imzot 

Theodos, dhe prej ministrit të kulteve, Shquarësisë së Tij 
Z. C. Arion, për të meshuar shqip në Biserica Doamnei, 

Calea Victoriei, Palatul Nifon, një nga kishërat më qentrale 
të Bukureshtit. At Fan Noli do të meshojë pesë herë në 

qytetin tonë. E para meshë do të mbahet të Dielën që vjen, 
më 18 Vieshtë e I-rë (shtator), më 9.30 orë të mëngjezit. 

(Mbrëmësorja do të bëhet të shunë më 6 mbrëmane. Një 
kor, i drejtuar prej meshkujve të musikës Z. Thanas 

Dimitrescu, do të këndojë hymniet liturgjike shqip. Pas 
Ungjillit, At F. S. Noli do të predikojë mi këto subjekte: Të 

Dielën që vjen, “Porosit‟ e Krishtit”; të Dielë, 25 Vjeshtë I, 
“Prifti i lik”; të Dielën, 2 Vjeshtë II (tetor), “Man i 

Zaktheut”; të Dielën, 9 Vjeshtë II, “Zëri në shkretëtirë”; të 
Dielën, 16 Vjeshtë II, “Vdekja e të çmendurit”. E ftuam 

prej Amerike priftin e parë dhe themeltarin e Kishës 
Shqipe që të dëgjojmë dhe në Bukuresht meshë dhe 

predikim në gjuhën tonë kombëtare. Eni pra të gjithë, 
burra, gra e fëmijë, të dëgjoni! Nga shumica që do të vijë të 

Dielën në kishë, bota do të kuptojë sa Shqiptarë në 
Bukuresht duan t‟i falen Zotit në gjuhë të tyre.” 

 
Nga një dokument tjetër (Bashkatdhetar i Nderuar, 

fletërrufe në gjuhën rumune drejtuar edhe Nikolla Naços 

në adresën Calea Moshilor Nr. 388), qysh në mars të vitit 
1911, Komuniteti Ortodoks Shqiptar i Bukureshtit nxjerr 

në pah të vërtetën se “Pas përçapjeve të Eforo-Epitropisë 
shqiptare, e zgjedhur nga Zotërinjtë Tuaj, Mitropolia e 

Rumanisë i ka akorduar këtij Komuniteti autorizimim 
zyrtar për të patur një lokal të vetin për lutje, në të cilin 

priftërinjtë shqiptarë kanë rastin të zhvillojnë tërë 
shërbimin e shenjtë në gjuhën shqipe. Ky favor i veçantë 

na është lejuar falë njerëzve të shtetit rumun dhe përmes 
kësaj mënyre ka ardhur koha për kombin shqiptar që të 

organizohet themelisht në truallin mikpritës të Rumanisë 
dhe të ketë vatra kombëtare autonome, absolutisht të 

nevojshme për afirmimin dhe përforcimin paqësor të 
vetëdijes kombëtare shqiptare. I bëjmë një apel, pra, 

atdhetarizmit Tuaj të zjarrtë për të cilin keni dhënë dëshmi 
në të gjitha momentet vendimtare për kauzën nacionale 

shqiptare, që të keni mirësinë që si Ju, poashtu edhe miqtë 
Tuaj, krahas atyre që i lusim të intervenojnë me 

këmbëngulje, të merrni pjesë në mbledhjen e madhe 
kombëtare që do të mbahet të Dielën, më 13 Mars të këtij 

viti, në Sallën Eforiei, në orën 2 pas dite, në rend të ditës 

duke qenë çështja urgjente për të marrë qëndrim lidhur me 
lokalin e parë për lutje të këtij komunioteti”. 

Nga një fletërrufe tjetër (në gjuhën rumune), datuar në 
Bukuresht më 21 Dhjetor 1909, nga ana e Komunitetiut 

Ortodoks Shqiptar, kuptojmë se “U bëhet e njohur 
Anëtarëve të Nderuar të Komunitetit tonë, se Eforo-

epitropia në mbledhjen e saj më 20 Dhjetor të këtij viti, 
është mbajtur nga Zotërinjtë Kristu A. Zhapa (kryetar), 

Erakle Duro dhe Thoma I. Çami (nënkryetarë), Nikolae M. 
Koçiu, Vasile Tarpo, Pandele I. Evangjeli, Tënase Kantili, 

Gjeorgje A. Ciko dhe Nikolae Ionesku (këshilltarë), Andrei 
Ion Boria (arkëtar) dhe Vasile Zografi (sekretar). Me këtë 

rast, pranë mijëra falënderimeve drejtuar anëtarëve të 
Komunitetit dhe një apeli të ngrohtë, që të kenë mirësinë 

për të marrë pjesë në shërbimet e shenjta të kremteve të 
mëdha kristiane që po afrohen, në Kishën Shën Gjergji i 

Vjetër (Calea Moshilor), ku të gjithë do të lartësojmë lutjet 
tona të bashkuara ndaj Gjithëtëfuqishmit në gjuhën tonë 

kombëtare.” Çka don të thotë kjo? Kjo don të thotë se dy 
vjet para mbajtjes së meshës së parë në gjuhën shqipe nga 

ana e Fan Nolit, në Bukuresht është mbajtur liturgjia e parë 
në gjuhën shqipe nga ana e një prifti vllah (Harallambie 

Ballamaçi), fakt që dëshmohet edhe përmes tre letrave të tij 
që ia ka dërguar Nikolla Naços në Bukuresht, në të cilat e 

njofton edhe për një fakt tjetër: se 5 vjet para hapjes së 
Mësonjëtores së parë shqipe në Korçë (1886), krahas 

nxënësve arumunë, në paralele të përzjera, Ballamaçi ua ka 
mësuar gjuhën shqipe edhe bashkëkombasve të tij 

shqiptarë (1881). 

 
Zija Jacaj. Ka dëshmi gojore të transmetuar brez pas brezi 

(por me siguri edhe të shkruara) që kishat dhe manastiret 
orthodokse të sotme në teritorin e Kosovës janë ngritur mbi 

themelet e kishave Romane Katolike Shqiptare, gjatë 
perudhës shumë shekullore të pushtimit dhe kolonizimet 

Serb të Kosovës, një strategji e Kishës Orthodokse për të 
pushtuar territore. Një përpjekje e tillë, në mos gaboj, 

është bërë edhe në Mal të Zi vitet e fundit (para se Mali i 
Zi të shkëputej nga Federata, vërejtja ime) ku u mor leja 

nga Qeveria Qendrore e Federatës për të ngritur një Kishë 
Orthodokse mbi themelet e një Kishe Katolike Shqiptare. 

Kjo ka qenë rruga deri tek krijimi i mitit që Kosova është 
Serbi dhe djepi i qytetërimit orthodoks serb. Do të ishte një 

ndihmë e madhe sikur të publikoheshin fakte dhe studime të 
autorëve të paanshëm anglo-saksonë si ky që Ju 

rekomandoni (apo edhe të tjerë) në mënyrë që çiresh 
maska këtij miti (që sigurisht se një pjesë e popullit të 

manipuluar/indoktrinuar (brainwashed) serb ende beson. 
Dobësimi dhe rënia e këtij miti tashmë ka filluar përderisa 

bota perëndimore ndihmoi që Kosova të bëhet e pavarur 
dhe tashmë po e njeh Kosovën si shtet të pavarur. 

 

mailto:alban.voka@gmail.com
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Shkruan: Faruk Ajeti, Vjenë/Austri 
Faruk Ajeti u lind me 26 korrik 1983 në Dadranë (Kosovë). Përfundoi studimet në departamentin e shkencave politike 

në kuadër të Universitetit të Prishtinës dhe ishte kryetar i Asociacionit të Studentëve të këtij departamenti. Më pas 

përfundoi studimet master në shkencat politike në Universitetin e Vjenës dhe njëkohësisht është duke ndjekur studimet 

për doktoratë po në Universitetin e Vjenës. Momentalisht është i angazhuar si sekretar  i dytë në Ambasadën e 

Republikës së Kosovës në Austri. 

 

 

 

 

 

 

 

Konvikti i shqiptarëve në Vjenë 
 

Konvikti i shqiptarëve në Vjenë 

 

Në kuadër të hulumtimeve shkencore nëpër arkivat 

shtetërore austriake dhe në përpjekje të zbardhjes së 

rolit të politikës së jashtme të Perandorisë Habsburge 

(prej vitit 1867, Austro-Hungaria) në Kosovë e 

jashtëzakonshme ishte gjetja e materialeve të 

papublikuara deri më tani. Fjala është për të 

ashtuquajturin “Konvikti i shqiptarëve në Vjenë“ nga 

viti 1908 deri në vitin 1918. 

 

Por, cila është parahistoria e këtij konvikti të 
shqiptarëve? Gjatë shekullit XIX, Perandoria Habsburge 

nuk ishte në pozicione shumë të favorshme qoftë në 

Evropën e Mesme (pas disfatës nga Prusia në Luftën 

Gjermane në vitin 1866), qoftë në Evropën Lindore pas 

rivendosjes së ndikimit rus, në Evropën Jugore përballë 

unifikimit italian më 1861 apo në Evropën Juglindore, 

ku sidomos pas Kongresit të Berlinit, Vjenës filloi t‟i 

ngushtohej hapësira vepruese në vendet ballkanike 

(Serbi, Bullgari dhe Mal të Zi, të cilat formuan 

Aleancën Treshe më 1887). 

 

Austro-Hungaria në kërkim të një aleati të ri në 

Ballkan 

Rrjedhimisht, Austro-Hungaria ishte në kërkim të një 

aleati të ri në Ballkan. Një aleat sllav (dhe ortodoks) në 

hapësirën ballkanike që mund të ishte satelit rus nuk 

ishe investim i sigurt. Ndërsa një aleat josllav (pse jo 

edhe ortodoks), por që mund të bjerë më vonë nën 

ndikimin rus si rezultat i pretendimeve territoriale – siç 

mund të ishin Rumania, Greqia apo Perandoria Osmane 
– nuk paraqisnin po ashtu siguri për Vjenën në aspekte 

afatgjata të politikës së jashtme. Aleancën e kërkuan me 

më të dobëtit e Ballkanit, dhe ata ishin pa dyshim 

shqiptarët. Pozita gjeografike e shqiptarëve ishte kyç në 

Ballkan, që determinonte direkt elementin e sigurisë për 

Perandorinë Austro-Hungareze. Kësaj i shtohet rëndësia 

e sigurisë për dominim ekonomik në tërë rajonin e 

Ballkanit përmes rrugëve detare dhe tokësore.  

 

Përpjekja e parë austro-hungareze në shekullin XIX, kur 

çështja e Shqipërisë debatohej në nivele të larta 
perandorake, ishte konferenca e thirrur nga ministri i 

Jashtëm, Goluchowksi von Goluchow, më 17 nëntor 

(dhe pastaj më 8 dhe 23 dhjetor) 1896. Kjo konferencë 

kishte për synim hartimin e një strategjie të qartë për 

Shqipërinë dhe një udhërrëfyesi specifik me emrin 

“Hyrje në një aksion energjik në Shqipëri”.  

 

Edhe pse shqiptarët nuk përbënin shtet në kuptimin 

westfalian, për Vjenën zyrtare shqiptarët paraqisnin 

etninë më të vjetër të Ballkanit. Por, si t‟i bënte Vjena 

aleatë shqiptarët, kur ata ende s‟kishin shtet, ishin të 

ndarë në katër vilajetet turke dhe që praktikisht ishin 
akoma nën sundimin osman, që posedonin përkatësi të 

ndryshme fetare dhe dialekte gjuhësore, ku ende nuk 

kishte as shkolla të mirëfillta në gjuhen shqipe dhe ende 

s‟kishin as alfabet të vetin. Si rezultat i shtypjes së 

vazhdueshme të shqiptarëve dhe mungesës së theksuar 

të një ndjenje imperative të përbashkët, Vjena synonte 

mbi të gjitha gjetjen e një emëruesi të përbashkët që të 

gjitha këto ndasi t‟i puqte në një pikë substanciale: 

ngritjen e vetëdijes kombëtare shqiptare. 

 

Derisa vendet fqinje të shqiptarëve tashmë kishin krijuar 
platformë nacionale-politike, shqiptarët ishin vonuar tek 

me programin politik të Lidhjes së Prizrenit, i cili tek e 

fundit nuk shihej më sy të mirë nga Fuqitë Perëndimore 

për shkak se njëra nga kërkesat e saj ishte ruajtja e 

lidhjes më sulltanin. (Se a ishte kjo kërkesë largpamëse 

apo nuk ishte, nuk paraqet subjekt të këtij artikulli). 

Pavarësisht kësaj, politika e jashtme austro-hungareze 

synonte që shqiptarët t‟i bënte të gatshëm për pavarësi, 

ngaqë rënia e “të sëmurit të Bosforit” ishte tashmë 

çështje kohe (Schanderl 1971). 
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Qëllimi i shumëfishtë i planit për arsimim 

Me qëllim të ngritjes së vetëdijes nacionale shqiptare 

patjetër duhej arsimimi i të rinjve shqiptarë, jo si deri 

më parë sipas planprogrameve osmane, greke apo 

italiane, apo sipas gjuhëve të tyre ose sipas klerit 

mysliman, ortodoks apo të krishterë. Por në Vjenë, dhe 

atë në shqip dhe gjermanisht. 

 

Që nga viti 1886, kishte plane të dokumentuara për 
themelimin e një institucioni arsimor. Hartues i këtij 

plani ishte konsulli i përgjithshëm austriak në Shkodër, 

Friedrich Lippich von Lindburg. Idenë e Lippichit më 

vonë do ta shtynte përpara konsulli Theodor Ippen. Kur 

italianët fillojnë t‟i zgjerojnë aktivitetet e tyre në 

Shqipëri – sidomos në fushën tregtare, forcimi i 

kompanive italiane në tokat shqiptare, hapja e bankave, 

rritja e subvencioneve për spitalet, për manastiret – 

austro-hungarezët u vunë në disavantazh. 

 

Dhe plani për hapjen e institucionit arsimor të të rinjve 

shqiptarë në Austri do të gjente përkrahje gjatë viteve 
1902 dhe 1903 nga Ministria e Jashtme dhe nga 

Ministria e Tregtisë. Strategjia ishte e qartë dhe me 

mjaft domethënie. E para, hapja e këtij institucioni do të 

nënkuptonte rritjen e ndikimit austro-hungarez tek 

shqiptarët E dyta, projekti në fjalë nuk do të jetë 

diskriminues në kuptimin fetar dhe krahinor, por do t‟i 

përfshijë të rinjtë e të gjitha përkatësive fetare dhe të 

gjitha qendrave me shumicë shqiptare. E treta, të rinjtë 

shqiptarë kur të kthehen në vendlindjet e tyre do të 

paraqisnin një lloj mbrojtje të interesave politike dhe 

tregtare të Vjenës. E katërta, do të rritej simpatia e 
shqiptarëve në raport me Vjenën. 

 

Masat edukative dhe orari strikt 

Përzgjedhja e nxënësve shqiptarë bëhej sipas 

rekomandimeve të konsullatave austro-hungareze, 

ngaqë këta të fundit kishin sugjeruar që nxënësit të jenë 

nga personalitete të fuqishme dhe nga familjet shqiptare 

me ndikim. Nxënësit ishin nga mosha të ndryshme, 

kështu që mosha nuk paraqiste kriter seleksionues.  

 

Masat edukative dhe orari i mësimit ishin goxha strikte 
në konvikt. Mësimi në gjuhën gjermane zhvillohej nëpër 

grupe dhe atë çdo ditë nga ora 8:30 deri në 11:00 dhe 

nga ora 14:00 deri në 17:00. Në qoftë se kishte raste që 

nxënësit kishin edukim paraprak, mësimi zhvillohej 

enkas për ta dhe jo në grupe. Pjesë shtesë e edukimit të 

tyre padyshim që do të ishte edhe mësimi në gjuhën 

shqipe, i cili zhvillohej çdo të martë dhe të premte nga 

ora 15:00 deri në 17:00. Kursi përgatitor i 

gjermanishtes, përkatësisht mësimi i suksesshëm i 

gjuhës gjermane ishte i domosdoshëm. Vetëm ata 

nxënës që kalonin provimin përfundimtar kishin të 

drejtë të vazhdonin shkollimin nëpër gjimnaze apo 
shkolla profesionale ose praktikë në ndonjë kompani 

austriake. Dhe, ata nxënës që tregonin rezultate të mira, 

do të fitonin bursë për studime shtesë profesionale, 

ngaqë sipas autoriteteve austriake të Ministrisë së 

Tregtisë “me njohuritë e marra mbi jetën ekonomike 

austriake, (nxënësit shqiptarë) të shërbenin pas kthimit 

në vendlindjen e tyre për nxitjen e marrëdhënieve 

tregtare mes vendit tone dhe Shqipërisë”. 

 

Fërkimet etnike midis nxënësve shqiptarë e atyre 

serbë 

Fillimisht nxënësit shqiptarë u vendosën në një objekt 

në Vjenë, ku edhe nxënësit serbë vijonin mësimet e 

shkollës së tregtisë. Menjëherë filluan të paraqiteshin 

fërkime etnike dhe përçarje ndërmjet tyre. Kështu që 
Ministria e Tregtisë e Austrisë u detyrua që nxënësit 

shqiptarë t‟i largonte dhe t‟i vendoste në një institucion 

tjetër, të cilët do të merrnin arsimim të veçantë. Ata do 

të vendoseshin në një konvikt në distriktin e katërt të 

Vjenës në rrugën “Wohllebengasse 1”. (Kur rastësia 

historike përputhet me aktualitetin të krijohet përshtypja 

sikur ka një rrjedhje logjike të proceseve. Distanca 

ndërmjet konviktit të parë me Ambasadën e Republikës 

së Kosovës aktualisht është 850 metra, ndërsa me 

Ambasadën e Republikës së Shqipërisë hiç më larg së 

190 metra). 

 
Procesi i mësimit ishte mjaft i centralizuar dhe nën 

mbikëqyrje të vazhdueshme. Menjëherë u morën masa, 

që edhe sistemi i nxënëseve shqiptarë dhe qëndrimi i 

tyre në konvikt të jenë nën përcjellje të vazhdueshme. 

Me qëllim të mbajtjes së rregullit në konvikt dhe 

seriozitetit të institucionit, institucionet austriake 

caktuan mbikëqyrës një austriak (Anton Leb). 

 

Problemet u paraqiten menjëherë. Në këtë konvikt do të 

vendoseshin më vonë edhe ca nxënës gjermanë. Por 

nxënësit shqiptarë u ankuan, ngaqë, sipas tyre, 
udhëheqësi i konviktit kishte më shumë simpati për 

nxënësit gjermanë sesa për ata. Duke marrë shkas nga 

kjo ankesë, Ministria e Tregtisë detyrohet të veprojë që 

mos t‟ua prishë qejfin nxënësve shqiptarë. Ajo e 

ndërprenë kontratën me udhëheqësin e konviktit, Leb, 

dhe e cakton për udhëheqës një person nga ushtria me 

gradën ushtarake nënkapiten. 

 

Me qëllim të ofrimit të kushteve edhe më të mira, 

nxënësit shqiptarë në vitin 1910 do të zhvendoseshin në 

një vend tjetër, në distriktin e tetë të Vjenës (Neubau), 
saktësisht në rrugën “Krotenthallergasse 2”. (shih 

foton). Ata do të vendoseshin në një banesë të marrë me 

qira në katin e tretë, e cila përbëhej prej nëntë dhomave. 

Katër nga nëntë dhomat do të përcaktoheshin për fjetje, 

në të cilat u vendosën 20 shtretër për fjetje.  

Zhvendosja në objektin në distriktin e tetë të Vjenës (Neubau) 
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Ardhja e çdo nxënësi ishte në kosto të Qeverisë 

austriake. Bursat për studentët shqiptarë do të 

mbuloheshin nga dy ministritë e lartpërmendura. Çdo 

bursist kishte në dispozicion 2640 krone, si dhe 1000 

krone çdo tre muaj për shpenzime shtesë, siç janë për 

materialet e mësimit, për veshmbathje, për udhëtime, 

për pushime dhe të holla xhepi. Por, meqë për çdo muaj 

nxënësit bënin shpenzime shtesë, kostoja e tyre veç 

rritej. Rritej e shtohej, saqë të dy ministritë detyroheshin 
t‟i ndryshonin marrëveshjet ndërmjet tyre. 

 

Ankesat që çonin peshë tek organet shtetërore 

Nxënësit shqiptarë trajtoheshin shumë mirë, ngaqë 

ndonjë dënim I fortë ndaj tyre do të kishte pasoja 

politike prej rajonit që ata vinin. Zyrtarët e Ministrisë së 

Jashtme përkujdeseshin që nxënësit shqiptarë të 

vizitonin shfaqje kulturore, teatrale dhe 

kinematografike, lojëra argëtuese fëmijësh dhe cirqe 

humori. 

 

Kështu që, edhe kur ata i shkelnin rregullat, dënimet 
ishin të vogla dhe minimale. Ankesat e tyre merreshin 

menjëherë parasysh. Kur nxënësit shqiptarë ankoheshin 

për drejtuesit e konviktit për parregullsi apo mungesë 

pastërtie, ata largoheshin nga puna ose iu ndërrohej 

vendi I punës. Nxënësit shqiptarë ishin në dijeni që 

kërkesat dhe ankesat e tyre merreshin parasysh. Dhe, 

sidomos Ministria e Punëve të Jashtme ishte 

jashtëzakonisht shumë e interesuar që nxënësit shqiptarë 

të kenë rezultate pozitive në studime dhe të mos kenë 

efekte negative në vendin e tyre, si rezultat i mungesës 

së talentit apo vërejtjeve të tyre. 
 

I tillë ishte rasti i nxënësit Agostino Rakazoli nga 

Mitrovica, i cili nga shtatori i 1909-s ishte vendosur në 

konvikt, por që në gjysmëvjetorin veror të 1911 nuk 

arrinte ta kalonte klasën e dytë të shkollës së tregtisë. 

Megjithëse u detyrua ta përsëriste vitin, ai prapë nuk 

arriti ta kalonte atë. Të ballafaquar më këtë rast, drejtori 

i konviktit në pajtim me Agostinon vendosën që ky i 

fundit ta njoftonte babanë e tij. Por, më 30 gusht 1911 

babai i Agostinos merr një letër anonime nga një “mik 

nga Vjena”. Letra përmbante një varg ankesash për 
konviktin, për kushtet e këqija në konvikt, për mungesë 

ushqimi të mjaftueshëm etj. Babai I Agostinos paraqitet 

pa hezitim tek zëvendëskonsulli austro-hungarez në 

Mitrovicë për vërejtjet e “mikut nga Vjena”. Me gjithë 

mossuksesin e djalit të tij, ai pajtohet që Ministria e 

Tregtisë t‟ia gjejë një kompani austriake, ku Agostino 

mund të bënte praktikë. Me gjithë këtë insistim, 

Agostino si kokëfortë që ishte assesi nuk pranon dhe më 

1 prill 1912 kthehet në Mitrovicë. 

 

E tillë ishte edhe letra ankuese e marsit të vitit 1915, e 

nënshkruar nga 12 nxënës (nga 13 sa ishin gjithsej) 
drejtuar Ministrisë së Tregtisë. Vërejtja ishte: ushqim i 

pamjaftueshëm dhe i pangrënshëm. “Është e vërtetë që 

ne jemi rritur me miell misri, por ushqimet tek ne nuk 

përgatiten me miell misri dhe e di shumë mirë që këtu 

në Austri ushqimi i misrit përdoret veç për derra”, 

shkruhej në letrën ankuese. 

 

I tillë ishte rasti edhe i lëndimit në këmbë të nxënësit 

Beqir Dalibi, ku pa pëlqimin e prindërve doktorët e 

spitalit nuk guxonin ta mjekonin Beqirin. Ai u dërgua në 

Stamboll për shërim me shpenzime të Qeverisë 

austriake. 

 

I tillë ishte edhe rasti i nxënësit Xhemajl Sojli, i cili pa 

lejen e udhëheqësit të konviktit kishte dalë jashtë 

konviktit dhe tërë natën kishte qëndruar në qytet dhe në 
mëngjes paraqitet i sëmurë. Udhëheqësi i konviktit 

dyshon në sëmurjen e tij dhe vendos t‟ia kontrollojnë 

dhomën. Aty ia gjejnë një pistoletë. Për këto shkelje të 

rregullores (për ikje pa leje dhe mbajtje të pistoletës) 

Xhemajlin e dënojnë me arrest shtëpie për tri ditë. Prapë 

e shkel rregulloren. Dy herë ik prapë pa leje, ndërsa 

pistoletën kishte kohë që e mbante. Të shokuar nga ky 

rast mblidhet komisioni, i cili vendos kthimin e tij. 

Ministria e Tregtisë njofton më vonë që Xhemajl Sojli 

nuk do t‟i përsërisë gabimet. Ai ishte propozuar nga një 

njeri me ndikim, Eqrem Bej Vlora. 

 
I tillë ishte edhe rasti i nxënësit Nusret Demi, i cili dy 

herë ishte zënë në flagrancë për falsifikim të faturave 

për të marrë të holla nga shkolla e bujqësisë. Meqë jemi 

këtu tek bujqësia, drejtori i konviktit shkruan në një 

raport se puna bujqësore iu shkakton një neveri 

nxënësve shqiptarë dhe ata nuk kanë fare dëshirë të 

bëjnë punë bujqësore. 

 

Misioni për ngritjen e vetëdijes së popullit shqiptar 

Kolë Dema ishte dërguar në Vjenë me qëllim të marrjes 

së një profesioni të veçantë, ndërsa familja e tij ishte e 
njohur në zanatin e këpucëtarisë. Ai kishte ndjekur në 

Shkodër gjashtë vjet Shkollën Françeskane. Kishte 

talent të jashtëzakonshëm, saqë mësuesit e tij ishin të 

impresionuar. Dhe, me gjithë rezultatin e mirë që tregoi 

në shkollën tregtare, ai kishte talent të madh në 

vizatime. I lumtur me suksesin e Kolës, drejtori i 

Shkollës Françeskane në Shkodër, shkrimtari Gjergj 

Fishta, dëshironte që Kola të kishte sukses dhe të 

vazhdonte për studime të ndërtimtarisë. Rastet e suksesit 

nuk mjaftonin.  

 
Suksesi i nxënësve shqiptarë ishte sukses direkt i 

përpjekjeve austro-hungareze për edukimin e të rinjve 

shqiptarë. Edukimi i tyre do t‟i shërbente direkt ngritjes 

së vetëdijes së popullit shqiptar të të gjitha rajoneve 

shqipfolëse. Qeveria austriake ishte e kënaqur me 

vijimin e programit, zaten ky program përmbante edhe 

kosto të lartë financiare. 

 

Buxheti “i fshehtë” dhe fundi i Konviktit 

Kur opinioni publik austro-hungarez filloi përmes 

publikimit të artikujve të gazetave të njoftohej për 

koston e Konviktit të shqiptarëve në Vjenë, filluan 
reagimet e shumta. Mbi të gjitha, kur u bë publik se 

paratë dedikuar Konviktit nga Ministria e Tregtisë 

fshehurazi mbanin titullin gjoja “për qëllime të 

ndryshme të nxitjes së eksportit”, reagimet më s‟kishin 

të ndalur. Gazeta vjeneze “Arbeiterzeitung” më 18 

shtator 1913 publikon një artikull me titullin “Edukimi i 

nxënësve shqiptarë në kosto austriake”. Ky artikull 
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bënte thirrje që Qeveria austriake “duhet të japë llogari 

me çfarë të drejte ajo mund të përdorë taksat austriake 

për qëllime të tilla”. Por, më tendencioze ishte gazeta 

çeke “Selské listy”, e cila në një artikull të saj më 24 

shtator 1913 boton një artikull me temën “Dashuria e 

Vjenës”. Sipas artikullit, Vjena nuk ka fare mirëkuptim 

për edukimin e nxënësve çekë të Vjenës dhe merakoset 

për nxënësit shqiptarë. “Vjena, kjo Vjenë armike e çdo 

gjëje sllave, e cila nuk ka aspak mirëkuptim për nevojat 
kulturore të fëmijëve tanë, e cila duron veprimet e 

dhunshme që u ushtruan mbi pasurinë e institucioneve 

tona shkollore nacionale, kjo Vjenë është e gatshme të 

shpërndajë mijëra para për kujdesin e fëmijëve të një 

populli, me të cilin nuk kemi asgjë të përbashkët, të cilët 

Austria i ka më për zemër se fëmijët e popullit çek, që 

janë megjithatë pjesë e kësaj monarkie të përçarë... Për 

mbështetjen e nënshtetasve të Vjenës zor se janë 

planifikuar nga arkat shtetërore disa qindra (para). 

Kurse për Shqipërinë, shkëmbinjtë e së cilës banohen 

nga disa fise hajdutësh, qëndrojnë vazhdimisht milionat 

në dispozicion”, (Gostentschnigg 2008). 
 

Fundi i Luftës së Parë Botërore paraqet edhe fundin e 

Konviktit të shqiptarëve në Vjenë, në të cilin u 

shkolluan 80 nxënës shqiptarë. Domethënia politike që 

Shqipëria kishte për Monarkinë Habsburge e tejkalonte 

rezonimin politik të një të riu shqiptar të asaj kohe. 

Zaten, I tejkalonte edhe budallallëqet dhe ankesat e 

nxënësve shqiptarë që banonin në konvikt. Fundja, koha 

shkon e vjen, por përpjeka për edukim dhe arsimim i 

reziston kohës. Dikush edhe mund të dyshojë në 

memorien kolektive, por sigurohet vetëm (dhe me të 

drejtë) kur edhe kjo të hidhet në letër dhe të figurojë e 

zezë mbi të bardhë. Fiks, sikur Konvikti i shqiptarëve në 
Vjenë. 

 

P.S: Mendimet e shprehura në artikull nuk pasqyrojnë 

qëndrimet e institucionit ku punon. 

 
Burimi: © KOHA Ditore (30 korrik 2016)  

http://koha.net/?id=4&l=126130 
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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. 

 

 

I papërsëritshmi At Gjergj Fishta O.F.M. 
(Pjesa e parë) 

 

Asnjëherë nuk shterron dashuria dhe respekti për personalitetin më të shquar të Rilindjes Kombëtare Shqiptare, 

mendjendriturin e pavdekshëm Fishta. 

 

At Gjegj Fishta 

 

I formuar në periudhën e Rilindjes sonë kombëtare, 

poeti ynë Gjergj Fishta, është një nga vazhduesit më 

autentikë dhe të drejtpërdrejtë të saj, shprehës i idealeve 

atdhetare dhe demokratike në kushtet e reja që u krijuan 

në shekullin e njëzetë. Mënyrat e pasqyrimit të jetës, në 

krijimtarinë e tij, janë vazhdim i natyrshëm i teknikës 

letrare të Rilindjes, ku mbizotëroin romantizmi, realizmi 

dhe klasicizmi. 
 

Françeskani i përvuajtur shqiptar me zhgunin e Shën 

Françeskut i perkushtuar trinomit Fe – Atdhe – 

Përparim, Fishta, ishte mjeshtër i pendës dhe shprehjeve 

shumë të thekshme dhe kuptimplote në kohë dhe 

rrethana të ndryshme historike për fatet e popullit shumë 

të vuajtur shqiptar. 

 

Ndërthurjet e ndryshme të mitologjisë me realitetin, 

ashpërsia e stilit, mendimi i fuqishëm filozofik, 

dramaciteti i veprës kanë bërë që Fishta të krahasohet në 

këtë lëmë me Gëten e Danten. 

 

Satira e tij e hollë dhe shumë e qëlluar, u tregua e 

pamëshirshme ndaj veseve të kohës. Pa kompromis, ai 

goditi me pendë të mprehtë dukuritë e shëmtuara 
negative dhe mbartësit e tyre, cilëtdo që qenë ata. Këto 

vese e dukuri ai nuk i luftonte vetëm brenda individit, 

por në rrafshin e gjithë shoqërisë kombëtare.  

 

Poeti Kombëtar Fishta, nuk fal askënd që të abuzojë me 

postin që mban dhe të zhvatë financën kombëtare, të 

marrë ryshfete, të bëjë veprime prej kopuku e dallkauku, 

të trajtojë Atdheun si çiflikun e tij, si tapet për karrigen 

e tij. 

 

Në radhë të parë ajo është satirë kundër tradhtarëve, 

atdhemohuesëve, parazitëve të kombit.Në radhë të dytë 
është satirë kundër elitës zyrtare dhe veseve klasore të 

saj. 

 

Deri më 1899 Fishta shkruan me alfabetin shqip të 

françeskanëve. Në janar të atj viti ai bëhet 

bashkthemelues dhe pjestar aktiv i Shoqërisë 

“Bashkimi”, të cilën e drejtoi poeti atdhetar Preng Doçi. 

Me alfabetin e kësaj shoqërie u botuan edhe krijimet e 

Fishtës të kësaj periudhe. 

 

Me krijimtarinë e Fishtës janë marrë studiues shqiptarë, 
por edhe studiues të huaj, sidomos italianë, austriakë 

dhe gjermanë. Sipas studiuesve të sipërthënë të veprës 

fishtiane, Fishta, më shumë se cilido krijues tjetër, i ka 

dhënë shprehje artistike shpirtit kërkues të shtetit të ri 

sovran shqiptar. I dëgjuar e i ngritur lartë deri në vitin 

1941 si Poet kombëtar i Shqipërisë dhe si Homeri 

shqiptar, pas vitit 1945 Fishta menjëherë ra në harresë. 

Edhe vetëm përmendja e emrit të tij, ishte një tabu për 

shqiptarët, që zgjati pothuajse gjysmë shekulli. Në 

periudhën para Luftës së Dytë Botërore, Fishta cilësohej 

si zëri i kombit. 

 
Më 1902 emërohet drejtor i shkollës Françeskane në 

Shkodër gjer atëherë e drejtuar nga klerikë të huaj. 

Menjëherë ai fut gjuhën shqipe si gjuhë mësimi në këtë 

shkollë. Arrin të botojë këngët e para të “Lahutës së 

Malcis”, kryevepër e poezisë epike shqiptare, më 1904. 

mailto:tmrijaj@yahoo.com
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Personazhet historike të “Lahutës se Malcis” janë vetëm 

një pjesë e vogël e minibiografive e qindra luftetarëve 

atdhetarë, që sakrifikuan për nderin e kombit.Tek kjo 

poemë lexuesi i kujdesshëm sheh nga afër gjendjen e 

veshtirë, ku ndeshemi me mendimet e tyre, me 

karakteristikat dhe gjuhën që ata perdornin. 

 

Më 1907 boton përmbledhjen satirike “Anzat e 

Parnasit”, më 1909 përmbledhjen lirike “Pika voëset” 
më 1913 “Mrizi i Zanave”. Ai shkroi drama, drama 

lirike (melodrama) dhe tragjedi. Në dramat dhe 

tragjeditë konflikti është i ndjeshëm. 

 

Në dramat lirike dialogu është më tepër mjet organizues 

i jashtëm sesa element ndërtues i brendshëm, që t'i japë 

mundësi zhvillimit të veprimeve dhe ashpërsimit të 

konflikteve. Përsa i përket mjeshtërisë artistike, 

zotërojnë po ato cilësi që i mishëron edhe krijimtaria 

poetike. E gjithë dramarturgjia e Fishtës është e shkruar 

në vargje. 

 
Tema e atdhedashurisë është në qendër të pjesës më të 

madhe të veprave: në dramat “Odisea” dhe “Kthimi i 

Uliksit në Itakë”, në dramat lirike: “Shqyptari i 

qytetnuem”, “Shqyptarja e qytetnueme”, “Jerina ose 

Mbretëresha e Lulevet”, e sidomos tragjedinë “Juda e 

Makab”, e cila çmohet si vepra më e mirë dramaturgjike 

e Fishtës.  

 

Tema biblike, e pastrimit shpirtëror të njeriut në luftë 

me veset, për hir të virtyteve dhe të amshuesmërisë së 

qenies njerëzore është në qendër të dramave lirike. 
“Baritë e Betlemit”, “Luigj Gonzaga”.  

 

Si gjithnjë tek Fishta brilant, tema e padrejtësive 

shoqërore është në qendër të tragjedisë “Hajria”, ku në 

mënyrë të qartë mbizotëron realizmi, fryma demaskuese 

ndaj shtresës së pasur që gjithnjë mendon vetëm për 

fitim. 

 

Poeti i madh Gjergj Fishta, është një nga vazhduesit 

autentikë dhe të drejtpërdrejtë të Rilindjes Kombëtare, 

shprehës i idealeve atdhetare dhe demokratike në 
kushtet e krijuara në shekullin e njëzet dhe kjo shprehet 

në mënyrë të dukshme edhe në mënyrat e pasqyrimit të 

jetës në krijimtarinë e tij, si vazhdim i natyrshëm i 

teknikës letrare të Rilindjes, ku mbizotëron romantizmi, 

realizmi dhe klasicizmi.  

 

Vepra e Fishtës dje dhe sot, ndikon gjithnjë në zvillimin 

e letërsisë me vëllimshmërinë e saj, me llojshmërinë e 

gjinive, me pasurinë e mjeteve të shprehjes, me 

autencitetin e saj. Ajo ka meritën e veçantë të ketë 

prekur terrene që deri atëherë, dhe më vonë mbetën të 

paprekura në letërsinë tonë. 
 

Ai ka, gjithashtu, meritën tjetër se diti me mjeshtëri të 

rrallë të kultivoi për herë të parë edhe me stil të lartë 

shtresa gjuhësore të gjalla deri atëherë të pashfrytëzuara. 

Prandaj ndikimi i tij në letërsinë tonë shqiptare, ka qenë 

dhe do të mbetet i madh dhe i shumllojshëm. 

“Lahuta e Malësisë”, 

me 30 këngë, rreth 

17.000 vargje është 

quajtur me shumë të 

drejtë nga shumë 

studiues vendas dhe 

të huaj si  “Iliada” 

Shqiptare, dhe për më 

tepër është vlerësuar 
si i vetmi Epos 

Kombëtar i letërsisë 

sonë, madje edhe si 

epos i Ballkanit. 

 

Si vepër epike që është, megjithatë “Lahuta e Malësisë”, 

nuk ka një subjekt të mirëfilltë qendror, rreth të cilit të 

vërtiten ngjarjet, rrethanat, personazhet përfytyrimet.  

 

Nëse do të kërkonim një hero qëndror të veprës, ai do të 

ishte heroi anonim, populli. Unitetin e veprës në të 

vërtetë, e krijon një përsonazh që, herë vihet në plan të 
parë, herë është i nënkuptuar. Është Fati i Shqipërisë, jo 

më me këtë emër si në poemat e tjera epike si 

“Skënderbeu i pafat” i Jeronim De Radës, “Historia e 

Skënderbeut” të Naim Frashërit etj. 

 

Këtu Fati i Shqipërisë, qëndron prapa simbolit 

mitologjik “Ora e Shqipërisë”. Dhe, sipas besimit 

shqiptar, rrotull kësaj ore, grupohen orët e fiseve, 

bajrakëve, trojeve, orët e shtëpive, së fundi, orët e çdo 

luftëtari, të çdo shqiptari. Këto krijojnë ansamblin më 

simpatik të personazheve në grupin e personazheve 
mitologjike dhe përgjithësisht në vepër, meqë përcjellin 

edhe mesazhin madhor të mbijetesës së shqiptarit dhe të 

kombit të tij, pavarësisht nga befasitë më tragjike të 

çfarëdo kohe që mund të vijë.  

 

Në unitetin e veprës ndikojnë drejtpërdrejt edhe zanat, 

ndër të cilat njëra përcakton unitetin formësor të veprës. 

Kjo është Zana shqiptare që ka kuptimin e Muzës së 

“Iliadës” të Homerit.Në pikëpamje të rolit që luan në 

poemë, përbën binom me Orën e Shqipërisë. Në këtë 

grupim të spikatur, bëjnë pjesë edhe kuçedrat, dragonjtë, 
lugetërit, hijet etj., etj. Për më shumë, ngjarjet e poemës 

kanë një shtrirje kohore prej dy brezash njerëzore. Ato 

fillojnë më 1858, kur Mali i Zi i nxitur nga Cari i 

Rusisë, kërkon të zaptojë tokat tona. Filli i poemës 

mbaron kur është shpallur Pavarësia e Shqipërisë dhe 

Konferenca e Londrës, ka vendosur copëtimin 

përgjysmë të këtyre trojeve. Kobi, kështu ekziston në 

poemë, në të njëjtin binom me Fatin. 

 

I pavdeshmi Fishta, bën njëfarë grupimi të këngëve, 

sipas kronologjisë historike të ngjarjeve.Kështu, kemi 

disa cikle këngësh, kemi ndërmjet tyre edhe këngë që 
qëndrojnë disi më vete, por që luajnë rolin e 

rrugëkalimit nga njëri cikël në tjetrin. Në pikëpamje të 

leximit të veprës ato përkohësisht e shkëputin lexuesin 

nga terreni historik real dhe e çojnë në sfera fantastike. 

 

(vijon) 
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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 tretë) 

 

 

Themeluesit kryesor të 

ONDSH-së dhe profili i tyre 

politik 

Prof. Luan Gashi 

 

Themeluesit e kësaj organizate 

ishin kryesisht intelektual, dhe 

patriot të shquar të kohës. Ishin 

njerëz të cilët kishin përfunduar 
fakultete në vendet perëndimore 

si në Francë, Itali, Gjermani etj. 

Ishin elita shqiptare njerëz të 

pasur që shumë nga ata kishin 

shkrirë tërë pasurin për [çështjen 

kombëtare. Dhe duhet përmendur 

se themeluesit kryesor të saj 

ishin: Prof. Ymer Berisha që 

llogaritej se ishte edhe vet koka e 

ilegales,pastaj ishin profesorët e 

gjimnazit “Sami Frashëri” në 
Prishtinë si : Luan Gashi, Hajdar 

Maloku-Planeja, Gjon Sereqi,  

agronomi Adem Gllavica, 

gjykatësi Limon Staneci, që të dy 

ishin kryeshefa të rretheve, njëri 

ishte nga Ferizai e tjetri nga  nga 

Gjilani, gjykatësi Ibrahim Lutfiu, 

Ukë Sadiku, kryeshef i qarkut në 

Mitrovicë, Ejup Binaku, kryeshef 

i rrethit në Rahovec, me profesion 

mësues, Ajet Gërguri, teknik i bujqësisë dhe shumë e shumë të tjerë që nga 

kjo që thamë le me kuptua se udhëheqësit e ilegales ishin njerëz të ngritur 

dhe me atdhedashuri të madhe. Por duhet cekur se ONDSH-ja në radhët e 

veta kishte edhe kapitena në Ushtrin  Jugosllave si”Ibrahim Banush Sedllari, 

Ejup Binaku, Hysni Rudi si dhe oficer e nënoficer të tjerë. 

Në organet e pushtetit punonin: 

6 kryetar të Këshillave të vendeve,  

2 postëkomandant dhe 2 zëvendës postëkomandant të policisë,  

2 deputet të kuvendit të Serbisë,  

5 këshilltar 
24 hoxhallarë,   

2 priftërinj katolik,  

23 mësues e profesor dhe një numër të madh nëpunësish të pushtetit popullor 

dhe anëtar të PKJ. 

 

Organizata ilegale e ONDSH-së, ishte organizata më e madhe pas LDB.  Ajo 

gjatë vitit 1945-1947, në radhët e veta kishte 30.000 mijë anëtar kurse në 

PKJ  në Kosovë kishte vetëm 8.800 anëtar e prej tyre shqiptar ishin vetëm 

6.000 veta. Dhe nga kjo del përfundimi se sa ishte populli shqiptar me 

pushtetin dhe partin komuniste. 

 

Kongresi III (V) i ONDSH-së 
Situata e krijuar si brenda ashtu edhe jashtë kufijve ndikoi që organizata e 

NDSH-së të mbante tri kongrese partiake brenda një viti. Kongresi V, u thirr 

të mbahet më 25 korrik 1946 në malet e Lipovicës (Blinaj) në Drenicë, por 

për të humbur gjurmë nga organet e sigurimit jugosllav lajmërohet se do të 

mbahet në Kozmaç. Kjo taktikë nga ana e udhëheqësve  të ONDSH-së u 

tregua e suksesshme, sepse kongresi u  mbajt pa u zbuluar nga organet e 

ndjekjes. Në kongres merrnin pjesë mbi 250 delegatë ndaj edhe ishte më 

masivi në historinë e NDSH-së. 

Kongresi i Lipovicës kishte  këtë rend dite:  

 Hapja e Kongresit, 

 Raporti i K.Q. për Ushtrinë - UPNDSH-, Fjala e delegatit të K.Q. 
nga Shkupi i cili nuk arriti, sepse ndërkohë ishte arrestuar dhe 

kongresistët as që e dinin; 

 Ekspoze për punën e Organizatës “BESA KOMBËTARE” dhe të 

Sektorit të Dytë, 

a.      Fjala e z. Prof. Ymer BERISHËS dhe z. Ajet GERGURI. 

b.     Raporti i Sektorit të Parë, ... 

-Përgjigje e letrës së Sektorit të Dytë, të datës 5 korrik 1945, dërguar K.Q. 

nga Greqia ku kërkonin që forcat e armatosura të maleve tona të braktisin 

jetën e maleve e të emigrojnë në Greqi, ku Kongresi njëzëri e hodhi poshtë 

me motivacion se nuk lihen trojet tona dhe familjet nën këmbën e gjaksorëve 

sllavë. Të mbrojmë atdheun, nderin e familjes e vorret e të parëve deri në 
pikën e fundit të gjakut tonë - tha para kongresistëve, atdhetari Ukshin 

Kovaçica. 

mailto:sabile_basha@hotmail.com
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-Zgjedhja e Komandës Supreme 

të Ushtrisë së Maleve – 

UPNDSH, të Kosovës dhe viseve 

shqiptare nën Jugosllavi 

(Komanda do të duhej të 

përfshinte organizatorët, 

përfaqësuesit e Komitetit Qendror 

të LNDSH në Shkup, të 

delegacionit dhe të komandantëve 
të ushtrisë).  

Ukë Sadiku 

 

-Zgjedhja e Komitetit Nacional 

Demokratik Shqiptar dhe e 

Shtabit Të Përgjithshëm të 

Forcave të Armatosura të Maleve 

(në zgjedhje duhej të merrnin 

pjesë përfaqësuesit e popullsisë 

shqiptare të të gjitha trevave të 

Kosovës, Maqedonisë 
Perëndimore, Kosovës Lindore 

dhe asaj Perëndimore: Sanxhak, 

Plavë e Guci deri në Ulqin e 

Tivar). 

 

-Zgjedhja e Komandantit dhe 

ndarja e ushtrisë kombëtare në 5 

divizione të kompletuara me 

aradha, si dhe rregullimi 

disiplinor i ushtrisë - UPNDSH; 

Përgjigje çështjeve përkitazi me 
rojën, furnizimin, ushtrimin dhe 

pajisjen e ushtrisë (pritej përgjigja 

e Komisionit Qendror të KQ të 

LNDSH, që kishte lidhje me 

Misionin Ushtarak anglo-

amerikan), 

Mbyllja e punimeve dhe 

redaktimi i rezolutave dhe 

konkluzioneve të Kongresit të 

Tretë të LpLTSH, gjegjësisht të -

V-tit të LNDSH1. 
 

                                             
1
 Emin Fazlija, Rroftë Shqipnija e vërtetë 

me kufijtë e sajë etnikë, portali 

“zemrashqiptare.net, 8 shkurt 2016   

Kongresin e kishte hapur Gjon Serreqi, i cili ishte edhe referuesi kryesor i 

tubimit. Ai në referatin e vet kishte paraqitur programin e organizatës prej 

dymbëdhjetë pikësh. Do i përmendim vetëm disa nga ato: 

 Organizata të mbaj emrin Komiteti Nacional Demokratik Shqiptar. 

 Programi i KNDSH me disa korrigjime  të vogla të jetë 

“Dekalogu”, që më parë kishte qenë program i Ballit Kombëtar. 

 Statusi i organizatës së NDSH-së, të ruaj sekretin e organizimit në 

mënyrë që organet e pushtetit të mos arrijnë të zbulojnë rrjetin e 

organizatave. 

 Që Shqipëria të shtrihej si shtet demokratik në të gjitha territoret 

etnike shqiptare dhe 

 Në bashkëpunimin e jashtëm komiteti të mbështetet në Anglinë2 

  

Megjithatë në kongres dominuan dy opsione kryesore: Qëndrimi në Kosovë, 

pa marrë parasysh rrethanat dhe kushtet, dhe opsioni i dytë mbështeste 

zbarkimin e përkohshëm të komitetit  në Shqipëri, ku do të 

bashkërenditeshin forcat gjithëshqiptare. Krahu militant  kishte mbështetur 

opsionin e parë, edhe pas një konsultimi të gjatë sikur ishte arritur 

marrëveshja për formimin e një formacioni të armatosur për depërtim në 

Shqipëri.3 Pasi që kongresi kishte miratuar qëndrimet, nga të pranishmit, u 
vendos që menjëherë të nisin përgatitjet për shkuarjen e formacionit ushtarak 

të Kosovës në Shqipëri, duke pasur kujdes  që të mos shkaktohen incidente 

me forcat jugosllave, ndaj bënë përgatitje të mëdha për largimin e tyre që të 

dalin jashtë vendit. Sipas mendimit të Sinan Hasanit “Këta ishin individë, 

grupe dhe banda armiqësore. Në gjysmën e dytë të vitit 1945, organet e 

ndjekjes arritën të depërtojnë gati në të gjitha grupet, që vepronin në linjën 

armiqësore. Kështu brenda një kohe të shkurtër u likuiduan 15, dhe u 

plagosën  12 prijsë dhe personalitetet të rëndësishme të grupeve të 

armatosura4, në mënyrëqë në mbarim të vitit 1946 të kalohet në aksione  të 

gjëra kundër bandave të armatosura” thuhet në vazhdim. Aksioni vazhdoi me 

arrestimin e jatakëve dhe mobilizimin e gjerë të masave popullore të 
shoqëruara me aksione  urgjente ushtarake. 

 

Në mase 15 luftëra dhe përleshje  u dorëzuan pothuajse  120 pjesëtar të 

grupeve  siç quheshin “armiqësore”, 60 veta u vranë dhe 10 u plagosën. Prej 

1.323 deri 1.375 pjesëtar[ve të të gjitha grupeve  të identifikuara në vitin 

1945, pas vitit 1947 mbetën në arrati gjithsej 33 persona5. Mirëpo, edhe pse 

thuhej  kështu në këtë “Rikapitulim” të shtetit jugosllav, megjithatë mund të 

supozohej, se simpatizues e anëtarë të ONDSH-së kishte më tepër dhe se 

organet e ndjekjes asnjëherë nuk arritën t‟i zbulonin dhe t‟i asgjësonin në 

tërësi grupet e ilegales ndaj edhe më tutje formohen komitete te reja në tërë 

trojet shqiptare të Jugosllavisë. 

  
Gjatë viteve 1945-1947, gjyqet ushtarake e civile  si në Prishtinë, në Gjilan, 

në Pejë, në Shkup e në Tetovë u shndërruan në qendra  linçi e inkuizicioni. 

Në fillim nga të arrestuarit kërkohej që të bashkëpunonin me pushtetin për t‟i 

zbuluar shokët dhe anëtarët e tjerë të organizatës, dhe kur kjo  mënyrë nuk 

kishte sukses, atëherë fillonin proceset e gjata gjyqësore, ku shqiptoheshin 

dënime të rënda, me vdekje e deri te 20 vjet heqje lirie. Kështu shqiptarët 

dërgoheshin në burgjet më famëkeqe anekënd Jugosllavisë për të vuajtur e 

kryer punët më të rënda, e shpesh edhe likuidoheshin pa asnjë gjyq. 

 

(vijon) 

 

 

 

 

                                                
2
 Fehmi Pushkolli, vepër e cituar, 142. 

3
 Ahmet Qeriqi, Kongresi I Lipovicës- ngjarje e rendësishme e rezistencës popullore, Bujku 14 

janar 1996. 
4
 Sinan Hasani, Kosova të vërtetat dhe mashtrimet, 148-150. 

5
 Po aty. 
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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. 

 

 

Kontributi i Ndue Përlleshit 
 

Kumtesë e lexuar më 17 gusht 2016 në Akademinë Përkujtimore në Klinë për Ndue Përlleshin me ç rast u zbulua edhe 

busti i tij. 

    

 
Ndue Përlleshi 1908-1949 

 

Familja Përlleshi ishte ndër familjët me aktivitet dhe 
kontribut të spikatur në dobi të çeshtjës kombëtare. 

Fatin e familjës e lidhën përherë me fatin e popullit të 

vet në shërbim të çeshtjës kombëtare.         

 

Sipas të dhënave të gazetës "Vardar" të Shkupit të datës 

18 janar 1909 dhe 11 mars 1909 Petër Engjëll Palaj 

kishte formuar një çetë luftarake antiturke në Budisalc 

të Dukagjinit dhe e kishte vënë nënë komandën e Zef 

Gjidodës dhe Çelit të Lukës. Këtë njësi që kishte afro 

400 luftarë shqiptarë të besimit katolik, Patër Engjëlli e 

dorëzoi në komandën supreme të Isa Boletinit. Sipas të 

dhënave nga tereni ndër pjestarët e kësaj çete ishin edhe 
Mark Përlleshi dhe Dedë Përlleshi. Ndonëse popullata e 

Lugut të Drinit ishte shpërngulur gjatë  kryengritjës së 

vitit 1919, rezistenca e kësaj popullate pasa rikthimit 

ishte e vazhdueshme. Në periudhën në mes dy luftërave 

botërore nga kjo trevë e pikërisht nga fshati Jagodë 

spikat kontributi i çetës së Kolë Gojanit.  Çeta e tij 

vepronte në pjesë të ndryshme të Kosovës. Ai vet i 

shtati u vra në Velezhë të Prizrenit më 9. shtator 1926. 

Se sa i rëndësishëm ishte likuidimi i çetës së Kolë 
Gojanit dëshmon e dhëna se gazeta Politka më 10 dhe 

11 shtator 1926 shkroj për shkatërrimin e kësaj çete 

duke i potencuar si të vrarët ashtu edhe të plagosurit në 

radhët e xhandarmerisë serbe.  Në Arkivin e 

Jugosllavisë në Fondin e Ministrisë së Punëve të 

Brendshme janë  listat e personave që i takonin Lëvizjes 

Çlirimtare. Pushteti  ofronte edhe shpërblime për 

eliminimin fizik të njerëzve të përbetuar të pushtetit 

serb, ku, ndër të tjera, përmendet emri i  Mark 

Përlleshit, për vrasjen e të cilit pushteti serb ofronte 10 

mijë dinarë. Vazhdues i vijës atdhetare të familjës 
Përlleshi ishte edhe  Ndue Përlleshi.      Lindi në 

Paskalicë të Klinës më 1908. Në vitin 1941 u emërua 

kryetar i Komunës në Vogovë të Hasit, që gjendej në 

vijën kufitare Kosovë-Shqipëri. Më vonë u emërua 

kryetar në komunën e Becit të Gjakovës. Në vijim deri 

në fund të vitit 1944, ishte kryetar në komunën e 

Budisalcit të Klinës. Në këtë kohë kërkohët nga brigada  

e VII partizane me komandant Shaban Haxhiun i cili e 

njihte shumë mirë aktivitetin e Ndue Përlleshit. Për 

shkak të bindjeve të tij antikomuniste dhe aktivitetit të 

tij ai ndiqej nga partizanët.  Në rethanat e krijuara Ndou 

filloi jetën në arrati. 
 

Rrethanat politiko-shoqërore në Kosovë nga fundi i vitit 

1944 dhe në fillim të 1945-ës, ishin mjaft të 

disfavorshme për Kosovën dhe shqiptarët. Filloi 

spastrimi i shqiptarëve, i atyre që gjoja kishin qenë në 

pushtet gjatë periudhës së kaluar dhe i atyre që ishin në 

shënjestër të pushtetit komunist. Në fakt fillon likuidimi 

masiv i shqiptarëve në përgjithësi në të gjitha rajonet e 

Kosovës. Ndër shumë shqiptarë të cilët u pushkatuan 

nga OZNA në dimrin e vitit 1944-45 kishte edhe mjaftë 

njerëz nga Klina me rrethinë. 
 

Në Qeli të Jellovcit afër fshatit Siçevë të Klinës më 12 

shtator 1945 grupi  prej 33 luftëtarësh të Ukë Sadikut u 

ndesh me forcat ushtarake jugosllave. Në ketë betejë të 

ashpër vritën 28 luftetarë tonë në mesin e të cilëve edhe 

Shaban Sadiku. Edhe në ketë betejë nga fshati Jagodë 

vritën Zef Sokoli- Thaçi me të birin Markun. 

 

mailto:lushculaj66@hotmail.com
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 Në kullën famëkeqe të Popit në Istog u vranë shumë 

atdhetarë në mesin e të cilëve edhe Llesh Gjoni nga 

Zllakuqani dhe  Pjetër Jaku nga Ranoci. 

 

 Gjendja e tillë  i detyroi shqiptarët që të vetëmbrohen 

përmes rezistencës së armatosur. Si çdo herë i gatshëm 

për t‟u sakrifikuar për atdheun  ishte edhe Ndue 

Përllëshi. Në këtë vit të përgjakshëm u pushkatuan 

mijëra veta. Aktiviteti ushtarak i çetës së Ndue 
Perlleshit ishte tepër i madh gjatë tërë vitit 1945. Atij 

tashmë iu kishin bashkuar edhe dy vëllezërit Hili dhe 

Zefi. Në këtë periudhë çeta e Ndue Perlleshit kryesisht 

vepronte në fshatrat e Lugut të Drinit dhe të rrethit të 

Gjakovës. 

 

Çeta e tij u rrit shumë shpejt. Në dobi të çeshtjës 

kombëtare bashkëpunoj më shumë  bashkëatdhetarë të 

shquar në mesin e të cilëve edhe me Shaban Polluzhën. 

Këtë e dëshmon e dhëna se Kuvendi   i Polluzhës mori 

disa vëndime të rëndësishme kurse  në pikën e 6 vëndosi 

që në Shtabin Suprem, përveç anëtarëve të 
deriathershëm  të zgjedhej edhe Ndue Përlleshi.  

 

Pas shuarjes së rezistencës së Drenicës në shkurt 1945 

dhe vrasjes së Shaban Polluzhës dhe Mehmet Gradicës 

shumë luftëtarë nga Drenica kaluan në çetat e Rrafshit 

të Dukagjinit e disa edhe në çetën e Ndue Perlleshit.  

Ndou bashkëpunoj ngushtë me çetën e Ukë Sadikut. Me 

çetën e Ndout ishte edhe atdhetarja shkodrane Marije 

Shllaku e cila u bë shembull i rezistencës për bashkimin 

e trojeve. Sipas dëshmive të Zef Shllakut 

bashkëluftëtar i Ndout  dëshmohet se Ndue Perlleshi 
konsultohej për çdo veprim me bashkëluftëtarët. 

Ndonëse Ndou përkujdesej vetë në mënyrë të veçantë 

për Zef Gjidodën si luftëtar i dekadave për lirinë e 

Kosovës respekti  ishte i madh për të  gjithë  

bashkëluftëtarët  si për  Shaban Demën, Feriz Bojën, 

Ndrecë Nikollën etj.   

 

Çeta e Ndout arrinte të përballonte vështërsitë të  në saje 

të strategjisë luftarake të udhëhequr nga Ndue Perlleshi, 

profesor Ymer Berisha dhe njeriu që barte me vete një 

përvojë të gjatë luftarake Zef Gjidoda.   
 

Më datën 4 dhe 5 gusht 1945 u mbajt kuvendi i 

Dobërdolit, ku u mblodhën shumë luftëtarë e prijës të 

çetave kryengritëse të rajoneve të ndryshme të Kosovës, 

nga Shqipëria e Veriut, Sanxhaku dhe Rozhaja si: Ukë 

Sadiku, prof. Ymer Berisha, Ndue Përlleshi, Qazim 

Bajraktari, Marije Shllaku etj. 

 

 Kuvendi i Doberdolit të Klinës zgjodhi edhe 

udhëheqësit e sektorëve sipas parimit territorial, duke 

emëruar aty krahas udhëheqësve ushtarakë edhe ata 

politikë. U emëruan 12 komandantë e po aq komisarë 
politikë. Ndue Përlleshi u zgjedh udheheqës ushtarak 

për rrethin e Pejës kurse Zef Gjidoda udheheqës politik. 

Pranimi i detyrës nga Kuvendi i Doberdolit si 

udheheqës ushtarak për terë rajonin e Pejës tregon për 

karakterin e fortë dhe vëndosmerinë e Ndue Përlleshit ta 

pranojë një përgjegjësi të tillë të madhe dhe të përballët 

më detyrën e vështirë të organizimit ushtarak. 

 Ndue Përlleshi ishte një ndër nënshkruesit e raportit që 

iu dërgua gjeneralit anglez Hadsonit më 22 tetor 1945 

në të cilin e informonte atë dhe përmes tij edhe 

Qeverinë angleze për situatën politike në Kosovë. Ishte 

kjo edhe një përpjekje e Ndue Përlleshit me shokë që 

përmes ndihmës së aleatëve anglo-amerikan të jetësonin 

idealin për liri të shqiptarëve. Ai ishte i adhuruar dhe 

kishte respekt të veçantë si nga bashkëluftëtarët por jo 

më pak adhurohëj nga masat e gjëra popullore. Goditje 
të rëndë lëvizjes i dha vrasja e udhëheqësit dhe nervit 

dirigjues   të lëvizjës nacional-demokratike  shqiptare në 

Kosovë prof. Ymer Berishës me 10 korrik 1946. Pas 

eliminimit të shumë udhëheqësve të çetave çeta e Ndue 

Përlleshit kishte mbetur të veproj thuajse e vetme. 

Megjithatë përpjekjët e tyre vazhduan. Më pak luftëtarë 

dhe shumë e ndjekur nga forcat jugosllave më 8 shkurt 

të vitit 1948 Ndout ju vranë edhe dy nga  bashkluftetarët  

më të ngushtë Shaban Dema dhe Ndrecë Nikolla. Ai 

arrin ta çajë rrethimin i plagosur. Pas shërimit detyrohët 

të largohët për në Shqipëri ku bashkohet me çetën e 

Ndoc Mirakës në visët e Pukës. Sipas disa shënimëve të 
botuara në “Shejzat” e Ernest  Koliqit në Romë Ndue 

Përlleshi së bashku  me Ndoc Mirakën dhe Ndue 

Fushën, u vra nga forcat ushtarake të Shqipërisë në 

Bjeshkët  e Iballës, në vëndin e quajtur Boset, me datën 

29 gusht të vitit 1949.  Ndue Përlleshi kishte një moral 

të lartë luftarak. Gjatë veprimtarisë së tij luftarake ai 

ndodhej aty ku ishte më e nevojshme për atdheun. Ishte 

kudo në kërkim të lirisë, me moton se të vdesësh për 

atdhe është nder dhe krenari.     
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Sylë Mehmeti, atdhetar i shquar i Rugovës (1913-1990) 
(pjesa e parë) 

  

 
Ballina e librit për Sylë Mehmetin (autor: Faton Mehmetaj) 

 

Sylë Mehmeti, ndër personalitetet më të njohura të 
Rugovës, nga Rilindja Kombëtare e këndej, lindi më 

1913 në Shtupeq të Madh, në lagjen Kuklecaj, 

vendbanim i moçëm, i dëshmuar në fillim të mijëvjeça-

rit të dytë. Pak para lindjes së tij, në tetor 1912, me 

fillimin e Lufës së Parë Ballkanike, nga Mali i Zi u nis 

sulmi ushtarak, në dy drejtime, për pushtimin e 

Shkodrës dhe të Pejës, dy qendrat e mëdha të Shqipërisë 

së Veriut. Gjenerali Janko Vukotiq depërtoi në Vilajetin 

e Kosovës, më 9 tetor, me rënien e Mojkovcit e të 

Bjellopoles. Pastaj ra edhe Berana, pas tri ditë 

luftimesh. Pasuan luftimet e përgjakshme njëjavore për 

mbrojtjen e Plavës e të Gucisë. Rugovasit qëndruan 
edhe në Çakorr e në Mokna, edhe dy ditë, më 22 e 23 

tetor, të ndihmuar nga luftëtarë të tjerë, si dhe nizamë e 

redifë, afër nëntë mijë (Cana 1997:101), kurse qëndresa 

e fundit katërditore kundër gjeneralit Vukotiq u bë në 

Shtupeq, në venddlindjen e Sylës, në fund të tetorit 

1912. Edhe aty pati luftime të përgjakshme, ku dhanë 

jetën 50 dëshmorë (Harapi 2004:37), për të cilët, pranë 

shtëpisë së Sylë Mehmetit, u zbulua më 2012 pllaka për-

kujtimore në 100-vjetorin e rënies së tyre heroike. 

 

Pas Rugovës, kjo krahinë e njohur e Kelmendit në Alpet 
Shqiptare, ra po atë ditë edhe Peja me rrethinë, më 30 

tetor 1912, e katër ditë më vonë ra edhe Gjakova. Filloi 

terrori mbi shqiptarët. Vazhdoi çarmatosja, ndërrimi i 

plisit me kapicën dhe ndalimi i gjuhës shqipe, dhunimet 

e plaçkitja e pasurisë, ngujimi i thive në xhami dhe ndë-

rrimi i fesë, madje edhe i shqiptarëve të besimit katolik, 

për t'i kthyer në ortodoksë, dhe vrasja e priftit katolik, 

patër Luigj Palaj, si dhe torturat mbi gra e burra: prerja 

në bark e grave shtatzëna, dhunimi i grave para burrave, 

pjekja e syve të burrave në derë të stufës së ndezur, 

shtrëngimi i kokës me mengele, lyerja e duarve me 

vajguri dhe djegia për së gjalli (Harapi 2004:81-

86). Sipas historianit Limon Rushiti, në Pejë me rrethinë 

ata detyruan mbi dhjetë mijë shqiptarë të besimit islam e 

katolik për të kaluar në besimin ortodoks. (Rushiti 

1986:142). 

 

Edhe Kuklecajt e Sylë Mehmetit pësuan keq. U pu-

shkatuan disa burra të shquar të kësaj vëllazërie të 

Nikçit. U pushkatua edhe gjyshi i tij, Zekë Ibra, me dy-

mbëdhjetë të tjerë. Mali i Zi, më 1912 e tutje, kështu 

veproi edhe në krahinën fqinje të Rugovës, në Plavë e 

Guci, me urdhër të mbretit Nikollë të Malit të Zi, që për 
gjysmë shekulli pushtoi shumë krahina të Shqipërisë, 

nga Tivari e Malësia e Madhe, deri në Plavë e Pazar, me 

lejen e Fuqive të Mëdha, në të cilat, për shkak të proces-

it të asimilimit dhe të shpërnguljes, sot vetëm një pakicë 

e popullsisë flasin shqip. 

  

Masakra e Shtupeqit dhe shpërngulja nga Rugova 

Pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, në vjeshtë 

1918, Mali i Zi me Serbinë i sulmuan përsëri viset 

shqiptare dhe Rugovën. E, Rugova, si gjithmonë, rezis-

toi prapë me armë në dorë, disa muaj, deri në shkurt 
1919. Në histori është e njohur edhe Beteja e dytë e 

Shtupeqit, në shkurt 1919, me rreth një mijë kryengritës, 

ku ranë dëshmorë edhe bajraktari i Lajçit, Mehmet 

Shabi, dhe ndihmësi i tij Bekë Hyseni, të Bajrakut të 

Shtupeqit të Vogël. (Neziri 1997:177-182). 

Sylë Mehmeti, si edhe brezi i tij i mitur, që ishin me fat 

që shpëtuan gjallë, e përjetuan rëndë luftën, sidomos 

masakrën e 16 shkurtit 1919, te Hani i Isufit, në Shtupeq 

të Madh. Aty u vranë dhe u dogjën edhe shumë pleq, 

gra e fëmijë nga ushtria e Malit të Zi dhe e Serbisë. 

Rikthimi i këtyre pushtuesve i kushtoi shumë krahinës 

së Rugovës. Ranë rreth 500 dëshmorë e martirë, kurse 
shtëpitë u plaçkitën dhe u dogjën. Prej tyre, vetëm nga 

dy Shtupeqet ishin rreth 200 (Neziri 2004:9). Keq kalu-

an edhe Kuklecajt, se patën shumë të vrarë. Edhe Plava 

e Gucia pësuan përsëri shumë shumë keq, në shkurt 

1919. 

 

Këtij gjenocidi nuk i shihej fundi. Fuqitë e Mëdha të 

Evropës nuk e donin Shqipërinë e copëtuar as në kufijtë 

e vitit 1913. Por, shqiptarët shpresonin në ndihmën e 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës, madje edhe për 

ndërhyrje ushtarake, për ndalimin e gjenocidit. Kryetari 
i Dërgatës Shqiptare, që përfaqësonte Shqipërinë në 

Konferencën e Paqes në Paris, Turhan Pasha, kërkoi aty 

kufijtë e Shqipërisë para Kongresit të Berlinit dhe 

që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndërhyjnë 

ushtarakisht në Shqipëri, për ndalimin e masakrave të 
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Greqisë, të Serbisë dhe të Malit të Zi, më 11 mars 

1919: të shkelunit e dhenave shqiptare prej ushtrive 

amerikane sot po bëhej një nevojë e domosdoshme, 

mbasi këto ushtritë do të mund të ndalojshin me njëherë 

masakrat e tmerrëshme..., ku përmenden popullsi të 

Pejës dhe të Gjakovës, qytetet e Plavës dhe Gucinjës, 

kurse Konferencës së Paqes, më 3 qershor 1919, 

Dërgata i paraqet edhe dokumentin Lista e të masakrue-

mvet në krahinën e Rugovës dhe përmend kërkesën 
që ato vise të shkileshin prej ushtrive amerikane. (Staro-

va:https://www.shqiperia.com). 

 

SHBA i dhanë përkrahje çështjes shqiptare, nga 

T.V.Vilsoni (Th.W.Wilson) e deri te B. Klintoni (B. Cli-

nton) dhe e kanë edhe tash. E rëndësishme ishte edhe 

veprimtaria e Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës 

për njohjen e opinionit botëror për masakrat e Malit të 

Zi dhe të Serbisë në viset shqiptare, si dhe për çështjen e 

Rugovës, të Plavës e të Gucisë, më 28 shkurt 1919, kur 

edhe njëherë i drejtohet me shkresë presidentitVilson 

(Culaj 1997:81). 
 

Rugova u zbraz në shkurt 1919 dhe u shpërngul për disa 

vite, pjesërisht në Rrafshin e Dukagjinit e më shumë 

ikën në Malësi të Gjakovës dhe në vise të tjera. Dan 

Bardhoshi i katundit Graboc, afër Pejës, familje e njohur 

atdhetare, e strehoi familjen e Sylës, rreth një vit e 

gjysmë. Mandej, kjo familje u vendos në katundin Cërr-

cë, tash Komuna e Burimit (Istog), në familjen e Rexhë 

Halitit, e pastaj, pas rreth tri vjetësh nga shpërngulja, u 

kthye në Shtupeq. 

 
Një grusht i rëndë për Sylën e për Rugovën qe edhe 

vendosja e dhunshme e kolonëve sllavë në vendlindjen e 

tij. Shkollimin fillor, Syla e kreu në vendlindje, serbisht. 

Për çështjen kombëtare u përcaktua që nga rinia e 

hershme. Familja e tij ishte dëshmuar edhe në Rilindjen 

Kombëtare dhe në Betejën e famshme të Nokshiqit, në 

dhjetor 1879, si dhe në betejat e janarit 1880 për 

mbrojtjen e Plavës e të Gucisë nga pushtimi i Malit 

të  Zi, sipas vendimit të Kongresit të Berlinit. 

 

Ndërmjet dy luftërave botërore, Sylë Mehmeti pati 
respekt të madh ndaj dy udhëheqësve rugovas të 

rezistencës kombëtare dhe të bashkimit kombëtar, Ker 

Sadria nga Stakajt (Culaj 2007) e Sali Rama nga Bogët. 

Syla e admironte trimërinë e Jashar Haxhës së Drelajve, 

që u bë sinonim i luftëtarit të lirisë, në janar 1921, duke 

luftuar me një ushtri në Drelaj dhe duke mbrojtur nderin 

e familjes dhe nderin e Rugovës. Në vitet  '30, në anën 

veriore të Rrafshit të Dukagjinit, u bënë të famshëm 

edhe Rexhep Sokoli i Paskalicës së Lugut të Drinit e Se-

lman Kadria i Cërrcës së Podgurit të Pejës, që në brezin 

e Sylës e forcuan ndjenjën atdhetare të rezistencës 

kombëtare kundër robërisë jugosllave. I rëndë ishte 
mohimi i të drejtave kombëtare, thotë historiani Culaj, 

në Rugovë e Pejë me rrethinë, ndërmjet dy lufërave 

botërore. (Culaj 2014: 253-264). 

  

Sylë Mehmeti në Luftën e Dytë Botërore 

Gjatë Luftës II, Syla veproi aktivisht në mbrojtjen e 

kufirit nga Mali i Zi, 1941-1944. Në prill 1941, kur ra 

Jugosllavia e Parë, në Rugovë u formuan 6 grupe të ar-

matosura, njësi lufte me nga 100 luftëtarë, për mbrojtjen 

e kufirit të Rugovës nga sulmet e çetnikëve dhe të parti-

zanëve të Malit të Zi, në Qafë të Çakorrit, në Mokna e 

në Smilovicë, kufi i mohuar tash, më 2015 e 2016, nga 

Komisioni ynë i Demarkacionit dhe nga Qeveria jonë. 

Komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura të 

Rugovës më 1941 ishte Zhukë Haxhia i Stakajve, nip i 

heroit të kombit Çelë Shabani, komandant i njohur të 
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, kurse Rizë Zymeri i Ko-

shutanit, nga dera e Zhuj Selmanit të famshëm, ishte ko-

mandant politik. Sylë Mehmeti u rreshtua në grupin e 

pestë, të cilin e komandonte Haxhë Mustafa, kushëri i 

tij. Në Mokna, Syla u plagos. Mori pjesë edhe në Luftën 

e njohur të  Pazarit të Ri. 

 

 Pra, Syla me vullnetarë rugovas, nga prilli 1941 deri në 

nëntor 1944 ishte në mbrojtjen e kësaj krahine të 

Kosovës nga sulmet e Malit të Zi, në pikat mbrojtëse: 

Çakorr-Mokna-Glloxhi-Murgash-Smilevicë. (Arkivi i 

Kosovës, Procesverbali i hetimeve ndaj Zhukë Haxhisë, 
komandant ushtarak i Rugovës, Pejë, më 14 3.1947). 

Prandaj, këtë kufi në Luftën e Dytë Botërore, në kra-

hinën e Rugovës, e kanë mbrojtur gjashtë grupe të 

armatosura, sipas komandantit Zhukë Haxhia: Grupi i 

Zhukë Haxhisë, Stakaj, Grupi i Rizë Zymerit, Koshutan, 

Grupi i Salih Ramës, Bogë, Grupi i Isuf Mehmetit, 

Shtupeq i Vogël, Grupi i Haxhë Mustafës, Shtupeq i 

Math, Grupi i Sak Faslisë, Koshutan. Gjashtë grupet ki-

shin një komandë të përbashkët. Zhukë Haxhia ishte ko-

mandant ushtarak, kurse Rizë Zymeri ishte komandant 

politik. (Arkivi i Kosovës, Procesverbali i hetimeve ndaj 
Zhukë Haxhisë, Pejë, më 27.2.1947). Kjo forcë 

mbrojtëse kishte disa ndryshime në organizim nga fundi 

i vitit 1941. (Arkivi i Kosovës, Procesverbali i hetimeve 

ndaj Zhukë Haxhisë, Pejë, më 14.3.1947). Forca ushta-

rake e këtyre gjashtë grupeve të armatosura përbëhej 

nga 600 vullnetarë gjithsej. Pjesën tjetër të kufirit e kanë 

mbrojtur njësitë nga Rrafshi i Dukagjinit, nga Plava e 

Gucia, nga Sanxhaku  i Pazarit etj. Këto grupe të arma-

tosura të Rugovës kanë pasur edhe disa beteja me grupet 

e armatosura të M. të Zi. 

 
Pas Luftës II, Zhuka ishte kryetar i Rugovës, por shkurt, 

e pastaj Syla u bë kryetar në vend të Zhukës. Syla u 

përpoq për mbrojtjen e krahinës së Rugovës nga 

masakrat e reja të brigadave partizane dhe të pushtetit, 

pas pushkatimit të shtatë burrave në lagjen Nilaj të 

Shtupeqit të Vogël, pesë të vëllazërisë së madhe Lajçi 

dhe dy mysafirë: Idris Jaha-Nilaj, Ali Mustafa-Nilaj, 

Halil Shabi-Vaçaj, Metë Zymeri-Nilaj, Kacup Zeneli-

Broçaj, si dhe Brahim Haxhia nga Shkreli dhe Ali 

Rexha-Nreshaj nga Bogët (Neziri 2006:145). Syla i 

shpëtoi nga pushkatimi, me guxim e mençuri, i shoqë-

ruar nga bajraktari i Shtupeqit të Vogël, Ramë Isufi, mbi 
20 burra të katundeve Koshutan e Pepaj. Syla kreu 

detyrën e kryetarit të komunës, por punoi fshehurazi 

edhe në lëvizjen e rezistencës dhe në ONDSH. Ishte 

kryetar i Komitetit të Nëndegës së ONDSH-së. Mori 

pjesë në Kuvendin e ONDSH-së në fshatin Nakëll, afër 

Pejës, dhe ishte ndër organizatorët kryesorë të tij.  

 (vijon) 

https://www.shqiperia.com/
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Shkruan: Pjetër Logoreci, Vjenë/Austri (logorecip@hotmail.com) 
Lindi në Shkodër. Bir i familjes qytetare e atdhetare Logoreci. Studioi në shkencat juridike në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi”. Së fundi punoi si drejtor i policisë doganore. Më pas u arratis për arsye politike nga Shqipëria. Ishte veprimtar i 

lëvizjeve kryesore për liri e demokraci si dhe hapjen e objekteve fetare në atdhe. Pjesëmarrës në lëvizjet kryesore 

antikomuniste të burgosurve politikë në rang kombëtar. Në Vjenë është diplomuar si puntor social. Ështe studiues dhe 

publicist. Merret me zbulimin dhe studimin e figurave të njohura kombëtare shqiptare të cilat i boton në shtypin periodik 

shqiptar. Në Vjenë është aktiv si aktor teatri, filmash si dhe aktivist për të drejtat e njeriut në UNHCR. Ka titullin 

MIRËNJOHJA E LURËS për kontributin në nxjerrjen dhe riatdhesimin e eshtrave të zv/kryeministrit të parë shqiptar Dom 

Nikollë Kaçorri. 

 

 

Dom Simon Jubani, legjenda e qendresës dhe e lirisë 
 

Me rastin e 5 vjetorit të vdekjes: 

  

Po afrohet, ndër ditët në vijim, pesë vjetori  i vdekjes së Dom Simon Jubanit, 

burrit të lavdishëm që me lëvizjet e veta bëri histori, e që ka mbetur  i 

pashlyer në kujtesën e çdo shqiptarit. Mbasi e njihja nga afër dhe na lidhte 

miqësia, e ndjej si detyrim shpirtëror e qytetar që me këtë shkrim ta përkujtoj 

këtë gjigand të lirisë, demokracisë e të besimit në Zotin. 
 

Sa herë që vizitoja qytetin tim të lindjes, Shkodrën, gjatë daljeve të mija në 

qytet, duke kaluar para katedrales, kontaktin e parë me njerëzit me rastiste që 

ta kisha me Dom Simonin, i cili sapo hapeshin dyert e katedrales, ndodhej 

aty për t„i sherbyer besimtareve të shumtë që vinin posaqërisht për të. Mund 

të them që, vitet e fundit ai ishte i pakënaqur,i zhgënjyer dhe i vrarë 

shpirtërisht, jo nga vuajtjet e burgut apo nga shtrembërimet që vërente në 

ndërtimin e demokracisë së brishtë në vend, por nga kolegët dhe drejtuesit e 

kishës në Shkodër. Në ato kohë, shtëpia e tribunit të lirisë e të besimit, Dom 

Simon Jubanit, ishte bërë një vend i rëndësishëm për shumë besimtarë që 

vinin nga të katër anët e vendit, edhe nga besimet e tjera, për të biseduar e 
marrë bekimin e dishepullit të atdheut e të fesë. Siç duket popullariteti i Dom 

Simon Jubanit, mbrenda dhe jashtë vendit, takimi i tij (si i pari klerik 

shqiptar) me Papën në Vatikan, por edhe qëndrimi i tij kritik ndaj paaftësisë 

dhe mosnjohjes së problemeve tona (shqiptare) nga drejtues joshqiptarë të 

klerit, i verboj këta të fundit të cilët “gjetën shkelje” për të “marrë masa” 

ndaj heroit të kombit, të demokracisë e të kishës.  

 

Shpirti dhe sedra e Dom Simonit, që nuk arritën t„i thyenin 26 vite të 

vështira burgu nën diktaturën më të egër të globit, u goditën nga padrejtësia e 

vendimit të pamerituar nga drejtuesit e arqipeshkvisë së Shkodrës, ...për t„i 

hequr atij të drejtën e ushtrimit të disa shërbimeve fetare ...., goditje që la një 

plagë të thellë e të pashërueshme tek ai. Atij që në strofullën e bishave 
kriminale të diktaturës, në burgun famëkeq të Burrelit, kremtonte meshën e 

shenjtë për të gjithë të burgosurit pa dallim feje, ju mohua e drejta që të 

shërbente në altarin e kishës. Edhe pse i gjymtuar nga makinacionet e 

“eprorëve”, popullariteti i tij ndër njerëzit e thjeshtë u rrit pa masë, mbasi 

çdokush ishte i bindur në personalitetin dhe karakterin e tij të drejtë. 

Drejtësia mund të vonojë por jo të humbasë.  

 

Kush ishte Dom Simon Jubani? 

.... linda  në Shkodër me 5 mars 1927. Prindët e mi, Zefi dhe Cilja i falën 

kishës dhe atdheut një martir intelektual, Dom Lazer Jubanin, helmuar me 

arsenik nga policia sekrete komuniste me 1982.... – shkruan ai në librin e tij 
autobiografik “Burgjet e mia”....., si dhe Simonin e Kinin. 

 

Dom Simoni, filloren e bëri në shkollën françeskane si dhe (pas mbylljes së 

saj) në gjimnazin e shtetit në Shkodër. Mbasi mbaron në Tiranë kursin për 

radiologji fillon të punojë si radiolog në spitalin ushtarak të kryeqytetit. Në 

kohën e konfliktit me Greqinë, ai mobilizohet ushtar dhe dërgohet në front. 

Pas tre vitesh shërbimi ushtark kthehet në Shkodër dhe fillon të punojë në 

Sanatoriumin e qytetit si radiolog, ndërsa , ....siç shprehet ai:....për ta mbajtë 

trupin në formë, fillova sportin që më pëlqente aq shumë: atletikën e lehtë e  

më pas edhe futbollin. Më 

pranuen menjëherë si anëtar i 

ekipit të Vllaznisë e, ma vonë, 

edhe të ekipit kombëtar të 

futbollit.... 
 

Dom Simon Jubani 

 

Për kënaqësinë e tij, në vitet 1957 

(si gjakon) e 1958 (si prift) merr 

urdhërat e meshtarisë dhe 

dërgohet në Mirditë si famullitar, 

me qëllim të rindertojë besimin 

dhe kishat e shkatrrueme nga 
dhuna komuniste.  

“...Por çka më pëlqente mue, 

...shkruen ai, ....nuk i pëlqente 

komunistave, të cilët më vunë 

prangat e më banë me u nisë për 

një rrugë të gjatë e të 

mundimshme (drejt burgut të 

Burrelit), ku u mbylla për 26 vjet 

me rradhë, tue lanë kudo gjurmë 

gjaku.....Në Burrel kam krye 

“Universitetin e Burgut 

Komunist”. Mësova me shkrue e 
me folë Latinisht, Greqisht, 

Italisht, Frengjisht, Anglisht që 

ma vonë më shërbyen me i ba miq 

Shqipnisë në tanë rruzullin 

toksor, tue i tregue se cka ka 

ndodhë në vendin tem, tue fitue 

kshtu epitetin “ Profeti”.... 

 

mailto:logorecip@hotmail.com
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Për sa i përket jetës së tij, vuajtjeve në burg, ai shprehet:....Nëse ndonjë 

piktori do t„i tekej me pikturue simbolikisht jeten teme, do t„i duhej me ble nji 

kalë bojë të zezë.... 

 

Ai u lirua nga burgu në sajë të perestrojkës  dhe zhvillimeve politike në botë, 

me 13 prill 1989, së bashku me shumë klerikë të tjerë, duke i mbetur “borgj” 

Komitetit Qendror, 14 vite burgu.Të gjitha ata që e kanë njohur Domin, e 

dinë që dita më e zezë e jetës së tij nuk ishte dita e arrestimit, por dita e 

vdekjes së nënës, e cila përjetoi për së gjalli vdekjen e të birit Dom Lazër 
Jubanit (të helmuem nga sigurimi) dhe zingjirët e robërisë së djalit të vogël 

Simonit. 

 

Me kthimin e tij në liri, ai nis përpjekjet dhe bën një aktivitet të dendur për të 

rifilluar ushtrimin e lirë të fesë. Si rezultat i këmbënguljes dhe kurajos së tij 

qytetare, arrin që me 4 nëntor 1990 të kremtojë Meshën e Parë Publike në 

varrezat e Rrmajit të qytetit të Shkodres, në praninë e 200 – 300 besimtareve. 

Kjo meshë u pasua nga ajo e 11 nëntorit, ku edhe pse nën represionin e 

terrorin e egër që ushtroj sigurimi dhe policia e regjimit komunist, morën 

pjesë të gjithë qytetarët e Shkodrës, pavarësisht nga besimi. Kush nuk e 

kujton këtë ditë të shënuar për lirinë e besimit dhe të fjalës, ku Dom Simoni, 

edhe pse bëlbëzonte fizikisht, mbajti një fjalim të mirëpregatitur 
programatik, që do të thyente heshtjen 23 vjeçare. 

  

Për kontribut të çmueshëm mbarëkombëtar, Univesiteti i San Francisko-s 

nëKaliforni në vitin 1991, i akordon titullin dhe diplomen “Doctor Honoris 

Causa” në shkencat humane me motivacionin: Pratagonist i një epoke të re 

në Shqipëri...  

 

Më vonë, në vitin 1996-të, shteti i Michiganit e nderoi me një diplomë të 

posaçme me motivacioni: Nismëtar i lirisë së fjalës dhe shtypit...  

 

Siç shkruan ai në shënimet e tija: ... jam i pari shqiptar, që pas Perestrojkes, 
së bashku me shumë përsonalitete të tjera botnore (senatorë, kongresmenë, 

ministra, Andreottin, mbretin e Belgjikës), jam thirrë në audiencë nga Papa 

Gjon Pali i dytë në Vatikan. Jam i pari klerik pa kurrfarë grade që ftohet dy 

herë nga administrata amerikane në Washington, një herë nga parlamenti 

rus, një herë nga Spanja, Izraeli, Egjypti, Turqia, shumë herë nga Franca, 

Italia, Belgjika, Gjermania, ndërsa kam refuzue me vizitue Kinen, Taivanin, 

Meksiken, Argjentinen... 

 

Gjatë punës së tij baritore, ai krijoi famullinë katolike të Spitenit, Kaftallit si 

dhe qendrën (fetare, kulturore, shëndetsore, sportive) të Kalivacit. 

 

... Për me ruejte pamvarsinë e mendimit, nuk kam pranue grada – tregon 

ai - ... nuk pranova kurrë që prej altarit të kishës të bajshe politike, që t‘i 

bajsha thirrje popullit të votonte për partinënë pushtet...Unë baj pjesë në 

partinë e të vorfënve, të masakruemve, të viktimave të së djeshmes e të së 

sotmes... 

 

Kush lexon librin e tij autobiografik “Burgjet e mia” mund të krijoj një ide të 

plotë rreth botës së brendshme shpirtërore e punës së pashoqe që Dom 

Simon Jubani bëri për shoqërinë dhe popullin shqiptar. Edhe pse 

kurdoherë,...për guximin, idealizmin, atdhetarinë dhe qëndresën; ai për miqtë 

dhe popullin e thjeshtë... ishte një 

hero, ...pat ndonjë keqdashës 

(edhe nga rradhët e kolegëve) që 

e etiketoj si “i marri”... 

 

 
Marrja e Titullit-Qytetar Nderi i Shkodrës. 

 

Me kërkesën e popullit të 

Shkodrës, me 4 nëntor 2010, 
Bashkia e Qytetit i akordoi titullin 

e shumë merituar -  Qytetar Nderi 

i Shkodrës.  

Pllaka tek shtëpia e Dom Simon Jubanit 

 

Dom Simoni vdiq në moshën 84 

vjecare me 12 korrik 2011, duke 
na lënë pas një trashëgimi të 

pasur arritjesh nga puna e tij, si 

dhe kujtimin e një figure të 

pashoqe simbol i vuajtjes dhe 

qëndresës nga terrori i diktaturës 

komuniste. Për kalvarin  e 

vuajtjeve, sakrificat, vetmohimin 

e tij, për atdheun dhe kishën 

katolike, mendoi që ai duhet t„i 

shtohet  listës së martireve të 

kishës shqiptare.  

 
Lavdi kujtimit dhe veprës së tij! 

 

Vjenë, me 06.07.2016 
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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.

 

 

Në mëshirën e kujt janë kompozitorët dhe veprat e tyre?! 
  

Një vend të rëndësishëm në trashëgiminë kulturore të 

popullit tonë zë edhe muzika e kultivuar, e cila që nga 

fillimet e saja e ka begatuar fondin me vepra të reja të 

krijuesve tanë.  Nuk po synoj as të rris e as të minimizoj 

këtë krijimtari, por qëllimi i këtij artikullit është të 
kërkoj të dihet, si thashë në titull, në mëshirën e kujt 

janë kompozitorët dhe veprat e tyre? 

 

Çka dua të them me këtë është se askush nuk interesohet 

për ta e as për stimulimin moral dhe as material, e po 

ashtu nuk shfaq interesim askush për ekzistimin as për 

interpretimin e tyre. Në kohët më të hershme nuk ka 

mundur asnjë artist të vijë në Kosovë për të zhvilluar 

koncert, nëse nuk e ka pasur në programin e tij një vepër 

të autorit shqiptar nga Kosova. 

 
Po sot si është?! Mbahen shumë festivale, vijnë shumë 

artistë interpretues dhe dirigjentë dhe askujt nuk i bie 

ndër mend t‟i thotë se është i obliguar që në programin 

të cilin e interpreton, ta ketë një vepër të autorit tonë! 

Edhe Kori e Filarmonia e Kosovës shpesh po na sjell 

programe pa vepra të autorëve tanë. Kjo është pra 

dëshmi se çfarë politike programore ndjekin 

udhëheqësit e tyre e të mos flasim për Baletin pranë 

Teatrit tonë nacional, ku me vite të tëra nuk kemi pasur 

asnjë vepër origjinale! 

 
Ndërkaq ekziston një “atu‟‟ tjetër më pak i famshëm se, 

siç thonë udhëheqësit e institucioneve, nuk kemi vepra 

të denja për t‟i ekzekutuar artistët me famë që vijnë në 

Kosovë. Çfarë absurdi?! Nëse veprat e krijuesve tanë 

ekzekutohen anembanë Europës, pse ata artistë, 

mysafirë, nuk i vënë në program të koncerteve që i 

mbajnë në Prishtinë edhe veprat e kompozitorëve 

tanë?!  

 

Sigurisht se braktisja e vlerave tona muzikore nuk bëhet 

nga jashtë, por, përkundrazi, nga njerëzit tanë që 

gjenden në krye të institucioneve tona muzikore. E, të 
mos flasim për konkurset e shpallura për veprat e reja, 

kur autorët tanë fitojnë shpërblime të merituara, kurse 

nuk marrin stimulim material as kur fitojnë në konkurset 

e shpallura. 

Pra, nga kjo mbyllje perspektive shpejt do ta shuajë 

edhe interesimin e krijuesve tanë për të krijuar vepra të 

reja. Një destimulim i këtillë i jetës muzikore, shkakton 

domosdo shterpësi në fushën e krijimtarisë muzikore 

dhe ndikon në zvogëlimin e fondit  të veprave të reja 

muzikore, edhe pse, në anën tjetër, krijuesit tanë kanë 

interesim të krijojnë, kurse Kosova shquhet si një ndër 
rajonet me pasuri të vlerave muzikore dhe me 

origjinalitet të spikatur të folklorit muzikor... Vlerat që 

kanë këngët tona janë të njohura jo vetëm në trojet 

etnike, por më gjerë. 

Pamje nga një koncert i Filharmonisë së Kosovës (mars 2016) 

 

Shtrohet pyetja me të drejtë se çka bëjnë shoqatat 

profesionale si shoqata e kompozitorëve dhe shoqatat e 

institucionet e tjera të këtij profili, e të mos flasim për 

Ministrinë e kulturës.  

 

Në të njëjtin kah shkojnë edhe shumë shoqata të tjera, si 

ajo e artistëve apo e pedagogëve muzikorë, ku në 
mungesë të mjeteve materiale mungojnë aktivitetet. Me 

të drejtë shtrojmë pyetjen: sa orkestra kemi në Kosovë! 

Sa kore dhe sa ansamble veprojnë mund t‟i numërojmë 

në gishtërinjtë e një dore. Dhe, në fund, do të doja të 

përmendja edhe një të vërtetë se, për fat të keq, edhe ne 

vetë s‟jemi të  interesuar që ta ngrehim zërin kundër 

kësaj situate të mjerë, në të cilën gjenden artistët dhe 

muzika jonë! Unë vetëm po përsëris edhe një herë se 

nuk janë shtruar as shqyrtuar seriozisht të gjitha 

mundësitë logjike, as potencialet institucionale dhe as 

energjitë profesionale dhe intelektuale në mënyrë që 

zëri i muzikës të jetë art i fuqishëm që ia lehtëson 
rrugën jetës sonë.    

 

 

 

 

 

 

mailto:akil.koci@gmail.com
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Botim i veçantë 

 

Prof. Dr. MusaKraja – EmirjonaKraja 

 

 

Mësues e Krijues në Diasporë - Hazir Mehmeti “Monografi Social-Pedagogjike” 

 
 

Në Seminarin e 12-të të mësuesve nga diaspora prezantova për pak minuta 

librin tim monografik Social-Pedagogjik. Është kjo një monografi e veçantë 

për mësuesin, publicistin, krijuesin nga diaspora Hazir Mehmetin. Nisur nga 
vepra e tij Akademia e Shkencave të Edukimit vendosi ta pranoi anëtar të 

rregullt te saj para pak vitesh, i pari anëtar nga mësuesit nga diaspora. Ai me 

punën e tij si autor i Abetares së parë shqip në Austri dhe i disa teksteve 

mësimore meriton vlerësimin tonë, si frymëzues brezash. Hazir Mehmeti ka 

një biografi të bujshme dhe mjaftë mbresëlënëse qe nga aktivitet në 

mbrojtjen e shkollës shqipe nga pushtuesit serb në gjimnazet ku punoi në 

Kosovë e deri në ditët e sotme në kultivim e saj brezave në mërgatë, Austri. 

Ai e provoi dhunën nga policia serbe, maltretimet, helmimin e nxënësve, 

largimin e dhunshëm nga lokalet shkollore, persekutimet, arrestimet e deri 

tek kërcënimi me ekzekutim. Të gjitha këto do i gjeni të përmbledhura në 

libër  që sot po e promovojmë. ”  
 

 Po ua përcjell dhe pak fjalë nga Nuhi Gashi, (MASHTK) me këtë rast: 

“Mendoj se një monografi ka vlerat e saja të veçanta, dhe do thosha se aty 

është përfshi vetëm dy deri në tre për qind nga vepra e Hazir Mehmetit. Ai 

është mësues model që duhet pasur parasysh mësuesit e tjerë. Ai tani më 

është i njohur, mes tjerash, si autor tekstesh dhe materialesh mësimore.”  

Pse u përqendruam në këtë 

fushë? 

Në  Vendimin  e  Miratimit  të  
Akademisë  së  Shkencave  të  

Edukimit,  tek  paragrafi  “Qëllimi   

dhe  Objektivat, “ Neni  4, pika  3,  

thuhet: “ Njohja,  studimi  dhe  

përgjithësimi i ndihmesave  të  

figurave  të  shquara  si    

mendimtarë       popullorë, si  

veprimtarë të  shkollës  dhe  të  

arsimit, si  personalitete  të  

mendimit    pedagogjik  në  trojet  

shqiptare  dhe  në  diaspora.  Pra,  
po  bëjmë  një  punë  me  kënaqësi, 

nisur  edhe  nga  kjo  detyrë  që  

buron edhe  nga Programi  i  

Akademisë sonë, një  fushe e   re  

pas  botimit  “PEDAGOGJIA  

SHSH  me  PP”, tashme  si Aspekte  

te Pedagogjisë  së  Zbatuar,  ,  që   

fillon  me këtë  Monografi  Social-

Pedagogjike,   për  një  nga më të  

mirët  mësues të  shkollave  shqipe  

në diasporë, Hazir Mehmetin. 

 
Përvoja  e përparuar  në  çdo  fushë  

të  veprimtarisë  së njeriut  përbën  

vlerë  për  individin, grupin  

shoqëror, institucionin  e  çdo  

fushë  shoqërore  apo  teknike. Kjo  

është,  forcë  shtytëse,  frymëzuese  

edhe   për  të  tjerët , sepse  përbën  

inovacion,  rendiment e cilësi. Aq  

më  shumë  në  punën  me  njeriun 

e ri, me  brezin  që  rritet e  

zhvillohet. 
 

Nganjëherë  i  kemi  përpara 

njerëzit  e  thjeshtë , që  bëjnë  

shumë punë  të vlerta  dhe  i   

kalojmë  në  heshtje , kërkojmë  

“emra  të  njohur,  të  afirmuar”.  

Pikërisht  edhe  tek  këto të 

thjeshtit, kur  i vëzhgojmë  pa  

paragjykime,  vërejmë  realisht  të  

madhërishmen, të  vërteten,  që  

përbën  vlera,  të   mbetura  brenda  

katër  mureve. Kjo ndodhë në 
shumë sektorë ose më saktë  nuk  

duhet të ndodhi, jo për eufori, por 

për vlerat e pozitivitetin , që  i  

karakterizon  në profesion  dhe   në  

jetën  sociale.. 
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E kam fjalën për mësues që kanë vite përvojë, veprimtarie, kanë rezultate të 

lavdërueshme, bëjnë kërkime studimore, botime tekstesh shkollore, 

veprimtari të vlerësuara me çmime deri edhe të nivelit ndërkombëtar, 

ushtrim pune edhe në publicistikë, etj. Atëherë  çfarë duhet pritur, përse kjo 

punë të mbesë e mbyllur, të mos publikohet ?!  

      

Veprimtaria e mësuesve  ka qenë dhe mbetet në kujtesën  afatgjatë të 

nxënësve  bashkë me ndikimet e tyre tek breznitë që përcjellin. Përvoja 

botërore e ka pasqyruar gjithnjë vlerën e punës së mësuesve. 
 

Duke ndjekur disa  seminare  mbarëkombëtare  , që  zhvillohen  çdo  vit,  me  

mësuesit  e  shkollave  shqipe  në  diasporë,  që  për  mua  janë kuvende 

shkencore të vërteta mbarëkombëtare,  të organizuara nga dy  ministritë : të 

Kosovës dhe të Shqipërisë, në të  cilat  kam  pasur  kënaqësinë  të  mbajë  

referate, diskutime  e  të  ndjekë edhe  seancat  e  veçanta ,vizioni im , në  

optikën  e  autorit  të  disa  teksteve zyrtare  të  pedagogjisë, tani po 

zgjerohej, edhe  në  njohje  me  të  gjëra , për këto shkolla, duke mësuar edhe 

nga përvoja e mirë që evidentohej. Tek dëgjoja diskutimet për abetaret 

shqipe në këto shkolla, në një promovim të abetares origjinale nga mësuesi 

Hazir Mehmeti në Austri, e  kam ndjekur edhe  përmes shkrimeve   mikun  

tim  te  nderuar  Prof. dr. Bachil Schader,  që  po  vazhdon  me  shumë  
energji të  japi  ndihmë shumë të çmuar për shkollat shqipe në diasporë. Ai 

ka kryesuar grup mësuesish shqiptarë, që janë autorë tekstesh, në konkursin 

ndërkombëtar, për tekstet në gjuhën amtare. Në këtë konkurs janë paraqitur 

tekste nga dhjetëra gjuhë, që në bazë të drejtave themelore të njeriut, ato që 

duan të mësojnë gjuhën amtare, organet arsimore austriake u krijojnë të 

gjitha mundësitë, që ta mësojnë, përveç gjuhës së vendit pritës.  

Këta mësues janë evidentuar për punë të mirë në këto shkolla, kanë shkruar e 

botuar tekste shkollore, enkas për specifikën e shkollës shqipe me program 

plotësues, kanë krijuar marrëdhënie shumë të mira me nxënësit, me prindërit 

e tyre, me kolegët dhe drejtorët e shkollave të vendeve pritëse, kanë bërë 

studime për të thelluar cilësinë e punës  së tyre, mbajtur kumtesa e diskutuar 
në seminare lokale, zonale e mbarë shqiptare, të cilat edhe janë botuar. 

       

Studimin e përvojës pozitive dhe përgjithësimin e saj, ne e trajtojmë si 

aspekt të drejtimit shkencor të këtij sektori. Pa kaluar në shabllonizëm e 

robotizëm këto  përvoja përbëjnë vlera,  sepse janë në kulmin e produkteve 

që marrim, tek rezultatet në mësime të nxënësve, në” garat  e  diturisë,”  që  

organizohen  aq  bukur  në  gjuhen  shqipe,  në  diasporë, me  këngë  e  valle,  

kostume   kombëtarë , që zhvillohen, si metodë inkurajuese e motivuese të 

nxënësve  e vetë mësuesve, madje  edhe  të  prindërve,  shumë prej të  cilëve  

i  ndjekin me  preokupacion  dhe emocione. Duke i patur fatbardhësisht të 

gjallë e aktivë modele mësuesish mjeshtër në këtë fushë, siç i kanë edhe 
popuj të tjerë, të cilët i mbështesin, në trajtime, me  lindi  ideja të 

evidentojmë, studiojmë e 

përgjithësojmë këtë vlerë, që  është 

sa konkrete edhe aq teorike e 

aplikative, një pedagogji e zbatuar 

në rrethana e pretendime 

bashkohore.  

 

Në këto punime ka pasqyrim 

përvojash në kushte bilinguizmi, 
ose drejt kësaj, eksperimente, 

metoda të punës në kushte 

dygjuhësore, duke bërë krahasime e 

konsoliduar gjuhën e folur dhe 

gjuhën e shkruar, si atë amtare 

ashtu edhe gjuhën e  vendit pritës. 

         

Këta mësues janë promotorë të 

organizimit të festave kombëtare 

apo lokale me nxënësit, por që nuk 

janë indiferente edhe prindërit, 

duke njohur jo vetëm gjuhën 
amtare, ushtrimin e saj, zonën nga 

vijnë, pozicionet gjeografike, vlerat 

ekonomike, sociale, etnokulturore, 

me programe bisedash , këngësh 

popullore dhe të reja, shqipe, valle, 

përmes të cilave edhe  njohuritë  e 

tyre, për të njohur të afërmit, 

gjyshërit e gjyshet e dashura, 

sportistët dhe artistët e vendit, etj, 

dhe të gjitha janë në  përputhje  me 

strategjinë e shkollave shqipe me 
program plotësues. 

        

Këtu roli i mësuesit është tepër i 

veçantë , ai duhet të ketë vizione të 

qarta, kulturë, aftësi  komunikuese 

e frymëzuese të nxënësve, kolegëve 

e prindërve të tyre, gjithmonë në 

mënyrë krijuese. Por, duhet  të  jetë 

edhe  kurajoz, organizator, i punës 
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Shkruan: Jeton Kelmendi, Bruksel/Belgjikë 
Jeton Kelmendi, poet, dramaturg përkthyes letrar dhe publicist, lindi më 1978 në Pejë (Kosovë). Shkollën fillore dhe të 

mesmen i kreu në vendlindje, ndërsa studimet për Komunikim Masiv në Prishtinë, kurse studimet post-diplomike në ULB - 

Universitetin e Brukselit (Politikat ndërkombëtare dhe çështjet e sigurisë). Master-in e dytë e bëri për diplomaci, ndërsa 

është kandidat Doktor Shkence për Politikat e Sigurisë Ndërkombëtare. Vite me radhë shkroi dhe botoi poezi, prozë, ese dhe 

tregime. Si emër Jeton Kelmendi u bë i njohur për lexuesin në Kosovë me përmbledhjen e parë me poezi “Shekulli i 

premtimeve”, të botuar më 1999. Në vijim botoi edhe një sërë librash të tjera. Poezitë e tij u përkthyen në më shumë se 25 

gjuhë të huaja, u botuan në disa antologji ndërkombëtare, duke bërë kështu të jetë poeti më i përkthyer shqiptar. Është 

veteran i luftës që bëri UÇK-ja më 1998 - 1999. Aktualisht punon dhe jeton në Bruksel. 

 

Alicia  Minjarez  Ramírez, Meksikë 

 
Poete, përkthyese, këngëtare, transmetuese në Radio dhe TV. 

 

 
Alicia  Minjarez  Ramírez 

 

Ajo ka lindur në Tijuana Baja California, Meksikë. Ka studiuar Master në 

Shkenca Kompjuterike, specializimin e ka bërë në inteligjencë artificiale. 

Diplomoj në Master në Shkenca Kompjuterike në Universitetin e 

Montpellier II, Francë.Është fituese e një Çmimi të veçantë në Poezinë 

NOSSIDE, festival Ndërkombëtar, Itali 2015, i njohur nga UNESCO. Ajo ka 
marrë çmiminndërkombëtarë frymëzues për poezi Pentasi B. Miqësia 

Botërore „Poezia 2016‟. Poezia e saj u publikua në Spanjë në vitin 2015. 

 

Poezitë e saj janë përfshirë në Librin e Letersisë Botëroretëshekullit XXI, të 

prezantuara në Nju Delhi, Indi me poetë të njohur ndërkombëtarisht dhe 

shkrimtarë eminent.Është drejtore tek “Fondacioni Kapital i Shkrimtarëve”, 

një fondacion ndërkombëtar për të frymëzuar shkrimtarët në të gjithë botën 

për të kontribuar në vlerat e njerëzimit. 

 

Koordinatore dhe njëkohësisht përkthyese Frëngjisht-Spanjollisht -Anglishtë 

në CUPHI III në Kongresin III të Universale Hispano-Amerikan,i Poezisë në 

Los Angjellos, Kaliforni, 2014. 

Pjesëmarrëse në Kongresin e 34 

Botëror të Poetëve në Peru 2014. 

Ajo ka marrë pjesë në disa 

antologji ndërkombëtare poetike në 

Kili, Itali, Spanjë, Meksikë, SHBA, 

dhe Kanada. Poezitë e saj janë 

publikuar në revista ndërkombëtare 
dhe Shqyrtime, të tillë: Ila dhe 

Taourirt në Marok, "Poeti" në 

Tunizi, GALAKTIKA Poetike 

"ATUNIS", në Shqipëri dhe Okaz 

revista e famshme në Arabinë 

Saudite.Poezitë e saj janë përkthyer 

në anglisht, kamerunisht, arabisht, 

portugalisht dhe frëngjisht. Alicia 

kishte lexuar në recitale 

Ndërkombëtare të Poezisë në disa 

vende në mbarë botën, dhe 
transmetuar në programet e Radio 

Kombëtare dhe ndërkombëtare.Në 

fushën e përkthimit, ajo ka 

bashkëpunuar me poetë dhe 

shkrimtarë që ofrojnë versione të 

veprave të tyre letrare 

ndërkombëtare. Përkthimet e saj 

janë botuar në revista dhe gazeta 

në: Londër, Itali, Shtetet e 

Bashkuara, Marok, Kili, Spanja, 

Kanada, Indi, Uzbekistani dhe 
Hazaristan.Është anëtare e zgjedhur 

në MIQËSI POEZISË Grupi 

Ndërkombëtar PENTASI B. 

Krijuar nga babai i poezisë vizuale: 

Doktor Penpen B. Takipsilim. 

 

Gjurmët 
 

Unë jam gjurmë 

la me fjalë, 

abstrakte mbi 

mallkimin 

 

 

 

 

e konstanteve tua 

dhe rrjedhën shumëvjeçare. 

 

Ajrit të pasaktë 

 

 

 

 

ndërmjet 

duarve tua. 

 

Pëshpëritje delikate, 

e rilindur 

në shpirt. 
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Udhëtari 

 

Freski shpenguese 

burgos hapësira ime, 

si bijen yjet 

fjalët si aromatike 

në gjysëmhënë, 

kripa komploton për të 
shtënat tua dhe eqëndrueshme 

ekzistenca. 

 

Vibrimi blue i ajrit në lidhje me 

lagështinë tënde 

vertitet shënimeve, 

ngjitet 

përmes 

Esencave të pemës. 

tingujt grykor 

diktojnë 

horizontin. 
 

 

 

 

 

 

Unë ju kuptoi 

në mesin e murmurimes 

e lë 

holluesin e 

hijeve të lëngshme, 

imagjinuar 
copë pëllumbi, 

muzikë luminante 

të ëndrrave 

ne trillojmë. 

 

I gjeni ju, 

gabimet apo të djathtët, 

me nxitim; 

në shije 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zëri i pandërprerë. 

udhëtar I bukur 

hapave të ëndërruar 

dhe krahëve të zjarrit. 

 

Mbytën në 
dëshira-aromatike me avull 

e muzg mbi. 

 

Dushku i huaj, 

si diç prodhuar nga 

rruga juaj; 

muri i errët 

i një qielli të vjetër 

të ri-shpikur 

fjala jote e dritës, 

iluzore 

ndërzimi 
i gjuhës. 

 

Fryma e lehtë 

 

Alegori memece e reve 

ndjenjat e mia rrënjëkedër, 

dizajnimin e rrugëve; 

Kënga e sorrave dhe Oriolet, 

habitur monstër pengueshëm 
fiqi dhe shega pjellore. 

 

Ujëvarat muzikore 

përshkojnë trashë 

drunjëtdhegështenjat, 

bien pa peshë; 

trashëgimiaantike 

rinsisëdhe shtrembëron 

brigjet, ullinjët dhe vreshtat 

mbi bregdetin e Patara-së. 

E mira shtrigë 

zbret nga 

livdhet zhveshur 

farademaskuese 

për të shuar hënën 
në gjeografinë delikate 

në hijet e mia. 

 

Sytë e tu të ndezur 

baltae të ecurave 

e lodhur dhe dorëzuar, 

poezia e njomë 

 

 

 

Për të pastruar ajrin 

e orëve të fundit. 

 

Gjurmët precize dhe konkrete 

me erën e ditëve 
që sjellin agimin tonë. 

 

Një frymë e shkurtër e dritës suaj 

është e mjaftueshme 

në humnerën e natës sime. 

 

 
Përktheu nga anglishtja: Jeton Kelmendi 
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Poezi nga Jeton Kelmendi  

 

Nëna Tereze  

 

- Përtej vetvetes jetonte 

Tani ka ardhur tek vetvetja dhe jeton me engjëjt 

 

(Nënës Terezë)  

 
 

Sa vjet kaluan 

Nga një shkuarje e madhe 

Përtej vetes jetonte një mrekulli Albanika 

Me dy shpirtra 

Njërin për zotin tjetrin për njerëzimin 

 

Ishte pak Gonxhe pak Kalkutë 

Më shumë Albanika e më shumë dritë 

Njerëzimit 

Lutej dhe bëhej vet  

Lutja 
 

Ilirika  

Nëna jonë Terezë 

Me 1978 paça të ra në emër 

At vjet nëno 

Unë erdha në ketë botë  

Tash 

Kur më duhet krenaria 

Shkoj në Krujë të kastriotët 

E i thërras Gjergjit 

Kur më duhet një yll  
Universi 

Dal në Kodër të Diellit 

I bëj zë Rugovës 

Nëna jonë Terezë 

Me lutjen tënde kam rënë e jam 

Zgjuar 

Dardan 

Engjëjt që jetojnë në qiell 

Buzëqeshën dhe pritën 

Shkuarjen tënde 

Të madhe 
Sa vjet u bënë 

Dhe atdheu po bëhet gati 

Për një ditë tjetër 

Albanika 

Vazhdo lutu për njerzimin 

Jetimet tu 

Për tokën e shtrenjtë 

Që i thonë  

ILIRI 

 

 

Kaluan sa mote 
Që shkove 

Këndej po vijnë do tjerë 

Gonxhe 

“E di një fjalë prej guri” 

E mësova n‟ Shkrel 

Edhe një pallat ëndrrash e kam diku 

Tha Kadare 

E tash 

Bekoj edhe gjurmët e Prekazit  

E të Glloxhanit  

Ato zhgjëndrra i pamë me sy 

Ati ynë në qiell 

Na shikon me simpati 

 

Thuaje edhe një fjalë 

Shqip 

Zoti e bekoftë Arbërinë  
Ndeze një kandil ndriçues 

Ilirikase  

Kjo është e para 

Çdo kush e din  

Nënë ti je vet drita 

 

Shkuarja nuk është e lakmueshme 

Për kurrkënd 

Veç kur shkohet si ti nënë 

Është shkuarje e mrekullueshme  

 
 

Edhe Jezusi dinte për albanët  

Po moti i keq na pat marrë  

E çka ti bësh fatit zi  

Fqinjët na qëlluan të tillë 

 

Përtej vetës ke jetuar 

Dhe tani ke ardhur po jeton në vetveten 

Përjetësi  

Bashkë me engjëjt  

 
Të ardhmen tonë të nesërme 

Sjellna sot 

 

Lutu bre Nënë edhe një herë 

Se dhjetori m‟ ka frikësuar 

E nuk di çka po më shohin sytë 

 

Më bëhet se të ftohtit të Dardanisë 

Po i vonohet pranvera 

Dardanika 

Mos harro edhe katër pjesë 

T‟ ndara 
Nënë ti je emri ynë që shndrit në qiell 

E tokë 

 

 

                                                                                                                            
Dhjetor 2007, Bruksel 
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Shkruan: Sotir Athanasi, Athinë/Greqi (sotir.mimi@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romancë parisjene 
(Paramnezi*) 

 
Ai s'qe thjesht një vështrim por vetëtimë e nisur nga matanë kaltërsisë përqëndruar në atë qelqe e cila, si pickimin e bletës, 
tejet ëmbëlsisht, në fillim e ndjeva. Por, kur ula kryet në dritarezën çark, kuptova se ishin në të vërtetë dy shigjeta të ngulura 

thellë në kraharorin tim. Prandaj ndjeva dhimbjen e një lëkurëkuqi raca e të cilit jo vetëm me të bardhët, por edhe brënda llojit 
lufton.  

-Po. Dhe kur ndodhi kjo „„katastrofë femrore‟‟? - e ngacmova unë mikun tim. 
-Pesë vjet më parë. 

-Pesë vjet dhe e mban mend me detaje atë? 
-Po. 

-Atëhere duhet të kesh qënë rreth të dyzetave, besoj?  
-Në kokë më ke rënë. 

-Po ajo? 
-Besoj te të tridhjetat. Por mos më ndërprit se nuk është si befasimi për të cilin të kam folur dikur. 

-Pa m'a kujto pak, se ty, çdo pesëvjeçar, do të ndodhi diçka për t'u rrëfyer - e ironizova për t'i dhënë shtytje të më tejshme 

gjasës.  
-Mos u tall se nuk është roman.  

-Atëhere duhet të jetë ROMANCË. 
-Po. Edhe mund të merret si ROMANCË. . . . 

 
Të kthehemi miku im te vështrimi i asaj tridhjetëvjeçareje. Ai kridhej ndër yje drite e hije bashkë ku  

brenga, vuajtja e ndrydhja pa vështirësi lexohej. Ai ngjante i përhershëm dhe kurrsesi spontan.  
Aq më tepër, teksa mundohej t'a fshihte me një buzëqeshje të sforcuar, të turbullt e krejtësisht të natyrshme.  

Kjo e tregonte megjithatë edhe më të hutuar, por edhe më joshëse dhe....,dalldinë e zalisjen, shfaqja e saj provonte. Si shitëse, 
bashkë me grishjen për tregtimin e mallit, ishte e detyruar të buzëqeshte. Por ç'e kishte, që e marrtë djalli e marrtë, atë strukje 

e cila, në tablonë e atij portreti, i ngjante busullës akrepat e të cilit qarkonin në drejtim të kundërt?  
Kë priste dhe çfarë kërkonte? Se unë i kisha propozuar tashmë dhe ajo: as nuk i flakte tej si marrëzi të çastit,  

fjalët e përbetimit e përgjërimit tim tronditës, sepse të tilla ato ishin. Por, nuk është se i miratonte, sido që të qenë ato. 
Ndonëse të siguroj që më kishin dalë nga shpirti. Ajo vetëm buzëqeshte hidhur, si të ishte e sigurtë për njëmëndësinë e tyre,  

megjithatë, tërësisht të parealizueshme. Pra, të pavlerë. Shkaku?  Për çastin, do të mbetej plotësisht monopol i saj.  
Gjithsesi, sa më përkiste mua, nuk besoja për ndonjë kauz që ndalonte të dashuronte një shqiptar. Ndonëse frëngjishten e flisja 

rrjedhshëm dhe ajo as që e vuri fare në diskutim kombësinë time. Përveç faktit që ishim në Paris dhe këto koncepte kanë 
shekuj që janë gremisur. 

 
Të nesërmen, avioni më ktheu në Tiranë duke më larguar çdo tentativë për t'a riparë atë..., kometë.  

Se e tillë m'u shfaq në qiellin parisjen dhe (me shumë dhimbje) po me atë ngut, m'u zhduk.  Megjithatë, të vërtetën, do t'a 
mësoja vetëm pesë vjet më vonë. Saktësisht javën e shkuar kur u ndodha sërish me shërbim në Paris. Por le të mos shkëputemi 

edhe për një grimë herë nga çasti i parë: 
-Pagova kollaren bordo që ma paketoi ndihmësi i saj, vërsniku që, (siç do të mësoja pesë vjet më vonë,) ishte adashit im 

algjerian. Unë, u bëra gati të largohesha pa marrë kusurin.  Ajo më ndaloi vetëm me një fjalë:  
-Monsieur! - dhe bëri shenjë për reston. 

Më kot kurseu fjalorin. Ndofta nga që e dinte se zëri i saj qe një tjetër tregues magjepseje dhe donte të mënjanonte  
humbjen e rëndesën tek unë. Dhe kishte të drejtë. Toni i atij zëri, qe radiofonik dhe plot muzikalitet. 

Ajo e njihte vetveten. Kurse unë, si përpara një ndriçimi, isha jo vetëm larg dallimit të çdo tipari të saj që fekste me pamje 
breroreje-komete, por kisha harruar tanimë edhe emrin tim. Veç kësaj, një ngazëllim i beftë më largonte edhe nga çdo 

arsyetim. Algjeriani, që me sa dukej, e kishte zakon të numëroj mbetjen në kohën që pronarja e tij i nxjerr të hollat nga arka, 

vuri re që ato ishin me tepri. Kur ia tha, zonjusha bëri rinumërimin dhe bashkë me purpurin në fytyrë, më hodhi një 
buzëqeshje të plotë mua që të zbrisja nga qielli i shtatë. Dhëmbët e saj si inxhi, në atë gojë të bukur, për mua qenë një tjetër 

befasim e një tjetër ngasje që s'kishte të bënte me përcjelljen e klientit. Por mbase me të kundërtën: mbajtjen, gozhdimin, a 
robtimin e tij.  

Portreti i saj, o Zot, pas kësaj, qe kthyer në një aorerore të mëvetëshme. Në atë kioskë, Hëna shfaqej e plotë edhe pse ishte 
mesditë! Mua më mjaftonte edhe vetëm ky hutim i natyrshëm që të bindesha se edhe ajo e kishte gëlltitur, pa e kuptuar, atë që 

e quajmë jo thjesht dëshirë, por dashuri, me shikim të parë. Se miklimin tim ajo pati përthithur. Të them se ndjehesha gati të 
fluturoja pas kësaj, s'mjaftonte. Nuk e di se ç'ishte. Por, vetëm trupërisht gjëndesha aty, se mëndërisht kisha kapur majën e 

Kullës Eifel. 

mailto:sotir.mimi@gmail.com
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Dhe kjo, ngjante kaq e vërtetë, sa në çastin që më lindi një përshtypje e tillë, pranë meje, o Zot, bëri ballë ajo. Të dy të 

gatshëm drejt kozmosit. Algjeriani i bëjshëm, në fillim me ëmbëlsi dhe tejet i mirësjellë, më tregoi paketën e kollaros 
mbështjellur me kujdes dhe të lidhur me një fjongo tejet të hijshme, si paping. Por, kur pa hutimin tim, me një qesëndi 

ngacmuese deri në cingrisje, më çiku paksa në gjoks, që të më përmendte. Atëhere ndjeva gravitetin e humbur vetëm nga një 
buzëqeshje përzier me një skuqje e hutim të atij portreti kthyer tashmë, në kometë të vërtetë në ikje dhe....: zbritjen time, të 

detyruar, me këmbë në tokë nga vetëm cikja e një dore arabe. 
 

2, Pesë vjet më vonë.  
I gjithë grupi i vizitorëve, shkuan në Luvër. Kuptohet: pavijonet e saj janë objekt i gjithkujt. Për mua, Monaliza ishte zonjusha 

në atë kioskë, emrin e së cilës nuk e mësova që nuk ia mësova dot. Ndonëse në përfytyrimin tim e kisha quajtur: „„E shenjta pa 
emër‟‟. Kuptohet: këtë s'guxoja t'ia thosha kërkujt....Dhe ngutesha të mbërrija përpara se të bëhej pushimi i drekës, siç u 

tha. Apo, se do të kishte grevë dhe lokalet mbylleshin për të shmangur përplasjen me demostruesit, siç pëshpëritej. Dhe ashtu 
ndodhi.Unë vrapoja dhe dallova që nga larg se qepeni i sapo ulur, u ngrit. Një përndritshmëri, si atij që po mbytej në detin e 

errët, fari iu shfaq edhe unë qartësisht dallova. Kë, miku im? Vajzën,  emrin e së cilës nuk e dija, po e dalloja dhe isha i sigurtë 
që më kishte njohur. „„Portat e Qiellit‟‟ për mua befas u hapën.Unë, me po atë veshje (si ngjyra të para pesë viteve ) dhe 

përveç kësaj në këmishë shquhej që tutje edhe kollarua bordo, blerë në dyqanin e saj.  

 
Dëgjo tani dialogun më të dhimbshëm midis dy njerëzve që janë pëlqyer në shikimin e parë:  

-Mirëse erdhët, zotëri!  
-Mirëse u gjej, zonjushë! - iu përgjigja. 

-Gaboheni zotëri. Nuk jam më zonjushë, por zonjë!  
„„Portat e Qiellit‟‟ në një grimcë të sekondës u mbyllën. Unë shtanga nga befasia ndonëse kalimi i saj në një tjetër shkallë 

respekti qytetarie, në atë të ZONJËS, ishte plotësisht i natyrshëm.  
-Mos ndoshta dëshironi një tjetër kollare? 

Pas goditjes së parë, erdhi edhe e dyta. Vetja më ngjau me një penglënës. Ajo më kujtonte kollaron. Më barazonte me blerësit 
e rëndomtë të saj. Unë pohova duke ulur kryet dhe jo me tundjen, siç edhe ndodh rëndom. Në këtë mënyrë, instiktivisht 

pranoja në një farë mënyre kërkesën dhe, klasifikimin e saj, por edhe pendesën e rishfaqjes sime, kaq vonë, pas pesë 
vjetësh. Ishte po ai zë radiofonik, po ato tinguj me muzikalitet veçse..., një vështrim krejt i ndryshëm. Jo si përpara kësaj 

gjysëm dekade. Jo vetëtimë! Jo si shigjetë! Jo dhe jo, do të përsëris njëqind herë. Se „„Jo‟‟-ja duhet të ketë brenda dridhjen jo 
vetëm të buzës e të zëmrës. Por të të gjithë trupit. Shkaku? Tepër i thjeshtë: dikur, të gjitha tiparet në atë portret, më dukeshin 

në shpërpjestim me botën e saj të brendshme  ku një lloj trishtimi dilte më në pah. Kurse tani ai vështrim qe plot dritë. Për më 
tepër se pranë trotuarit ndali një „„Peugeot‟‟. Prej andej zbriti Algjeriani me një fëmijë tri a katër vjeç. E zonja e kioskut iu 

drejtua arabit:  
- Ali! Zotërisë paketoj një kollare bordo dhe fjongon vure Natalinë tonë t'ia lidhi, se ajo është me fat. 

 
Unë, me duart që s'ishin më të miat, zbërtheva kollaren time dhe ia lashë në dorë vogëlushes për t'a paketuar. Kurse të renë e 

vendosa në qafë dhe u ula që të m'a shtrëngonte miturakja Natali. Duart e njomzakes e kryen me dëshirën fëmijërore tërheqjen 
e atij rripi bordo. Pagova si përpara pesë viteve me monedhë të madhe. Francezes, edhe asaj, po i dridheshin duart tek 

përgatiste kusurin. Turbullt, por vërejta në ato duar një tejnderje. E zonja u mundua t'a paraqiste si tejnxitje, aty më parë, kur i 
tha të shoqit që të vinte të bijën, Natali, këtë dlirësi kristali si më të denjë, a si një kujtim lamtumire të kësaj „„romance‟‟ 

shikimesh e dialog shpirtërash, vetëm në heshtje.Unë i mora të hollat dhe...bashkë me faturën e blerjes, edhe një copë 
pusullë, të cilën s‟guxoja t‟a hapja e t‟a lexoja. Në çast, qepeni u ul me ulërimë si të donte të ilustronte britmën që ndrynte 

shënimi. Se të tillë, parandjenjë më thoshte.Sikur të kishin shpërthyer nga qielli bubullima e vetëtima me shtrëngatë, nuk do të 
bënin ndonjë efekt më të butë e paqësor. Gjest, që fliste për ndërprerjen përfundimtare të çdo..., dialogu. Pas një grimë herë 

ZONJA e kioskut me fëmijën e saj për dore, po hidhte hapat në trotuar.- Ali! - i tha arabit. - Do eci pak me vajzën se ka edhe 

kjo nevojë të lozi.  
 

Ajo më bëri një përshëndetje me dorë përpara se të më kthente shpinën dhe tha me tonin plot muzikalitet. Por zëri i saj, 
tingëllonte, megjithatë, orakullitaritar. 

-Orvua!  
Qytetaria kishte fituar mbi çdo mëdyshje. A më duhej falja e saj, përveçse:si një kujtim i hidhur? 

-Orvua ZONJË! Orvua, Natali! - përsërita. Fjalët më përziheshin me dhimbjen e natyrshme të një ndarjeje përgjithmonë. Zëri 
më dridhej. Përkitas ndali hapin një afroamerikan. Papagalli i tij tha diçka në anglisht:  

-E ka me ju zotni, - m'u kthye i zoti. 
-Dhe çfarë thotë?  

-Ai është i veçantë zotëri. Ju ka studiuar nga larg dhe e kanë zënë ethet e tij që quhen PSITAKOZË.  
-Që do të thotë? 

-Ethet e Papagallit. Ato shfaqen me përqeshje. Unë i dhashë një bakshish dhe ndjeva përqeshjen e njëmendtë të shpendit.  Ky, 
i kënaqur që i zoti mori monedhën, u ndje i përfillur dhe tha diçka shtesë: -Paraselenë* 

Ktheva edhe një herë kryet nga ZONJA, emrin e së cilës nuk e mësova që nuk e mësova kurrë.Hapat e saj largoheshin dhe 
vetëm atëhere kuptova se ku ishte burimi i atij trishtimi e mosbesimi në propozimin tim të para pesë viteve. Këtë ma tregoi ajo 

pusullë. Aty shkruhej:“LAMTUMIRË! JAM ME LEUKEMI‟‟! 
Tutje papagalli përsëriste: - Paraselenë, paraselenë, paraselenë. 

-------- 
*) Paramnezi = Përzierje e realitetit me fantazinë 

*) Paraselenë = Njollë në breroren e Hënës 
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Sport 

 

Shkruan: Valentin M, Vjenë/Austri 
Sukseset e sportit shqiptar 

 
Të gjithë entuziastë me suksesin e kombëtares shqiptare në 
futboll, me padurim prisnim fillimin e lojërave olimpike 

dhe kontinuitetin e suksesit të sportit shqiptar në 
përgjithësi. Fitorja ndaj Rumanisë dhe humbjet e pafat ndaj 

Francës dhe Zvicrrës, janë vetëm një indikator i vogël se 
me pak më shumë punë, me rehabilitim të infrastrukturës 

sportive dhe me pak më shumë mbështetje nga shteti, 

suksesi shqiptar në sport është i padiskutueshëm, duke e 
pasur gjithnjë parasysh se talenti nuk mungon. 

 
Le të kthehemi pak në kohë dhe t‟i kujtojmë sukseset e 

shqiptarëve në kohën e ish-Jugosllavisë. Shaban Sejdiu dhe 
ShabanTërstena në mundje, Aziz Salihu e Mehmet 

Bogujevci në boks, pastaj Fadil Vokrri, Kujtim Shala, 
Ardian Kozniku e shumë të tjerë në futboll, e po ashtu edhe 

në sporte të tjera. Shteti atëherë përkujdesej më shumë për 
sportistët, ndërsa sot kur jemi të lirë, kemi dy shtete me 

shumicë shqiptare, kemi dyert e hapura në arenën 
ndërkombëtare, talenti nuk mungon por përkundrazi jemi 

ndër shtetet më të suksesshme nëse marrim parasysh 
suksesin e sportistëve në proporcion me numrin e 

popullates, ajo çka mungon është investimi në 
infrastrukturë, puna me të rinj dhe një qasje më serioze e 

qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë ndaj sportit në 
përgjithësi dhe ndaj sportistëve në veçanti. 

  
Kur nuk mungon përkrahja vijnë edhe rezultatet. Ndonëse 

të izoluar për vite, me pak punë më serioze dhe me disa 
injeksione financiare, ekipi i basketbollit “KB Prishtina” 

arriti t‟a fitoj dy here Ligën Ballkanike të basketbollit. 
Ndoshta për nga kualiteti kjo ligë nuk qëndron aq lartë në 

renditjen dërkombëtare, por sidoqoftë Prishtina i„a arriti që 
të dalë e para dy herë, dhe atë para kundërshtarëve nga 

shtetet ku basketbolli është shumë më i zhvilluar, si 
Maqedonia, Mali i Zi, Bullgaria, etj.  

 

Mos të harrojmë një dhjetëvjeçar të ndritur të peshëngritjes 
shqiptare, e cila më vonë goditet nga skandalet e dopingut 

dhe i lë hije të zezë sukseseve të atletëve shqiptarë. 
Kampionë të mëdhenj si Romela Begu, Erkand Qerimaj e 

Daniel Godelli, pa i përmendur disa tjerë që u natyralizuan 
dhe përfaqësuan shtetet tjera, për një kohë ishin në majat e 

peshëngritjes botërore. Ndonëse stërviteshin në kushte të 
vështira, vullneti dhe dëshira e madhe për fitore i vendosi 

ata në majat botërore. 
 

Kur jemi te sportistët shqiptarë që përfaqësuan shtete tjera 
dhe shumicën e të cilëve ne shqiptarët i konsiderojmë 

“tradhtarë”, nuk duhet harruar të madhen Mirela Manjani, 
vajzën e sportit të atletikës nga Durrësi që derisa 

përfaqësonte shtetin e saj ishte shpallur dy here kampione 
ballkanike dhe një herë nënkampione evropiane. Ky është 

sukses i madh duke e pasur parasysh që Shqipëria është i 
vetmi vend në Evropë pa shteg atletike. Nga viti 1999 

Mirela do e përfaqësoj Greqinë dhe do shpallet dy here 
kampione botërore, madje duke e thyer rekordin botëror në 

hedhjen e shtizës, dhe nënkampione olimpike. Do ketë 
mjaft Mirela tjerë, do jenë aty Luan Krasniqi që mposht 

Klitschkon për medale të bronztë, Besim Kabashi në 

Taiboks, Nuri Seferi në boks, e shumë tjerë që përfaqësuan 
dhe përfaqësojnë shtetet tjera me sukses. Pa harruar numrin 

e madh të futbollistëve që luajnë për Zvicrën, Gjermaninë, 
Italinë, Maqedoninë, etj. Edhe këta na bëjnë krenar për 

shkak të prejardhjes së tyre, edhe pse sukseset i arrijnë me 
ngjyra tjera mbi supe. 

 

 
Majlinda Kelmendi, kampione olimpike në Rio 2016 

 

Por, t‟i kthehemi pak suksesit të fundit, suksesit më të 
madh që ndonjë sportist nga Kosova ka arritur. Goca e artë 

e botërorit, Majlina Kelmendi, arriti atë që çdo sportist e ka 
ëndërr-të shpallet kampion në lojëra olimpike. Rrugëtimi i 

Majlindës deri te ky sukses ishte i vështirë. Që nga mosha 
8 vjeçare filloi të stërvitet nga strategu i madh i xhudos 

Driton Kuka. Në gjithfarë kushtesh, shpesh me mangësi 
elementare për punë (dhe duke pasur parasysh se fillimisht 

ishte vlerësuar si xhudiste e patalentuar për këtë sport) me 
forcën, guximin, sakrificën dhe stërvitjet e lodhshme e të 

stërngarkuara, ajo në Rio do e shkruaj historinë, duke e 

fituar medalen e parë olimpike për Kosovën, dhe atë të 
artën.  

 
Për Majlinden dhe sukseset e Majlindes do shkruajmë një 

herë tjetër, tani do ndalemi shkurt vetëm tek jehona e 
suksesit. Me ditë të tëra Majlinda do jetë në qendër të 

mediave ndërkombëtare, të cilat, edhe pse e dinin se në një 
mënyrë është favorite, mossuksesi në Londër dhe fakti që 

për një kohë të gjatë ishte e lënduar, do bëjnë që ky sukses 
të ketë edhe më shumë jehonë. Majlinda do jetë inspirimi i 

shumë sportistëve shqiptarë në të ardhmen. Shumë të rinj 
do e kenë një motivim shtesë që t‟i dedikohen sportit, e pse 

jo ndonjë ditë të arrijnë suksesin e Majlindës. Nëse Kosova 
dhe Shqipëria janë dy shtete të vogla që të korrin suksese 

në sporte ekipore, atëherë çfarë të thuhet për Fixhin që u 
shpall kampion olimpik në ragbi, para shumë kampionëve 

të mëdhenj, si Anglia, Afrika e Jugut, Australia, Zelanda e 
Re, etj.  

 
Se për sportin individual kemi prirje për sukses, dëshmitarë 

më të mirë se Majlinda si dhe kampionë peshëngritjeje e 
sportesh tjera nuk do gjejmë.  

 
Dhashtë Zoti e do kënaqemi me suksese tjera, me medalje 

tjera!

 


