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FJALA JONË 
 
Të nderuar lexues, 
 
kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin e njëzet e shtattë 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, Sllovakia, SHBA, Greqia, Rumania, Mali i 

Zi, Shqipëria dhe  Kosova.   
 
Edhe këtë herë do të keni mundësi të lexoni për ngjarje me rëndësi shoqërore. Në 
lidhje me këtë vlen të përmenden aktivitetet në kuadër të „„Javëve të Diasporës 
Shqiptare në Austri‟‟ organizuar nga Këshilli Kordinues i Shoqatave Shqiptare në 
Austri (www.keshilli-koordinues.at). Nga aktivitetet kulturore vlen të veçohet ora 
letrare në Vjenë dhe ajo kuadër të shënimit të 104 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, 
e cila u mbajt nën organizimin e Lidhjes së Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë 
në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟ (www.moisiu.eu). Po ashtu përgjatë kësaj kohe 

mjaft aktiv ishte edhe Asociacioni i Studentëve dhe të Rinjve Shqiptarë në Austri 
(www.aysa-austria.com) Për sa i përket sportit, filloi sezoni i ri sportiv i klubit të 
futbollit SV Albania (www.svalbania.at) dhe pritet 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 startoi me dy ekipe, njëri në ligën B të Vjenës, ndërsa 
tjetri në kategorinë 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 muajin mars të vitit 2017. 
  
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.keshilli-koordinues.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 

 

Shkruan: Prof. Dr. Naser Ferri, Instituti Albanologjik, Prishtinë/Kosovë 

(naserferri@yahoo.com) 
Prof. Dr. Naser Ferri u lind në Pejë më 12 janar 1955. Arsimin fillor dhe të mesëm i kreu në Pejë, kurse studimet universitare 

në Zagreb - Dega e arkeologjisë e Fakultetit Filozofik (1978). Po në këtë fakultet kreu edhe studimet pasdiplomike të 

magjistraturës më 1987. Tezën e disertacionit e mbrojti më 1997 në Fakultetin Filozofik të Prishtinës. Profesor Ferri është 

autor i katër veprave monografike:”Statusi shoqëror-ekonomik i të liruarve në provincën romake Moesia Superior”, IAP, 

Prishtinë1996; “Monumentet e ushtrisë romake në Mezi të Epërme”, Dukagjini Pejë 2001, Mythologia Viva-Mitologjia e 

gjallë, IAP, 2012 dheŽiva mitologija, Zagreb 2015, si dhe i dhjeta punimeve shkencore të botuara në revista shkencore jashtë 

Kosovës. Në tetor të vitit 2016 nga ana e Institutit Albanologjik në Prishtinë është propozuar për anëtar korrespodent të 

Akademisë së Shkencave e Arteve të Kosovës (ASHAK). Jeton dhe vepron në Prishtinë. 

 

 

Shtatorja e parë e Nënës Tereze ishte ngritur në Novosellë të Gjakovës 
 

Gjurmëve të një lajmi  

 

Pas shenjtërimit të Nënës Tereze (por edhe më herët) 
mediat publike kroate publikuan lajmin sipas të cilit 

shtatorja e parë në botë e kësaj bije shqiptare ishte 

ngritur në ishullin Braç të Kroacisë në vitin 2002, 

ndërsa e vërteta është se ajo ishte ngritur në Novosellë 

të Gjakovës qysh në vitin 1990 deri sa ajo ishte ende 

gjallë. 

Shtatorja e Nënës Tereze në kishën e Lajmërimit të Mërisë në Supetar 

të Braçit  
 

Në qershor të vitit 2002 mediat kroate me pompozitet 

publikuan lajmin se në Supetar-lokalitetin qendror të 

ishullit dalmatin Braç më 28 maj të atij viti ishte 

vendosur shtatorja, e para në botë siç pretendonin 

kroatët, e kushtuar humanistes Gonxhe Bojaxhiu, e 

njohur me emrin e saj kishtar Nëna Terezë.Shtatorja 

është punuar në përmasa reale (në madhësi natyrore të 

Nënës Tereze), nga mermeri i bardhë i Braçit, material i 

tejet i çmuar për punimin e skulpturave të ndryshme që 
nga koha e okupimit romak të kësaj pjese të Dalmacisë 

ilire.Autor i kësaj vepre është skulptori akademik 

PeroJakshiq nga Braçi.Shtatorja paraqet një grua të imtë 

fizikisht, modeste e cila me thjeshtësinë e vet e kishte 

pushtuar botën dhe njerëzimin dhe cila me dashurinë e 

vet ndaj më të varfërve ndër të varfëritë  e kishte 

dëshmuar që atyre mundtu ndihmohet tejet shumë nëse 

edhe vetë jeton në mënyrë të njëjtë. 

 

 

 

Nismën për ngritjen e shtatores kësaj humaniste e cila 
brenda 517 misioneve pune që i kishte kryer në më së 

100 vende të botës, 45 vite të jetës së vet ia kishte 

kushtuar të varfërve, të sëmuarve, bonjakëve, 

skamnorëve, atyre në prag të vdekjesdhe të gjithë 

nevojtarëve në Kalkuta, Bejrut, Çernobil, Etiopi, 

Armeni e gjetkë pa marrë parasysh përkatësinë fetare, 

racore, politike të nevojtarëve, e kishte ndërmarr aktori i 

mirënjohur amerikan Martin Sheen, i cili thotë që takimi 

me Nënën Terezë, apo “nënën e të varfërve” siç e 

cilësoi ai, në Kalkuta të Indisë i kishte lënë mbresa të 

mirësisë, të dashurisë dhe të humanitetit dhe ia kishte 
ndërruar jetën e deriatëhershme dhe kuptimin e jetës dhe 

vlerave të saj në përgjithësi.Këtë hap ai e kishte 

ndërmarrë në shenjë “falënderimi gruas më të madhe të 

shekullit XX”. Donatorë dhe financues të ngritjes së 

shtatores kishin qenë biznesmeni amerikan me origjinë 

kroate Marion Duzich dhe kompania amerikane 

“Watterman”. Shtatorja ishte vendosur, dhe edhe tash 

qëndron, në oborrin e kishës së “Lajmërimit të 

Mërisë”(Crkva Navještenja Marijina) të  ndërtuar në 

shekullin XVII. Përndryshe kjo kishë simbolikisht ka të 

bëjë me lindjen e Krishtit, respektivisht me datën 25 
mars kur kremtohet “Lajmërimi i Zotit” ose “Zoja 

Nunciatë” ditë kjo kur, sipas kalendarit kishtar katolik, 

respektivisht sipas Ungjillit  të Shën Lukës, arkangjeli 

Gabriel ia kishte bërë të ditur (latinisht: nuntiatio-

lajmërim, kumtim) ose ia kishte kumtuar lajmin Shën 

Mërisë në Nazaret që pikërisht ajo ishte zgjedhur nga 

Zoti që ta lind birin e tij. Dhe pikërisht 9 muaj pas kësaj 

ngjarje, respektivisht me 25 dhjetor Zonja e Bekuar, e 

virgjëra Shën Mëri kishte lindur në BetlehemJezu 

Krishtin, i cili u bë predikues i fesë së re dhe në moshën 

33 vjeçare u dënua, u gozhdua në kryq, vdiq dhe u 

ringjall. 
 

Është me interes të cekët se shtatorja ishte ngritur me 

rastin e 70 vjetorit të dhënies së betimit për murgeshë së 

Agnesë ose Anjezë Gonxhe Bojaxhiut, dhe siç theksohet 

në lajmin e publikuar në mediat kroate, 16 muaj para 

lumturimit të saj që u bë në vitin 2003 nga papa Gjon 

Pali II. Shtatorëne kishte zbuluar në mënyrë solemne 

vetë aktori Sheen në prezencën e një numri të madh 

besimtarësh, zyrtaresh kishtarë e shtetëror si dhe 

mysafiresh të ndryshëm nga Kroacia dhe bota. 

mailto:naserferri@yahoo.com
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Kisha e Lajmërimit të Mërisë në Supetar të Braçit  
 

Vlen të përmendet që sa ishte gjallë Nëna Terezë u 

kishte lënë amanet motrave të rendit të cilin e kishte 

themeluar në vitin 1950 në Kalkuta (Misionarët e 

dashurisë, një rend modest kishtar i cili sot ka 5000 

murgesha të veshura me sari të bardhë-veshje 

karakteristike të grave indiane) me vija blu që u bënë 

shenja karakterisike të këtij rendi, në 500 misione 

anembanë botës, e në mesin e tyre edhe në Pejë) 
obligimin në shërbim duke u ikur festave e 

monumenteve. Mu për këtë arsye edhe me rastin e 

inaugurimit të shtatores nuk ishte prezentë asnjë nga 

motrat e rendit të saj. 

 

Fal publicitetit të madh mediatik që iu kishte dhënë që 

nga zbulimi i saj shtatorja e Nënën Tereze u shndërrua 

në objekt i lutjeve të besimtarëve nevojtarë,ndërsa kisha 

e “Lajmërimit të Mërisë” në vend pelegrinazhi të cilin 

vazhdimisht e vizitojnë besimtarët dhe turistët nga 

mbarë bota duke e nderuar tashmë të shenjtën Nenë 
Terezën. 

 

Për humanitetin dhe punën e saj Nënë Tereza gjatë jetës 

së vetë ishte dekoruar me mjaft dekorata si me 

dekoratën indiane “Padma Shri” më 1962, me  çmimin 

për paqe “Ramon Magsaysay” (çmimi aziatik për paqe) 

po në të njëjtin vit, me çmimin “papa Gjoni XXIII” për 

paqe (nga ana e papa Palit VI) në vitin 1971, me çmimin 

shqiptar “Krenaria e artë e kombit” në vitin 1994 dhe 

me çmimin prestigjioz ndërkombëtar Nobel për paqenë 

vitin 1979 përfitimet materiale e të cilave i kishte 

shpenzuar për ata për të cilët kujdesej ajo dhe motrat e 
rendit të saj. 

 

Pas shenjtërimit të Nënës Terezenë Vatikan më 4 shtator 

u përsërit prapë nëmediat e shkruara dhe elektronike 

kroate (Slobodna Dalmacija, Medjugorje-info.com e 

disa të tjera), por tash me më shumë pompozitet, pohimi 

se gjoja shtatoren e parë e kësaj shenjtore në botë ia 

kishin ngritur dhe ia kishin vendosur pikërishtkroatët në 

Supetar të Braçit (“Prvi spomenik Majci Tereziji na 

svijetu podigli su Hrvati”). Dhe, përkundër respektit të 

madh ndaj këtij gjesti bujar e njerëzor të kroatëve, kjo 

na nxiti që ti bëjmë ca hulumtime në bazë të te dhënave 

relevante të publikuara dhe në bazë  të  informatave nga 

terreni me qëllim të zbardhjes të së vërtetës. 

 

Duke shikuar të dhënat statistikore na del se shtatorja ne 

Prishtinë ishte vendosur më 2 korrik 2002  në 

përvjetorin e Deklaratës Kushtetuese të vitit 1990 si 
dhuratë e vëllezërve Gojçaj nga SHBA, shtatorja ne 

Tiranë në vitin 2010 me rastin e kremtimit të 100 

vjetorit të lindjes së Nënës Tereze, ndërsa katedralja në 

Prishtinë që bart emrin e Nënës Tereze është inauguruar 

në gusht të vitit 2010 po ashtu me rastin e 100 vjetorit të 

lindjes se saj. Duhet përmendur edhe faktin se në fshatin 

Dugaivë (Dugajevë), që bënë pjesë në famullinë e 

Gllaviçicës, në vitin 2002 u ndërtua një kishë afër 

varrezave të fshatit dhe u pagëzua me emrin e Nënës 

Tereze më 13 nëntor 2003 pas  lumturimit të saj. 

 

Sa i përket shtatoreve të tjera të Nënës Terezë ekzistojnë 
të dhënat kur ato u ngritën edhe nëZagreb (2007), Tuz, 

Strugë, Tiranë, Montreal, Miçigen, Detroit, Sarajevë 

(2015), Rio de Zhaneiro, Nju Jork  (bashkë me atë në 

Rio de Zhaneiro të ngritura të fundit gjatë vitit 2016), 

Shkup (32 m e lartë, në realizim e sipër, parashihet të 

përfundohet në vitin 2017), në Pejë, Mitrovicë e në 

mjaft qytete të tjera anembanë botës. 

 

Ngritja e shtatores së Nënës Tereze në Supetar pa 

dyshim dëshmon admirimin dhe respektin e madh të 

popullit mik kroat dhe të aktorit Martin Sheen ndaj 
kësaj bije të madhe të popullit shqiptar gjë që patjetër 

duhet vlerësuar dhe respektuar e kjo aq më tepër kur 

dihet se Nëna Tereze kurrë nuk kishte shërbyer në 

Kroaci por kishte qenë mjaft prezentë në këtë vend 

meqë kishte qëndruar në Zagreb për një kohë në vitin 

1928, pa filluar ende zyrtarisht jetën rregulltare,  gjatë 

udhëtimit nga Shkupi në Irlandë e prej aty në Indi, 

pastaj e kishte vizituar prapë Zagrebin në vitin 1978, 

ndërsa më 19 korrik 1990 ajo ishte shpallë qytetare e 

nderit e Zagrebit. Në vitin 1976 ajo kishte ardhur nga 

India  në Solin afër Splitit me rastin e inaugurimit të 
kishës së Zojes së Bekuar bashkë me Pater Ante Gabriq. 

Gjuhën kroate Gonxheja kishte filluar ta mësoj në 

Shkup ku shkollën e vijonte në gjuhë shqipe, por 

famullia e Shkupit ishte nën udhëheqjen e jezuitëve 

kroat, ndërsa këtë gjuhë e kishte perfeksionuar në 

Kalkuta të Indisë fal kontakteve dhe të bashkëpunimit të 

vazhdueshëm me murgun jezuit kroat Pater Ante 

Gabriq, të cilin e konsideronte si “atë të vetin 

shpirtëror”. 

 

Por, sipas informatave gojore nga besimtarët e famullisë 

së  Shën Rrokut të Novosellës së Epërme të Gjakovës, 
në oborr të kësaj kishe ishte vendosur shtatorja e parë e 

Nënës Terezee punuar prej bronzi, e cila e ka të skalitur 

vitin 1990, pra ishte punuar dhe vendosur në kohën 

derisa ajo ende ishte gjallë dhe 13 vite para lumturimit 

të saj. 
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Autor i kësaj vepre të bukur është skulptori akademik 

Prof. Mr. Agim Rudi nga Prishtina, i cili e ka paraqitur 

Nënën Tereze në madhësi reale rreth të cilës janë disa 

fëmijë lakuriq, si simbol  i kujdesit të saj ndaj fëmijëve 

bonjak dhe të varfër. Donatorë për punimin dhe për 

ngritjen e shtatores kanë qenë besimtarët e famullisë së 

përmendur, ndërsa shtatoren e kanë sjellë me shumë 
mundime e sakrifica  (në kohën kur Kosova e okupuar 

vlonte nën zullumin e regjimit të Millosheviqit) nga 

Prishtina ne oborr të kishës në Novosellëtë Epërme 

Matej Tanushi,  Lekë Tonë Lekaj dhe Hil Ton Lekaj në 

shenjë respekti ndaj së ëmës së Nënës Tereze Drane 

(Roza) Bernaj, familja e cilës kishte jetuar në Novosellë 

të Epërme por e cila, sipas informatave të banorëve të 

atjeshëm, kishte jetuar edhe në fshatin e afërte 

Gramaçel,  dhe për nder të mbesës së tyre të respektuar 

Gonxhe Bojaxhiu. 

Kisha e Shën Rokut në Novosellë të Gjakovës  
 

Edhe pse për shkak të mungesës së publicitetit medial 

kjo shtatore nuk u bë e  njohur sa ajo e Supetrit, 

megjithatë gëzon fakti që populli shqiptar e kishte 

vlerësuar dhe  nderuar këtë bijë të vetën të 

jashtëzakonshme dhe nuk i kishte harruar veprat e 

angazhimet që ajo i kishte bërë për popullin e vet për së 

gjalli, në kohët tejet të vështira për shqiptarët, dhe se ky 

respekt kishte filluar të manifestohet shumë vite para 

beatifikimit dhe kanonizimit të saj. Madje, ç‟është edhe 

më me rëndësi, populli shqiptar ia ktheu një pjesë të 
borxhit kësaj humaniste jo me fjalë por me vepër. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Shtatorja e Nënës Tereze në oborrin e kishës së Shën Rrokut në Novosellë 
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Meshë falenderimi për shenjtërimin e Nënë Terezës në Bratisllavë të Sllovakisë 

 

 

 

22 tetor 2016, Bratisllavë:-Në katedralën e Shën 

Martinit në Bratisllavë të Sllovakisë u mbajt Meshë 
Falenderimi për shenjtërimin e Shën Gonxhe Bojaxhiut, 

Nanë Terezës. Mesha u organizua nga Ambasadorja e 

Shqipërisë Enkeleda Merkuri dhe Kryeipeshkvi 

Metropolit, Kryetar i Konferencës Ipeshkvore të 

Sllovakisë Mons. Stanisllav Zvolensky. Ndihmë të 

pakursyeshme në organizimin e kësaj ngjarje dhanë 

edhe Mons. Mario Giordana, Nunc Apostolik në 

Sllovaki dhe don Nikson Shabani, misionar i Misionit 

Katolik Shqiptar në Austri, Çeki e Sllovaki. 

Mesha shqip në Bratisllavë 

 

Prania e Arqipeshkvit, Nuncit Apostolik, meshtarëve, 
përfaqësuesve nga institucionet zyrtare të Sllovakisë, të 

parlamentin Sllovak, ambasadorëve dhe diplomatëve të 

ndryshëm, shoqërisë civile, atyre të biznesit dhe 

besimtarëve të shumtë si sllovakë  edhe shqiptarë të 

ardhur edhe nga Austria, e bënë madhështore këtë 

kremtim meshe e ngjarje të jashtëzakonshme, në të cilën 

ungjilli, një predik i shkurtër dhe lutjet e besimtarëve u 

lutën në gjuhën shqipe.  

 

Në fillim të meshës mbas fjalës hyrëse të Arqipeshkvit. 

Don Nikson Shabani, misionar, i përshëndeti të 

pranishmit dhe falenderoi të gjithë që kanë gjetur kohë e 
mundësi për të kremtuar këtë meshë falenderimi për 

bijën e kombit tonë dhe njërën nga personalitet më të 

rëndësishme të epokës sonë dhe të Kishës katolike në 

përgjithësi. 

 

Gjatë predikimit të tij Arqipeshkvi theksoi vyrtytet e 

mëdha me të cilat Gonxhe Bojaxhiu, Nanë Tereza, bijë 

e një familjes shqiptare, pushtoi zemrat e të gjithëve, e 

këto ishin, ungjilli, lujta, meditimi, dashuria në vepër 

dhe shërbimi i më të braktisurve duke kërkuar në ta 

Krishtin, i cili don ta shuaj etjen për shpirtra. 
 

Bekimin apostolik në emër të Atit të Shenjtë Papa 

Françesku në fund të meshës e ndau Nunci Apostolik, 

Mons. Mario Giordana. Ai kërkoi që të lutemi për papën 

dhe misionin e tij e që është për të qenë udhëheqës dhe 

kryet e Kishës univerzale. Për Nënën Terezë tha: „„Kur 

kërkojmë për ta definuar personalitetin dhe misionin e 

Nanës Tereze, duhet të shërbehemi me dy fjalë që 
gjithmonë kanë qenë fjalë kyqe dhe të rëndësishme në 

jetën e Kishës: dashuria dhe mëshira e Hyjit. Kjo grua e 

shenjtë  i kishte premtuar Hyjit se tek të gjithë njerzit, e 

posaçe më të varfërit dhe nevojtarët e Indisë, ku e kishte 

kaluar jetën e saj, do ta realizonte këtë realitet: dashninë 

dhe mëshirën e Hyjit në raport me të gjithë. Kur e 

shohim sot shembullin e mirë të saj, edhe ne jemi të 

thirrur ta japim këtë dëshmi të dashurisë dhe mëshirës 

së Hyjit në raport me të gjithë njerzit, posaqërisht atyre 

që vuajnë dhe janë të sëmurë e atyre që janë të 

margjinalizuar në shoqërinë në të cilën jetojmë.” 

 
Ambasadorja e Shqipërisë  Enkeleda Merkuri i 

falenderoj të pranishmit që na kanë nderuar me praninë 

e tyre dhe ata që në çfardo mënyre kanë ndihmuar që 

kjo ngjarje të realizohet, e posaçe përfaqësuesit e 

katedralës që hapën dyert e kësaj kishe të bukur për të 

gjithë ne. “Nënë Tereza dhe vepra e saj ishin dhe janë 

nevojë historike për njerëzimin, ndërsa shenjtërimi i saj, 

një plotësim kanonik. Sot, më shumë se kurrë, njerëzimi 

ka nevojë për filozofinë, përkushtimin, ndjeshmërinë e 

mentalitetin e shënjtores Nënë Terezë. Jo më kot Papa 

Françesku do të shprehej se, jemi krenarë me 
shënjtoren Nënë Terezën dhe duhet të ndjekim 

shembullin e saj.”. Ajo poashtu shprehu falenderim për 

papën Françeskun, i cili i bëri një nder tjetër shqiptarëve 

duke emëruar dom Ernest Jubanin kardinal, e kështu 

duke nderuar klerin katolik e martirët e kishës shqiptare 

që vuajtën për të shpallur fjalën e Zotit. 
 

Foto e përbashkët pas meshës  

 

U shpërndamë të gëzuar, me shpresë se Zoti, me 

ndërmjetësinë e Nanës Terezë, do të na ndëgjojë lutjet 

tona dhe do të na ndihmojë në rrugëtimin tonë tokësor.                          

 
(nga Misioni Katolik Shqiptar në Austri) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drita.info/2016/10/25/meshe-falenderimi-per-shenjterimin-e-nene-terezes-ne-bratisllave-te-sllovakise/
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Aktualitete 

 

 

 

Kosovarja nga Mitrovica që përfaqëson aktivistët Socialdemokratë të Austrisë së Epërme në 

Parlamentin Europian 
 

 

Adriana Kelmendi-Sherifi 

 

Integrimi i femrës shqiptare në Diasporë, domosdoshmëri që kërkon koha. 

Adriana Kelmendi-Sherifi mund të jetë shembull i shkëlqyeshëm i Integrimit 

të një femre shqiptare në Austri. E lindur në Mitrovicë dhe në moshën 14 

vjeçare migroi në shtetin e Austrisë. Arsyeja e migrimit të Adrianës në këtë 

moshë të re konsiderohej situata politike e viteve të 90-ta në Kosovë, kushtet 

e vështira Ekonomike, e rastin konkret pamundësia e vazhdimit të shkollimit 

në kushte normale, pra nëpër shkolla. 

 

Zonja Kelmendi-Sherifi konsiderohet si shembull i mirë i integrimit në 
shoqërinë Austriake. Pas mbarimit të shkollimit, i cili nuk ka qenë shumë i 

lehtë, sepse për tu shkolluar dhe punësuar në spitalin qëndror të Linz 

kërkohet edhe besimi i shoqërisë Austriake, ajo u punësua në AKH në Linz. 

Aty përveç punës profesionale që kryente, merrej edhe me aktivitete të 

ndryshme.Ishte anëtare e kryesisë së Sindikatës së Punëtorve. Pati 

mundesinë që të kontribojë në shumë projekte humanitare si ndihma 

barna,saniter Higjienik të cilat dërgoheshin në Kosovë e deri në sjelljen e 

pacientëve nga Kosova (falas) në bashkëpunim me komunën e Linz-it.  

 

Qysh në vitin 2004, ajo filloj të angazhohet edhe në aktivitete politike. Në 

vitin 2015 iu miratua edhe kërkesa që kishte bërë që fushaten për SPÖ 

(Partinë Socialdemokratike të Austrisë) ta bënte në gjuhën shqipe. Në vitin 
2016 kandidati për president i partisë SPÖ iu drejtua bashkatedhetarëve tanë 

shqiptarë që jetonin atje.  

 

Që nga viti 2014 është bashkëpunëtore e ngushtë edhe e Eurodeputetit 

Weidenholzer Josef. Ajo dha një kontribut të madh edhe për integrimin e 

femrave migrante. Në Institutin multietnik udhëhoqi projektin  “Integrimi i 

Femrave Migrante në shoqerinë Austriake‟‟, dhe gjithashtu ndihmoi shumë 

femra në trajnime e kurse të ndryshme. Adriana duke e dashur shumë 

shkollën dhe fëmijët, për kontributin e saj që ka dhënë në këtë drejtim, 

zgjidhet kryetare e këshillit të prindërve në shkollën Europiane në Linz, 

shkollë e njohur dhe model për shumë shkolla, e vizituar edhe nga shumë 
politikanë kosovarë. Më vone ky kontribut iu kurorizua me punën që mori në 

organizaten “Volkshilfe‟‟ në 

departamentin e azilkërkuesëve. 

Kjo organizatë ka ofruar shumë 

ndihma në Kosovë që nga mbas 

lufta e deri më tani. Ajo përveç 

punës që ka atje, ndihmon edhe 

në raste urgjente kur kërkohet 
ndihma e saj.  

 

Në vitin 2016 zgjidhet 

nënkryetare e biznesmenëve 

multietnikë në organizaten 

politike EWV-SWV pranë Odës 

Ekonomike, nëpërmjet së cilës 

pati rastin të takonte edhe 

politikanë nga Kosova dhe të 

bisedonin për zhvillimet 

ekonomike në Kosovë. Puna dhe 
përkushtimi i plotë ka qenë 

produkt i suksesit të Adriana 

Kelmendi- Sherifi dhe tani në 

fund u kurorizua me arritjen në 

detyrën nënkryetarja e parë e 

aktivistëve socialdemokratë të 

Landit të Austrisë së Epërme të 

Parlamentit Europian. Pra, 

Adriana Kelmendi-Sherifi është 

shembull i shkëlqyeshem i një 

femre e cila asnjëherë nuk mohon 

kombësinë që ka, por vërteton se 
pavarësisht nga je, me pune, 

sakrifice, vullnet dhe deshirë i 

arrin të gjitha.  

 

Ajo ka edhe një mesazh për 

Institucionet e Kosovës: “Si një 

intelektuale, veprimtare një grua 

me kulturë dhe emancipim 

evropian mendoj që institucionet 

e Kosoves duhet të bëjnë më 

shumë në tranjimin të diasporës 
shqiptare, sepse në çdo rrethanë 

që është kërkuar nuk ka munguar 

angazhimi dhe kontributi i 

diasporës për Kosovën‟‟.  

 
Burimi: 

http://www.gazetaexpress.com/lajme/profi

l-254186/ 

 

 

 

 

http://www.gazetaexpress.com/lajme/profil-254186/
http://www.gazetaexpress.com/lajme/profil-254186/
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Shkruan: Hazir Mehmeti, autor dhe publicist në Vjenë/Austri (mag_mehmeti@hotmail.com) 

 

 

 
 

Në Vjenë u mbajt kuvendi zgjedhor i Shoqatës së Mësuesve „„Naim Frasheri‟‟ për Austri 
 

Vjenë, 17. 11. 20106: Ymer Avdiu: “...detyrë e parë e kryesisë së re do ishte aktiviteti për shtimin e nxënësve”. Imer 

Lladrovci: “..të zgjohemi të gjithë nga kjo amulli e tanishme kur rrethanat janë shumë më favorizuese krahasuar me 

kushtet e veprimtarisë së paraardhësve tanë”. Kryesia e re: Hazir Mehmeti, kryetar; Bukurije Limani, nënkryetare; 

Osman Ademi, sekretar; Ibrahim Hasanaj, arkëtar dhe Ismet Sinani, anëtar. 

 

Vjenë, 12 nëntor 2016:- Në Vjenë u mbajt kuvendi i 
rregullt zgjedhor i Shoqatës ë Mësueseve “Naim 

Frashëri“ në Austri, ku morën pjesë mësues/ese nga 

shumica e qyteteve kryesore ku zhvillohet mësimi 

shqip. Kuvendin e nderuan me pjesëmarrjen e tyre: 

Ymer Avdiu, drejtor departamenti në Ministrinë e 

Diasporës të Republikës së Kosovës dhe Barbara 

Sekiraça-Dobra; Imer Lladrovci, konsull në Ambasadën 

e Republikës së Kosovës në Austri, etj. Kuvendin e hapi 

kryetari i deritashëm i shoqatës, mësuesi nga Linz-ii, 

Ismet Sinani, i cili përshëndeti mysafirët dhe 

pjesëmarrësit. Mes tjerash ai shtoi: “Shoqata e jonë në 
këto katër vitet e fundit, falë bashkëpunimit me 

Institucionet tona ka arritur të organizohet, të ruaj 

funksionalitetin dhe të vepron suksesshëm në gjithë 

territorin e Austrisë. Personi më i afërt i cili e përcolli 

aktivitetin e shoqatës sonë të cilin e falënderojmë shumë 

ishte  Ymer Avdiu. Në raportin e tij mbi punën 

dyvjeçare paraqiti të dhënat mbi realizimin e detyrave të 

përcaktuara nga programi dhe statuti shoqatës. Të gjitha 

parashikimet i kemi arritur në pjesën më të madhe, dhe 

me këtë rast dua ta falënderoj kolegët/et nga kryesia me 

të cilët kemi punuar me përkushtim.” 

Pamje nga kuvendi zgjedhor i Shoqatës së Mësuesve „„Naim 

Frasheri‟‟ për Austri 

 

Ymer Avdiu, drejtor departamenti në Ministrinë e 

Diasporës së Republikës së Kosovës, në fjalën e tij 

përshëndetëse kuvendit përcolli përshëndetjen drejtuar 

kuvendit nga Nuhi Gashi (Ministria e Arsimit, Shkencës 

dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës) i cili nuk 

mundi të jetë prezent. Ai mes tjerash tha: “Jeni shoqatë 
me të cilën kemi bashkërenduar aktivitetet. Sërish po e 

theksoj dhe sot, përse nuk jemi të kënaqur me 

vijueshmërinë e nxënësve në Austri dhe detyrë e parë e 

kryesisë së re do ishte aktiviteti për shtimin e nxënësve 
në mësimit shqip. Duhet angazhuar për gjetjen e 

mësuesve të ri që do zëvendësojnë ata që do 

pensionohen. Një aktivitet me vlera në Austri ishte 

Olimpiada e Nxënësve në rrethinën e Linz-it, 

shpresojmë se vitin e ardhshëm do jetë akoma më 

gjithëpërfshirëse. Këtu duhet vlerësuar punën madhore 

të konsullit, Imer Lladrovci si përfaqësues i Ambasadës 

së Republikës së Kosovës në Austri.” Ndërsa në fjalën e 

tij konsulli, Imer Lladrovci mes tjerash tha: “Kuvendit i 

dëshiroj suksese. Do thosha, të përpiqemi të punojmë në 

gjetjen e formave të aktiviteteve tona në vetëdijesimin e 
prindërve për dërgimin e nxënësve në mësimin e gjuhës 

shqipe, të zgjohemi të gjithë nga kjo amulli e tanishme 

kur rrethanat janë shumë më favorizuese krahasuar me 

kushtet e veprimtarisë së paraardhësve tanë dikur. Ju 

mësues, jeni me fat që punoni në një vend siç është 

Austria e cila e financon mësimin e gjuhës amtare, për 

çka e falënderojmë shtetin austriak dhe zyrtaren e saj 

Mag. Elfie Fleck. Ne kemi bërë përpjekje ta shtojmë 

aktivitetin tonë në funksion të shtimit të numrit të 

nxënësve, një detyrim i ynë kombëtar i vazhdueshëm. 

Do jemi vazhdimisht në përkrahjen tuaj në çdo kohë.” 

Kuvendin e uroj dhe Barbara Sekiraça-Dobra nga 
Ministrinë e Diasporës të Republikës së Kosovës dhe 

Abdullah Abdullahu e Januz Saliuka nga Këshilli 

Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri.  

 

Kuvendi miratoj raportin e punës dyvjeçare të paraqitur 

nga kryetari i deritashëm, Ismet Sinani dhe raportin 

financiar të paraqitur nga arkëtari i mandatit të kaluar, 

Ibrahim Hasanaj. Kuvendi miratoi gjithashtu 

Memorandumin e Bashkëpunimit me Shoqatën e 

Mësuesve në Greqi. 

 
Në diskutime me vërejtjet e tyre u paraqiten mësuesit 

Mark Demaj, Miradije Berishaj, Osman Ademi, 

Bukurije Limani, Roza Nrecaj, Feride Aradinaj, etj.  

 

Komisioni zgjedhor i kuvendit vërtetoi se nga votimi i 

fshehtë doli kryesia e re me këtë përbërje: Hazir 

Mehmeti, kryetar; Bukurije Limani, nënkryetar; Osman 

Ademi, sekretar; Ibrahim Hasanaj, arkëtar dhe Ismet 

Sinani, anëtar. Kryesia e re falënderoj për besimin dhe u 

zotua se do të vazhdon me punë në realizimin e detyrave 

programore.  

mailto:mag_mehmeti@hotmail.com
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Nga diskutimet doli se përparësia nga të gjitha detyrat 

tona është rritja e numrit të nxënësve në mësimin e 

gjuhës shqipe, bashkimi rreth shoqatës i të gjithë 

mësuesve në Austri, bashkëpunimi me prindër, shoqatat 

shqiptare, institucionet në atdhe dhe shtimi i kontakteve 

me shoqatat simotra austriake e kombeve tjera. Kjo 

mbeti detyrë e kryesisë në hartimin e projekteve dhe 

programit konkret në kohë sa më të shkurtë. Nga disa 

diskutues u parashtrua problemi i injorimit të shoqatës 
nga një pjesë e mësuesve/eve në Austri, për çka u 

kërkua aktivitet i të dy ambasadave tona rreth kësaj. 

Mësuesi Hazir Mehmeti, prezantoj botimet më të reja 

nga Prof. Dr. Basil Schader, doracakëve për mësues si 

dhe “Bazat dhe arsyet” një tekst ku parashtrohen sfidat e 

mësimit të gjuhës së prejardhjes, raporte përvojash nga 

shembujt konkret dhe çështjet thelbësore të pedagogjisë, 

didaktikës e metodikës në diasporë. Po ashtu u 

prezantua tekste të reja për mësimin amtar në Austri. 

Gjithashtu u dhanë disa minuta pamje filmi nga 

aktivitetet e shkollës shqipe në Austri gjatë dy viteve të 

kaluara dhe libri “Kosova” nga Prof. Shkëlzen Sinani, 
ligjërues në disa universitete.  

 

Kuvendi falënderon Ministritë e Arsimit të Kosovës, 

Shqipërisë dhe Austrisë, Ministrinë e Diasporës, 

Ambasadën e Shqipërisë, Ambasadën e Kosovës për 

mbështetjen dhe kërkon përkrahjen e vazhdueshme të 

tyre. Shpreh gatishmërinë në bashkërendim, komunikim 

edhe në të ardhmen. U kërkua mbështetje më e madhe 

nga dikasteri për diasporë në Ministrinë e Arsimit të 

Shqipërisë. Kuvendi falënderon veprimtarin Januz 
Saliuka për përkrahjen e gjithanshme dhënë shoqatës. 

Me respekt për mbështetje financiare në realizimin e 

projekteve, kuvendi falënderon donatorët, rrjetin e 

bizneseve me kryetar Yll Blakaj, veprimtarin dhe 

donatorin që nga themelimi i shoqatës Xhevat Balaj dhe 

donatorë e veprimtarë tjerë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në kuvend 
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Orë letrare në shënim të 104 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë 
 

Frrokaj:”Ju jeni një potencial me vlera shumë të mëdha dhe pjesë e pandarë shpirtërore e krijuese e historisë së 

popullit shqiptar”. H. Thurnhofer:“Një takim i bukur artistik muziko-letrar shqiptar...” A. Marku: ”...edhe në Vjenë 
flitet shqip”. F. Ajeti: “...me krijimtarinë tuaj letrare po bëni historinë..”  

 

Vjenë, 23 nëntor 2016 - Në hapësirat e Galerisë së Arteve “Der Kunstraum” 

të Vjenës u mbajt orë letrare nga Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve 

Shqiptarë në Austri “Aleksadër Moisiu”. Është krenari të lexosh në një sallë 

aq të bukur ku defilojnë artistë, letrar e krijues vendor e kombeve të 

ndryshme të botës.  

 

Ishte kjo mbrëmje në kudër të “Javëve të Kulturës Shqiptare” në Austri e 

organizuar nga Këshilli Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri 

(KKShShA) me krytar Januz Saliuka, i cili falënderoi mysafirët dhe shoqatat 

shqiptare në Austri, veprimtarët e palodhur në angazhimin e tyre manifestues 
tani tradicional në muajin nëntor. Në emër të nikoqirit, “Der Kunstraum”, 

përshëndeti Hurbert Thurnhofer, i cili mes tjerash tha: “Një takim i bukur 

artistik e muziko-letrar shqiptar në një ambient të pikturave, fotografive dhe 

skulpturave të artistëve izraelit në Kunstraum”. 

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në orën letrare  

 

Në emër të organizatorit të Javëve Kulturore Shqiptare në Austri përshëndeti 

Januz Saliuka, kryetar i KKShShA, ndërsa në emër të Lidhjes së 

Shkrimtarëve foli Anton Marku, kryetar, i cili dha një historik të shkurtër 

suksesesh të Lidhjes në jetën e saj pesëvjeçare. “Aktivitetet e shumta letrare 
të Lidhjes në bashkëpunim me shoqata vendore e kombesh të ndryshme kanë 

bërë që edhe në Vjenë të flitet shqip”, tha ndër të tjera ai. Aktivitetin e 

nderuan me praninë e tij edhe Zëvendësministri në Ministrinë e Diasporës së 

Republikës së Kosovës, Janez Frrokaj, i cili uroj festën të pranishmëve. Ai 

mes tjerash tha: “Ju uroj Ditën e Pavarësisë dhe ju përgëzoj për punën e juaj 

në organizimin e kësaj ore letrare me rastin e Ditës së Flamurit. Diaspora 

shqiptare me dekada ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe ka mbajtur 

të gjallë jetën kulturore, politike, sociale në trojet tona shqiptare. Ju jeni një 

potencial me vlera shumë të mëdha dhe pjesë e pandarë shpirtërore e krijuese 

e historisë së popullit shqiptar. Miqësia Shqiptaro – Austriake ka rrënjë të 

thella në historinë tonë, që nga koha e Gjergj Kastriotit duke vazhduar me 

Pjetër Bogdanin dhe kulmuar me Aleksandër Moisiun, emrin e të cilit me 
krenari e mbanë lidhja e juaj. Këtu u shkolluan emra të njohur në histori e 

kulturën shqiptare, njëri nga të cilët ishte albanologu Eqrem Çabej”. Më tej 

ai foli edhe për programet e dikasterit të tij lidhur me diasporën dhe 

veçanërisht mbi ruajtjen e gjuhës shqipe dhe hapjen e qendrave të kulturës.  

Në emër të Ambasadorit të 

Republikës së Kosovës në Austri 

Sami Ukelli përshëndeti Sekretari 

i Dytë pranë kësaj Ambasade, 

Faruk Ajeti: “Me krijimtarinë tuaj 

që bëni në Austri, jeni duke bërë 

histori të krijimtarisë suaj dhe 

ajkës së intelektualëve në Austri”, 

-tha mes tjerash ai. Nga Dibra e 

Madhe ishte një mysafir i 
veçantë, mësuesi veteran dhe 

veprimtar Petrit Marku.  

 

Programin e udhëhoqi me shije 

Jehona Muja-Sukaj. Mbrëmja 

artistike u pasurua nga pikat 

muzikore nga tenori i njohur në 

Vjenë Faik Hundozi i përcjellë 

me kitarë nga Alfred Dushi. 

Instrumentisti Afrim Makolli 

luajti një melodi tradicionale me 
fyell.  

 

Me recitime u paraqitën: Vjollca 

Koni e cila lexoi poezinë 

“Tempulli i Lirisë” kushtuar 

Prekazit legjendar e cila solli 

emocione tek të pranishmit, 

poezinë “Do bëhem erë” dhe” 

tregimin “Unë vajza e babës 

jetim”. Në fund poetja la një 

porosi: “Kushdo ta ndiej peshën e 

krenarisë e dhembjes, le ta viziton 
Prekazin ku ranë për liri gjenerata 

nga foshnja gjashtë muajsh deri 

tek ai nëntëdhjetë vjeç.” Me 

lexime u paraqit dhe Driton 

Smakaj shkrimtari shqiptar i cili 

jeton në Hungari, ; Arton Hyseni 

(recitim “Profeti i Fundit 

Dardan”); Tahir Turkaj 

interpretoi poezinë “Nëna 

Terezë”; Hazir Mehmeti lexoi 

tregim nga përmbledhja 
“Kohëthyerja”. Besim Xhelili 

lexoi poezi nga veprat e botuara 

tani dhe Anton Marku një tregim 

dhe disa poezi nga përmbledhja e 

tij e fundit.  

 

Në këndin e botimeve të reja u 

prezantuan shumë krijues me 

librat e rinj. Në fund për të 

pranishmit u dha një koktej rasti. 

 
Hazir Mehmeti
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Blic Info nga Austria

 

23 shtator 2016: Mbrëmje kulturore „„Udhëtim në Zemrën e Ballkanit – Kosovë” 
Nën organizimin e Ambasadës së Republikës së Kosovës në Austri 

dhe Shoqatës Austriake-Amerikane në Vjenë, programi filloi me një 

film dokumentar të përgatitur nga Porta Media, si një përmbledhje 

faktike e të arriturave të Republikës së Kosovës në fushën e 

kulturës, duke filluar me suksesin historik të pjesëmarrjes së parë të 

Kosovës në Lojërat Olimpike në Brazil, ku Majlinda Kelmendi fitoi 

Medaljen e Artë në xhudo, me suksesin e Rita Ores, Dua Lipes, Era 

Istrefit, Shkelzen Dolit e shumë artistëve tjerë të talentuar nga 

Kosova. Radhës së suksesit i shtohen edhe sportistë  tjerë nga 

Kosova, ku pas pranimit të Kosovës gjatë këtij viti në UEFA dhe 

FIFA. Programi vazhdoi me prezantimin e disa këngëve shqiptare, 

realizuar nga tenori Faik Hondozit dhe kitaristi Alfred Bushi. 

 

 

25 shtator 2016: Katedralja e Vjenës prapë flet shqip 

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

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

paqen dhe prosperitetin e popujve në tërë globin tokësor. Mesha u 

zhvillua në Katedralen Qendrore të Vjenës, në Stefansdom, dhe u 

përcoll nga mijëra persona nga shumë vende të botës si dhe nga 

qindra shqipëtare e shqiptarë. Në këtë manifestim morën pjesë 13 

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

në Austri (MKSHA). Urata dhe këngë kishtare pati edhe në gjuhën 
shqipe, kurse u lexuan lutje në gjuhën shqipe për paqen në botë. Pas 

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

prezantimi i popujve me veshje nacionale dhe gatime nga kuzhina 

tradicionale e popujve. (A.M) 

 

 

Nëntor 2016: Koncerte të shumta në Austri për nder të Ftesës së Flamurit 

Edhe këtë vit shoqata të ndryshme shqiptare në Austri kishin 

përgaditur programe të larmishme festive për të shënuar 28 

nëntorin-ditën e Flamurit Kombëtar dhe 104 vjetorin e Pavarësisë 

së Shqipërisë. Në këtë aspekt duhet veçuar shoqatat „„17 shkurti‟‟ 

nga Badeni dhe „„2 korriku‟‟ nga Wiener Neustadt, por dhe shoqata 
të tjera në Linz, Graz, Salzburg, etj. Edhe këtë herë entuziastët e 

tyre kishin përgaditur programe të larmishme me recitime, këngë 

dhe valle me motive nga të gjitha trojet etnike shqiptare. Në disa 

nga këto manifestime mori pjesë edhe zyrtarë nga Ministria e 

Diasporës e Republikës së Kosovës, diplomatë shqiptarë, një 

numër i madh i bashkatdhetarëve tanë, si dhe përfaqësues nga 

institucione të ndryshme austriake (A.M) 

 
 

26 nëntor 2016: Inva Mula mbajti koncert në Vjenë 

Koncerti u mbajt me rastin e 60-të vjetorit të marrëdhënieve 

diplomatike Shqipëri – Austri, si dhe për nder të festës së 28 

Nëntorit. Bashkë me Inva Mulën kanë performuar edhe pianisti 

Genc Tukiçi, balerini i njohur Eno Peçi si dhe pjesëtarë të 

Filarmonisë së Vjenës. Koncerti u organizua me iniciativën e Ingrid 

Mukeli-Tendler nga shoqata “Glanz-ing”, e mbështetur nga 

organizatorë të tjerë si aktivisti Arbër Marku, studentët shqiptarë në 

Austri, etj. Salla ku u mbajt koncerti ishte e mbushur përplot me 
mysafirë ku përveç publikut shqiptar nuk mungonte as ai austriak. I 

pranishëm ishte edhe ambasadori Shqipërisë në Austri, Roland 

Bimo. Koncerti u mbyll me këngën “Lule bore” të kënduar siç di 

më së miri ta këndojë Inva Mula. (albinfo.ch) 
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Vështrime
 

Shkruan: Dr.  Ledian Droboniku, Tiranë/Shqipëri   
U lind në Berat. Studimet e larta  i mbaroi në Sapienza të  Italisë.  Është Docent i së drejtës kushtetuese, Avokat në Itali 

dhe Shqipëri. Është bashkëthemelues dhe Drejtor Ekzekutiv i Lëvizjes shqipON në Shqipëri (www.levizjashqipon.org)  

 

 

 

 
 

 

 

 

Pseudo-Reforma në drejtësi nuk ndal dot Revolucionin për Demokraci! 
 

Fushatën mediatike mbi reformën në Drejtësi do e kishte zili dhe Goebbels. 

Për muaj të tërë politikanët dhe ndërkombëtarët e çdo rrace, gazetarë, 

intelektualë dhe analistë mbollën në ndërgjegjen sociale përrallën e reformës 

në drejtësi. 

 

Por si thotë Arendt, diktaturat ndryshojnë format, por jo përmbajtjen. 

 
Shqiptarë të dëshpëruar shihnin se kësaj here, kasta dhe miqtë e tyre 

ndërkombëtarë e kishin marrë seriozisht për të vënë drejtësi në vendin më të 

varfër dhe të korruptuar të Europës. Ishin penduar për mëkatet e tyre dhe do 

hiqnin dorë prej privilegjeve të çdo lloji. 

 

Dhe shumë njerëz të gozhduar para televizionit, kishin dëshirë të besonin, të 

ëndërronin. 

 

Sa më i dëshpëruar të jetë njeriu dhe popujt, aq më lehtë besojnë tek 

zgjidhjet e thjeshta, qofshin këto magjike. Për 26 vite me radhë, populli 

televiziv beson ende, se  normalizimi i vendit vjen po te heqësh ata që janë 

në krye. Se e mira rrjedh nga sipër dhe thjesht ai duhet të presë që ta shijojë. 
Por kjo nuk ka funksionuar në asnjë vend dhe nuk do funksionojë kurrë, as 

thjesht duke hequr politikanët aq më pak duke hequr magjistratët. 

 

Zgjidhja është shumë më e vështirë por njëkohësisht dhe shumë më e lehtë, 

mjafton të reflektosh e mos të veprosh me instikte si në botën kafshërore.  

Nëse keni pak durim do mundohemi ta shpjegojmë. 

 

Alain Badiou në analizat e tij, ndaj rrëshqitjes së shoqërive të sotme drejt 

totalitarizmit, thekson se: “retorika segmentare ndaj korrupsionit ka për 

qëllim të legjitimojëtotalitetin, një sistem i tërë i ngritur mbi privilegjet e një 

pakice që përqendron çdo pushtet në pak duar”. 
 

Modeli i sukseshëm i shteteve perëndimore për dekada të tëra pas luftës së 

dytë botërore sot po goditet nën sulmin e elitave financiare transnacionale. 

Shoqëritë e ngritura mbi demokracinë, ku politikën e bënin qytetarët sot i ka 

lënë vendin elitave që vendosin për jetët e miliona njerëzve; shtetit social që 

kuronte interesin e përgjithshëm, që siguronte shërbime sociale, që krijoi një 

shtresë të mesme dhe zhduku varfërinë, po çmontohet sistematikisht. 

Destabilizimi i njeriut dhe shoqërive është garancia e vetme për krijimin e 

këtij rendi të ri që po anullon të gjitha fitoret e iluminizmit dhe humanizmit 

evropian. Në mënyrë jo shumë paradoksale, kapitalizmi ultrafinanciar, pa 

frena po shndrrohet në një totalitarizëm të ri po aq i rrezikshëm për 

Njerëzimin sa dhe totalitarizmi komunist. 
 

Po ç‟hyn këtu Shqipëria? 

Shqipëria nuk është më një ishull i izoluar si në kohën e monizmit. Shqipëria 

sot është një ndër vendet më të ndërvarura politikisht dhe ekonomikisht nga 

rendi i ri që po sajohet. 

 

Në këtë drejtim, Shqipëria është 

gjithashtu një eksperiment i gjallë 

sepse nuk ka asnjëantikorp për 

një rezistencë minimale ndaj 

këtyre forcave gërryese të 

sovranitetit. Ngrehina e shtetit 

shqiptar është një lodër e sajuar 
me kujdes nga lobet 

ndërkombëtare, që mbështesin 

këtë kastë prej 26 vitesh për të 

realizuar reformat e tyre në dëm 

të interesit publik shqiptar. 

Dorëzimi i sektorëve strategjikë, 

banka e pasuri kombëtare në 

duart e të huajve, deindustralizimi 

i vendit dhe kthimi në ekonomi 

koloni; shkatërrimi i ushtrisë, 

diplomacisë, shkollës dhe 

shëndetësisë ka për qëllim të 
vetëm,defunksionalizimin e 

shtetit shqiptar që mos të kurojë 

dot interesat vitalë të qytetarëve 

të tij. 

 

Nëse kemi të qartë këtë vizion, 

gjërat fillojnë dhe marrin sens 

ngadalë. 

 

Sot,  Shqipëria, ndryshe nga ajo 

çfarë trumbeton media apo 
konferencat peudoshkencore, nuk 

ka një korrupsion sektorial, por 

një sistem të tërë të ngritur mbi 

korrupsionin dhe privilegjet. Pra 

një shtet i kapur nga interesa 

lobiste që punojnë kundër 

interesit të përgjithshëm.  

 

Një shtet i kapur, do të thotë që të 

gjitha qendrat e pushtetit, politik, 

ekonomik, financiar, mediatik, 

sindakal, akademik janë tashmë 
jashtë kontrollit të popullit 

sovran. Ato ricikolohen dhe 

mbështesin njëra tjetrën në një 

skemëautoreferenciale. 

 

http://www.levizjashqipon.org/
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Demokracia pluraliste, njësoj si demokracia popullore enveriste, mbetet 

thjesht në letër sepse vendimet nuk merren kurrë nga populli, i cili duhet të 

kënaqet 1x4 vjet duke noterizuar çfarë partia ka vendosur pavarsisht se çfarë 

ai dëshiron. Kontrata sociale, njësoj si çdo kontratë tjetër, flaket pa u tharë 

boja. 

 

Në këto kushte kur populli ështëshpërvetësuar nga mundësia për të vendosur 

fatet e vendit, ku çdo mekanizëm kontrollohet nga sistemi dhe nuk sjell 

ndryshim, e vetmja mundësi për shpëtim ka qenë dhe është Revolucioni. Jo 
një revolucion i parafabrikuar nga kasta, por një i vërtetë demokratik, ku 

populli merr në kontroll shtetin e tij, që formohet dhe kontrollohet nga 

qytetarët dhe jo partitë apo lobet! 

 

Por kush e dëshiron këtë gjë? 

A dëshiron kasta të humbasë pushtetin që e riciklon mes veti prej  26 vitesh? 

A e dëshirojnë ndërkombëtarët, që humbasin influencën mbi këtë kastë të 

koruptuar dhe tëshantazhuar? 

A e duan bankat e huaja që grabisin depozitat e shqiptarëve për ti investuar 

jashtë vendit sesa të kreditojnë biznesin shqiptar? 

A e duan monopolistët e importit që paralizojnë prodhimin vendas dhe 

helmojnë konsumatorin shqiptar? 
A e duan mediat dhe pronarët e tyre kriminalë që flirtojnë me pushtetin për 

privilegje pa fund? 

A duan “intelektualët” organikë që janë akomoduar diku në një cep të halesë 

me bekimin e partisë, apo ata mijëra të rinj dhe të reja qëstudjojnë realisht?  

A e duan padronët që kanë zaptuar avokatinë, mjekësinë, arkitekturën e çdo 

gjë, ndërsa kuadrot e vërtetë mezi mbijetojnë në një sistem pervers? 

A e do bota e krimit që bashkëjeton me politikanët dhe shefat e 

policisëpavarisht rrënimit të vendit si Kolumbia? 

Sigurisht që jo!  

 

Kjo nuk është një luftë e të gjithëve kundër të gjithëve si kasta e paraqet! 
Jo!!! 

Kjo është një betejë kundër një pakice që ka zaptuar qendrat e pushtetit dhe 

mban peng zhvillimin normal të vendit duke sakrifikuar interesin publik. 

Prandaj, kjo luftë nis nga poshtë, nga qytetarët, nga jashtë sistemit, sepse 

bëhet për të kthyer normalitetin për shumicën e heshtur të këtij vendi, sepse 

zgjidhja nuk vjen kurrë nga brenda pallatit të pushtetit, si tentoi Ramizi apo 

çdo diktator në fund të regjimit. 

 

Ajo që duhet tërekuperojmëështë interesi publik. Ontologjikisht interesi 

publik nuk ruhet dhe kurohet nga elitat, por nga mekanizma që 

sigurojnëaksesin dhe kontrollin e vetë publikut, vetë qytetarëve në mbrojtje 
tëinteresave tëveta.  

 

Këto mekanizma higjenizuese për shtetin dhe shoqërinë krijohen vetëm në 

një sistem që quhet: Demokraci! Aty ku qytetarët vendosin dhe kontrollojnë 

makinën shtetërore në çdo moment! 

 

Pavarsisht klithmave të kastës dhe inflacionit verbal, demokracia nuk u 

vendos kurrë, ashtu sikundër nuk u vendos shteti i së drejtës dhe shteti 

social. 

 

Demokracia është një projekt racional, ku gjërat nuk funksionojnë nga 

mirësia apo bujaria e njeriut por nga lloji i insitucioneve që ndërtohen. Nëse 
këto institucione ndërtohen dhe kontrollohen nga partitë dhe lobet, ato nuk 

mund të kurojnë kurrsesi interesin e përgjithshëm por ato klienteliste.  

 

Prandaj, ky revolucion nuk duhet thjesht të përmbysë fytyrat dhe maskat, por 

të ndërtojë ato institucione që nuk lejojnë krijimin e oligarkive. I vetmi 

garant për këtë, në të mirë dhe të keqe, është vetëm populli sovran. 

 

Por çfarë bëri reforma në drejtësi, 

a e hapi sistemin demokratikisht, 

në kuptimin e vërtetë të fjalës, ku 

institucionet nuk formohen nga 

elitat por nga qytetarët? A pranoi 

që Presidenti, Prokurori i 

Përgjithshëm, KLD, Avokati i 

Popullit të zgjidheshin vetë nga 

qytetarët? A lejoi juritë qytetarë 
brenda pallatit?  

Jo!  

 

Nëse qytetarët hyjnë brenda 

pallatit, privilegjet mbarojnë si 

për oligarkët brenda ashtu dhe për 

ata jashtë! 

 

Por, nga ana tjetër, kasta arriti 

edhe njëherë të bindte popullin se 

ndryshimi do vijë përsëri nga 

brenda pallatit. 
 

Njësoj si dje, zyrtarët e lartë do të 

zgjidheshin përsëri nga brenda 

kastës si tradita e nomenklaturës e 

kërkon prej 70 vitesh. 

 

Kësaj here, rotacioni nuk mjafton 

më në politikë por do kryhet edhe 

në drejtësi. Parlamenti i hajdutëve 

(nga shantazhimi i ambasadorëve 

se do i tregonte tëvërteëtn popullit 
për vjedhjet këto dekada), 

vendosi unanimisht që do 

pastronte drejtësinë pa u pastruar 

vetë më parë. 

 

Armata e vampirëve me çekiç 

nuk erdhën nga hiçi, por kaluan të 

njëjta kanale të kontrolluara nga 

kjo kastë, që pozicionon njerëzit e 

saj kudo. Vetëm me këtë 

kryqëzim postesh, ne politikë, 
drejtësi, akademi, ekonomi etj, 

oligarkët ruajnë reciprocikisht 

privilegjet. 

 

Devijimi i vëmendjes (drejt 

magjistratëve), si e keqja 

madhore, është teknika klasike e 

çdo dikature për të shpëtuar 

privilegjet dhe vonuar 

Revolucionin. 

 

Edhe pse jetojnë e vuajnë prej 
vitesh në këtë vend, njerezit e 

kanë të vështirë të mendojnë me 

mendjen e tyre nën furinë  e 

mediave të kudondodhura.  

 

Nëse të këqijat më tëmëdhaja 

këtij vendi i kanë ardhur nga ligji 
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që bëjnë politikanët apo devijimi i ligjit që bëjnë magjistratët? 

 

Shkatërrimi i pronës në Shqipëri, u realizua pikërisht me ligj nga politikanët, 

komisione pa fund, dhe pastaj nga gjyqtarët, sekserët dhe larva të ndryshme. 

Importimi i plehrave të gjithëEuropës në Shqipëri, nuk e vendosën gjykatësit 

duke shkelur ligjin por vetë ligji i aprovuar nga kjo klasë politike dje dhe sot. 

Betonizimi dhe shkatërrimi i kryeqytetit, i qyteteve, bregdetit etj, janë bërë 

me akte ligjore të politikanëve dhe më pas nga hienat me çekiç në dorë dhe 

kuletë nëbrezë. 
 

Deindustralizimi i vendit, privatizimet e pasurive të popullit për 50 vjet për 

një lek u kryen me akte ligjore nga klasa politike dhe mandej nga 

magjistratët. 

 

Dorëzimi i sektorërvestratetegjikë të huajve, qënga bankat, minierat, nafta, 

siguracionet, telekomunikacioni etj, nuk i realizuan magjistratët por 

politikanët me akte ligjore.  

 

Krijimi i monopoleve që po asfiksojnë ekonominë e vendit, realizohen me 

akte ligjore dhe nënligjore dhe jo devijime nga ligji prej magjistratëve. 

 
Mbushja e parlamentit, administratës me kriminelë, hajdutë e injorantë nuk 

ndalet dot nga magjistratët sepse listat i plotëson shefi i partisë dhe emisarët 

e tij. 

 

Shkatërrimi i shkollës, privatizimet e spitaleve, degradimi i kulturës, artit 

dhe sportit nuk janë bërë nga magjistratë duke shkelur ligjin por nga vetë 

politikanët me akte ligjore. 

 

Çmontimi i ushtrisë shqiptare dhe aseteve të saja, shkollës së aviacionit, 

marinës, instituteve shkencore nuk i realizuan magjistratët por vetë këta 

politikanë më akte ligjore tëporosituar nga lobet ndërkombëtare. 
 

Prandaj, lufta e këtij populli nuk duhet drejtuar kundër “devijuesve të 

ligjit”por në radhë të parë kundër “prodhuesve të ligjit”. 

 

Për këtë qytetarët duhet të shtinë në dorë, “fabrikën” e ligjit!  

Vetëm në këtë mënyrë ligji do pasqyrojë dhe kurojë interesin e përgjithshëm 

dhe vullnetin e popullit, ashu si iluministët evropianë mësuan 3 shekuj më 

parë. 

 

Këtë “fabrikë” si çdo gjë tjetër të rëndësishme, sot e ka në dorë partia! 

Nesër do e kenë qytetarët! 
 

Vetëm kështu qytetarët do arrijnë të vendosin vetë, pas 100 vitesh shtet, fatet 

e Shqipërisë si një Zvicër e dytë. 

 

Prandaj, kjo reformë dhe vetingjet e saj të importuara, mund të vonojnë por 

jo të ndalojnë Revolucionin Demokratik, dëshirën e një populli për të jetuar 

denjësisht në nje vend normal si popujt e tjerë të këtij kontinenti. 

Për këtë, vendit i duhen energjitë dhe njerëzit e pastër të tij, jashtë apo 

brenda Shqipërisë, ata që besojnë se Shqipëria do bëhet vetëm nga 

shqiptarët, ashtu si ka bërë ndër shekuj pavarsisht vemjeve të brendshme dhe 

larvave të jashtme. 
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Shkruan: Majlinda Kola, Tiranë/Shqipëri 
Autorja është aktiviste e lirë dhe bashkëthemeluese e Lëvizjes ShqipOn (http://levizjashqipon.org/) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             Piramidat e përmbysura 
 
Shqiptarët janë të fiksuar me format piramidale  edhe pse ato i dalin gjithmonë të përmbysura. 
Fotografia e realitetit të sotëm tregon qartë se:  

 qytetari shqiptar mesatar qëndron më lart sesa një deputet. 

 një anëtar partie më lart se drejtuesit e saj mediokër 

 një nënpunës më lart se shefi i tij militant e injorant 

 një docent i thjeshtë qëndron më lart sesa drejtori apo dekani 

 një gjykatës i shkallës së parë më lart sesa gjykatësi i apelit 

 një avokat mesatar shumë më lart se kryetari i përjetshëm i dhomës së avokatisë 

 një mjek i ri qëndron më lart se shefat e tij të formuar në shekullin e kaluar dhe aspak të azhurnuar 

 një gazetar i thjeshtë qëndron më lart sesa redaktori i tij apo supergazetarët e paguar miq të pushtetit 

 një oficer shumë më lart sesa eprorët e tij që gradohen edhe pa shkollë e trajnime. 

 Etjetj 

 

Po si erdhëm në këtë pikë? 
Populli me eksperiencën e tij të përvuajtur pranon se “peshku qelbet nga koka” 
Nëse ti krijon forma piramidale sigurisht rreziku është gjithmonë akut. 
Por piramida është forma më e thjeshtë për shoqëritë e prapambetura. Ajo kërkon që populli të mbetet minoren e ti delegojë “njëshit” 

drejtimin e jetës. Bashkuar kjo me dembelizmin dhe injorancën, kokteili bëhet vrastar. 
Vijimi i kësaj tradite edhe tek të rinjtë që vrapojnë të magjepsur pas projekteve, forumeve, seminare mbi lidershipin, dëshmon se 
piramidat do vijojnë ende gjatë. 
Vizioni elitist, ku vendimarrja buron nga lart është sot ideadominante që qarku politik, mediatik, akademik pompon sistematikisht 
mbi të rinjtë shqiptarë. Ky mendim unik, krijon iluzionin se gjërat ndryshojnë vetëm nëse ti bëhesh një lider “i mirë” në vend të 
zgjidhjeve bashkëkomunitare ku diskutimi për emrat trasformohet në diskutim për gjërat. 
Por tashmë, sistemi e ka bërë efektin. 
Askush nuk dëshiron të dalë jashtë dogmës, secili lufton veçse për tu bërë lider. 

Konkurrenca zëvendëson bashkëpunimin, individualiteti eklipson komunitetin, banaliteti mbyt realitetin. 
Sa qesharake kur sheh sesi psistët, pdistët, lsistët antikomunistët, ishkomunistëtetj vazhdojnë betejat donkishoteske pa kuptuar se 
vuajnë të njëjtin vizion elitist, ku secili sheh shpëtimin tek lideri i tij preferuar. 
Të ndodhur brenda këtij kurthi psikologjik të gjithë shtrojnë të njëjtën  pyetje idjote: kush do na shëtojë? 
Por kjo është pyetje retorike! Kjo pyetje është kurth sepse nuk pranon përgjigje! 
Dëshpërimi është i pashmangshëm sepse kuptohet që nuk jetojmë më në kohëra heronjsh. Askush nuk beson tashmë, se mund të vijë 
një drejtues, kryeministër, President apo drejtor i ndershëm. 
Dhe shumë mirë që nuk besojnë! 
Problemi është se e shohin zgjidhjen përsëri tek ndryshimi i liderit dhe jo tek përmbysja e piramidës. Tek lufta e fytyrave dhe jo 

strukturave që krijojnë dhe riciklojnë këto fytyra! 
Dalja e popullit nga gjendja e minoritetit, ishte misioni i Iluminizmit ku vendimet nuk delegohen por merren bashkërisht. Iluminizmi 
vuri në qendër të drejtat dhe demokracinë, raporte të baraslarguara në formën e rrethit ku çdo kush kontribuonte për të mirën publike. 
Institucionet nuk quhen publike vetëm sepse mbrojnë të mirën publike, por në radhë të parë ato formohen e kontrollohen nga vetë 
publiku. 
Demokraci do të thotë fundi i piramidës dhe jo zëvendësimi i saj. Piramidën enveriste e ndërruam me atë “pluraliste”, po prapë 
mbetëm spektatorë të diktatorëve me rotacion. 
Rrëzimi i piramidës nuk krijon vakum, por zëvendësimin me forma demokratike ku vendimet nuk merren më nga njëshat gjysmakë 

por nga sa më shumë bashkëkomunitarë. 
Meritokracia është e lidhur ngushtë me demokracinë si e vetmja formë që qarkullon dhe vlerëson energjitë dhe talentet. 
Nëse shoqëria jonë do vijojë të mbetet hermetike e mbërthyer nga një klasë parazitare që emërojnë dhe riciklojnë njëri tjetrin 
dekompozimi është i pashmangshëm. 
Komunizmi ra pikërisht prej mediokritetit ekstrem dhe kënetës mbushur me bufa,  zvarranikë e brejtës të pangopur. 
Çdo sistem i tillë i ngritur mbi piramida herët a vonë bie. Ky system po bie. 
E rëndësishme që ne të rinjtë e painfektuar të këtij vendi, të mos gabojmë si prindërit tanë që zëvendësuan piramidat dhe ricikluan 
maskat e penduara të kastës. 

Rrugëtimi i vetëm për Normalizimin e vendit është ai iluminist që bën pjesëmarrës çdo qytetar shqiptar në fatet e vendit dhe politikat 
publike. 
Fillojmë aty ku e lam: Liri-Demokraci! 
 
 
 

http://levizjashqipon.org/
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Histori 

 

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. 

 

 

Prejardhja ilire dhe autoktonia e shqiptarëve 
 

Në shkencën shqiptare dhe nga 

shumë autorë të huaj prejardhja 

ilire dh autoktonia e shqiptarëve 

është konstatuar dhe dëshmuar. 

Mirëpo, sikurse në kohët e 

kaluara edhe sot nga autorë të 

ndryshëm dhe qarqe antishqiptare 

ka orvajtje për mohimin e 

prejardhjes ilire të shqiptarëve për 
qëllime të caktuara politike. Për 

shembull, para disa kohe, 

deputetja prof. dr. Jelisava 

Kaleziq në seancën e Kuvendit të 

Malit të Zi u shpreh: nuk është e 

vërtet teza se shqiptarët janë me 

prejardhje ilire. Në gazetën 

“Dan”, më 21 korrik 2016. 

Akademiku Zoran Llakiq, nga 

Akademia e Shkencave dhe 

Arteve të Malit të Zi, e botoi një 

artikull në të cilin mohon 
prejardhjen ilire të shqiptarëve 

dhe autoktoninë e tyre. Ndër të 

tjerat, thotë: “Shqiptarët janë të 

ardhur nga Rumunia në Mat, 

përmbi Tiranë në shekullin X të 

erës tonë. Ndërsa në vitin 548 të 

erës tonë në Durrës kanë ardhë 

serbo-malazezët”. Më tutje 

Llakiqi shton: “Shqiptarët në tërë 

hapësirë ku jetojnë, jo vetëm që 

nuk janë popull autokton, por as 
pakicë kombëtare”. Në të vërtetë 

ata janë diasporë. Menjëherë pas, 

me 27 korrik 2016. në gazetën 

“Dan”e botova një shkresë ku 

prezantova disa njohje shkencore 

nga autorë të huaj dhe shqiptarë 

mbi prejardhjen ilire dhe 

autoktonin shqiptare, meqenëse, 

kjo gazetë  lexohet mjaft në Mal 

të Zi. 

 

E quaj të arsyeshme se çështja e 
prejardhjes ilire të shqiptarëve 

dhe autoktonia e tyre  në 

vazhdimësi të aktualizohet dhe të 

përhapet në opinione të ndryshme 

publike. Për arsye se pak a shumë ndeshemi me një propagandë antishqiptare 

të mohimit të historisë kombëtare shqiptare, për qëllime armiqësore. Për 

shkak të hapësis së kufizuar, po fokusohem vetëm në disa hulumtues të 

njohur shkencor. 

 

Filozofi i njohur Gotfrid Vilhelm Lajbnic (1646-1717) u muar me lidhjen e 

shqipes me gjuhët e tjera. Në letrën e  tij të 10 dhjetorit 1709, e cituar më 

1897 në revistën rumune “Albania‟‟, deklarohet se në bazë të studimeve të tij 

është bindur se “shqipja është gjuha e ilirëve të lashtë”. 
 

Historiani suedez, Hans Erik Tunman (1746-1778), profesor universitetit në 

Gjermani, ishte një nga shkenctarët e parë që u muar me studimin  mbi 

origjinën e gjuhës shqipe dhe të popullit shqiptar. Ai bëri kërkime në burimet 

greke, latine e bizantine dhe studioi fjalorin trigjuhësh të Teododhor 

Kavaljotit (greqisht, sllavisht e shqip) të botuar më 1770. Në veprën e tij për 

historinë e popujve të Evropës Lindore (1774), arriti në konkludim se 

shqiptarët janë vazhdues autoktonë të popullsisë së lashtë ilire. 

 

Johan Georg Fon Han (1811-1869),  teoricieni austriak është marr me 

studimin e gjuhës shqipe së bashku me gjuhëtarin Konstadin Kristoforidhi. 

Më 1854 ai botoi veprën e tij, me tre vëllime, “Studimet Shqiptare‟‟, mbi 
kulturën, gjuhën dhe historinë shqiptare. Ai ishte, ndoshta i pari që studioi 

fjalorin e ilirishtes së vjetër. Ai vërtetoi se shumë emra vendesh të viseve 

shqiptare ishin vazhdim i drejtpërdrejtë i emërtimeve të dikurshme ilire. Në 

bazë të studimeve të tij, arriti në përfundimin se gjuha shqipe ishte 

vazhduese e ilirishtes. 

 

Gjuhëtari i njohur Franc Bop (1791-1867), profesor në Universitetin e 

Berlinit, botoi veprën e tij më 1854, duke vërtetuar përfundimisht se shqipja 

bën pjesë në familjen e gjuhëve indoevropiane dhe nuk rrjedh nga ndonjë 

gjuhë tjetër në Evropë. 

 
Gustav Majer (1850-1900), profesor në Universitetin e Graz-it dhe anëtar i 

Akademisë së Shkencave të Vjenës, botoi studimin e tij “Mbi pozitën e 

gjuhës shqipe në rrethin e gjuhëve indoevropiane‟‟, më 1883. Ai njihet 

veçanarisht për hartimin e Fjalorit Etimologjik të gjuhës shqipe, më 1891. 

Në sajë të studimeve të thella shkencore arriti në përfundimin se gjuha 

shqipe rridhte nga ilirishtja dhe përbënte një degë më vete në familjen e 

gjuhëve indoevropiane. 

 

Maksimilian Lamberc (1882-1963), pas vizitës që bëri në Shqipëri si emisar 

i Akademisë së Shkencave të Vjenës,  menjëherë u shqua si studiues i 

folklorit dhe mitologjisë shqiptare. Pastaj, në Laipzig vazhdoi studimet në 

fushën e albanologjisë, mbajti leksione rreth saj në universitet dhe në vitet 
1954-59 hartoi dhe botoi “Veprën mbi gjuhën shqipe‟‟, në tre vëllime. Në 

studimet e tij mbështeti tezën e prejardhjes së shqiptarëve nga ilirët dhe të 

gjuhës shqipe nga ilirishtja. 

 

mailto:malesia@t-com.me
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Shkencatari, Edwin Jacques, 

thekson: “Nuk ka pikë dyshimi që 

shqiptarët e sotëm janë 

historikisht pasardhës të 

drejtpërdrejtë të ilirëve‟‟. 

Shkenctari, Serge Metais, 

shkruan: “Sipas të gjithë 

treguesve – pikësëpari, për shkak 

të vetë gjeografisë – ilirët kanë 

qenë paraardhësit e shqiptarëve. 
Në prag të pushtimit romak, ata 

zinin të gjithë pjesën perëndimore 

të Ballkanit, nga Istra deri në 

Epir. Në brendësi të gadishullit, 

ata ishin vendosur, në veri, të 

paktën deri te rrjedha e lumit 

Sava dhe, në lindje, deri te 

Morava e Jugut dhe në rrjedhën e 

sipërme të Vardarit‟‟.  Më tutje 

studiuesi Metais shton: “Në 

shekullin II të erës sonë, ku ilirët 
ndodheshin nën zgjedhën romake, 

gjeografi Ptolemeu bënte fjalë për 

ekzistencën e një fisi të albanëve 

(Albanoi) , kryeqyteti i të cilëve 

qenkësh Albanopolis‟‟. 

 

Dhimitër Kamarada, një filolog 

italian me origjinë shqiptare, në 

librin e tij “Një ese e gramatikës 

krahasuese rreth gjuhës shqipe‟‟, 

të botuar në Livorrno më 1864, 
vërtetoi me dokumente lashtësinë 

e gjuhës shqipe. Duke ecur në 

gjurmët e Hanit, ai bëri, 

gjithashtu, edhe një krahasim të 

rëndësishëm filologjik të rrënjëve 

në sanskritisht, persisht, latinisht, 

greqishten klasike dhe shqip. Nga 

analiza kritike e dhjetra burimeve 

shkencore ai arriti në përfundimin 

se gjuha e popullit shqiptar ishte 

ndër më të vjetrat e të gjithë 

popujve të Evropës.  
 

Gjuhëtari i shquar danez, Holger 

Pedersen (1867-1953), punoi 35 

vjet si profesor i gjuhësisë 

krahasuese indoevropiane në 

Universitetin e Kopenhagës. 

Interesimi i tij për gjuhët 

indoevropiane bëri që, fillimisht, 

të përqendrohej te shqipja. Pas 

vizitës që bëri në rivierën 

shqiptare, më 1893, për 15 vjet 
me radhë ai botoi një varg 

punimesh shkencore mbi gjuhën 

shqipe. Gjithashtu, ai mblodhi e botoi folklorin shqiptar. Një studim i tillë 

shkencor e bindi atë se gjuha shqipe rridhte nga pararendësit e saj 

indoevropianë e ilirë. 

 

Kristian Sandfeld-Jensen (1873-1942) i mbaroi studimet në Universitetin e 

Kopenhagës dhe në sajë të talentit të tij në fushën e gjuhësisë u emrua si 

profesor i romanistikës, punë që bëri deri sa vdiq. Ai e përcaktoi shqipen si 

një nga gjuhët më të vjetra të Ballkanit dhe burim i një vargu tiparesh të 

pastra gramatikore e sintaksore në Ballkan. Gjithashtu, ai pranoi mundësinë 

e prejardhjes së shqipes nga ilirishtja.  
 

Në kohë më të reja Katiçiqi (1976) , arrin në përfundim që “Shqipja qysh në 

kohët e lashta është folur pak a shumë në viset, ku flitet sot”. Më tutje ai 

shton se në këto rrethana “është normale dhe e natyrshme që shqipja të 

konsiderohet si një pasardhëse moderne e gjuhës ilire”. 

 

Historiani i njohur serb, Radeta Mihalçiq, profesor në fakultetin filozofik në 

Beograd, si autor i librit për histori të klasës të gjashtë të shkollës fillore 

(2015.) shkruan: “Shqiptarët janë me origjinë ilire dhe popull autokton në 

Ballkan, ku kanë ardhur shumë më parë se sllavët‟‟. Ky është një studiues i 

njohur i cili pas një kohe të gjatë hulumtuese ka ardhur në një përfundim të 
tillë shkencor për prejardhjen ilire dhe autoktonin e shqiptarëve në Ballkan.  

Mirëpo një vërtetim i tillë shkencor hasi në reagime të shumta nga opinioni 

publik dhe nga Kisha ortodokse serbe në Serbi dhe libri nën një presion të 

tillë u tërhoq nga përdorimi në shkolla.  

 

Profesor Eqrem Çabej (1908-1980), pa dyshim, është figura më e shquar në 

fushën e albanologjisë. Për gati gjysmë shekulli ai bëri studime, botoi vepra 

të shumta nga gjuha dhe letërsia shqipe, ndonëse bëri hulumtime edhe në 

lëmin e etnografisë, folklorit dhe etimologjisë, leksikologjisë, të origjinës së 

gjuhës shqipe, marrëdhëniet e saj me gjuhë tjera indoevropiane dhe njësimin 

e normës letrare. Në bazë të studimeve subtile shkencore  arriti në përfundim 
se shqiptarët janë pasardhësit e ilirëve dhe të banorëve të parë indoevropianë 

në Ballkan. Kumtesa e tij gjuhësore në “Kolokuiumin e Parë mbi Studimet 

Ilire‟‟ (15-20 shtator 1972) dhe shkrime të tjera të shumta vërtetuan në 

mënyrë bindëse origjinën ilire të gjuhës shqipe dhe autoktoninë e popullit 

shqiptar. 

 

Profesor Kostallari, ish drejtor i Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë në 

Tiranë, arriti po të njëjtin përfundim si dhe kolegu i tij Çabej.  Gjithashtu, 

Aleks Buda, ish-kryetari i Akademisë së Shkencave e Shqipërisë, në një 

konferencë që drejtoi, më 2-4 korrik 1982, theksoi vazhdimësinë iliro-

shqiptare dhe autoktoninë e shqiptarëve në trevat e tyre. 

 
Mbi origjinën e gjuhës shqipe dhe të popullit shqiptar janë marr dhe 

profesorët e njohur: Shaban Demiraj, Mahir Domi e të tjerë. 

 

Dhe më në fund, në “Encilopedinë e Përgjithme të Entit Leksikografik të 

Jugosllavisë‟‟, Zagreb, 1977, fq. 81 thuhet: “Shqiptarët, popull me 

prejardhje  indoevropiane thrakase-ilire. Banorët më të vjetër në Shqipëri 

kanë qenë Ilirët; vetë emëri Shqiptar rrjedhë nga emëri Ilir- të fisit Albana”. 
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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.  

 

Këshilli i Mantuas dhe roli i Gjergj Kastrioti në luftën kundër osmanëve 
 

Këshilli i Mantuas nuk ishte një këshill i thjeshtë. Aty u 

mblodhën ambasadorë të shumë vendeve të krishtera 

evropiane me ftesën e Papa Piut të II për të përmbledhur 

dhe dizajnuar në disa pika planin dhe përgatitjet e luftës 

kundër pushtuesit barbar osman. 

Papa Piu  II  

 

Pas hapjes solemne të këtij këshilli, Papa mbajti një 

fjalim të shkurtër në të cilën ai pati kritika ndaj 
mbretërve që nuk i kishin dërguar ambasadorët e tyre. I 

qortoi për pakujdesinë e tyre në lidhje me ekspeditën e 

planifikuar. Ai në fakt i informoi të gjithë princat e 

krishterë dhe i nxiti ata që të vijnë personlisht ose të 

dërgojnë pa vonesë ambasadorët e tyre. Në lidhje me 

këtë këshill ai i shkroi perandorit Friedrich, Mbretit të 

Francës; krerëve të Savojës dhe Bavarisë, Venedikasve, 

Florentinasve dhe të tjerëve. Ai i nxiti nga letra private, 

banorët e Peloponezit për të vënë shpresën e tyre në 

Krishtin dhe me guxim të luftonin turqit. princave të 

krishterë lindor i premtoi se do të bashkohen kundër 
sulltanit. Premtime të njëjta dhanë edhe Perandori i 

Trebizond, ndër të tjera, i shkroi për mbështetje edhe 

Duka i Burgundys i cili i bëri të njëjtat premtime si të 

gjithë të tjerët në luftën kundër Perandorisë Osmane. 

Poashtu të mos harrojmë se edhe mbreti i Gjeorgjisë 

deklaroj në fillim se do të mbështesë luftën kundër 

osmanëve, por me kushte. 

 

Ndërsa në Gjermani Papa dërgoj Nuncin e tij apostolik 

për të bërë paqësimin atje nga konfliktet e brendshme. 

Ndërkohë, u mësua se turqit kishin bërë një dyndje në 

brendësi të Dardanisë dhe Maqedonisë, ndërsa Papa Piu 

II iu gëzua paqes në vendet gjermanfolëse me shpresën 

se kjo paqe e gjermanëve mund të kthehet në një armë 

të fuqishme e tyre kundër turqve. Ai në ndërkoh i shkroi 

dhe kërkoi që edhe të ketë përfaqësues edhe nga ata të 

Brandenburgut dhe i kërkoi atyre për të ardhur në 

Mantua. Por papritmas pati reagime nga Frederiku, i cili 
refuzoj paqen e Nurembergut dhe kërcënoi Luigjin, 

Dukën e Bavarisë që të deklarojë luftën në qoftë se ai e 

then traktatin. Papa e dinte megjithatë se si do ta ruante 

atë, pra paqen e ndërtuar në mesin e gjermanëve. 

Këshilli Mantuas filloi në shtator, ku ishin të pranishëm 

pothuajse të gjithë ambasadorët e vendeve të krishtera të 

Evropës të Italisë, si Duka i Milanos dhe Udines, pastaj 

edhe ambasadorët e Qipros, Rodosit, Lesbos, disa nga 

vendet si Maqedonia, Epiri apo Shqipëria, Bosnja, etj ,të 

cilët kërkuan ndihmë kundër turqve. Ka patur shumë 

vështirësi derisa Papa ngriti me dekret që të bashkohen 

forcat në luftën kundër Perandorisë Osmane. Në takimin 
i cili u zhvillua para ambasadorve Papa foli rreth tre orë 

duke treguar nevojën e madhe për të bërë luftën me 

turqit. Ai caktoi dy arsye kryesore për ta bërë atë: së 

pari, për të rimarrë vendet që kishin pushtuar turqit, si 

mbretëritë dhe krahinat; e dyta, për të larguar rreziqet 

kërcënuese për Evropën, dhe riparimin e humbjeve që 

kishin vuajtur në botën e krishterë nga sulltani dhe 

ideologjia e tij. 

 

Duke parë nevojën gjithnjë e në rritje në luftën kundër 

turqëve, pasiqë vinin lajme se si vuanin të krishterët në 
Dardani, Maqedoni dhe pjesë tjerë nga sulltani dhe 

egërsia e tiranisë së tij, Sforca tha se ishte e nevojshme 

për të sulmuar armikun nga toka dhe deti, dhe me flotë 

prej tridhjetë anijeve dhe tetë tjera transportuese; pastaj 

trupat tokësore duhet të formohen nga hungarezët dhe 

vendet fqinje; dhe ajo të jetë jo më pak se 4 mijë kalorës 

dhe 20 mijë këmbësorë, dhe se paratë do të merren në të 

gjitha shtetet e krishtera të Evropës. Të gjithë ishin të 

këtij mendimi, përveç Sigizmund Malatesta,i cili kishte 

mendim ndryshe. Papa konfirmoi pjesmarrjen të 

francezëve, anglezve, gjermanëve, polakëve, etj, dhe 

ndihmat e premtuar prej tyre. Ai mendoi që për trupat e 
detit të ishin aragonezët, portugezët, etj, me disa krerë 

dhe disa kampe, por të gjithë të njohin legatin apostolik 

nga shenja e kryqit në flamurin e vetëm që do të 

vendoset në krye të kësaj ekspedite. Ndërsa rolin 

kryesor dhe udhëheqës do të luante Gjergj Kastrioti, 
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strategu dhe vizionari i shtetit të Arbërit. Roli i Gjergj 

Kastriotit dhe shtetit të Arbërit në projektin historik të 

këshillit të Mantus ishte tepër i madh pasi në këtë 

ekspeditë, në mesin e shumë kombeve dhe shteteve, 

ishte zgjedhur që kësaj të i printe i pamposhturi Gjergj 

Kastrioti duke i dhënë titullin Komandant i forcave të 

aleancës së krishterë të Evropës kundër perandorisë 

osmane. Sidoqoftë këtë rol nuk do të mund ta kishte 

shteti i Arbërit në këtë ekspeditë pa figurën e saj 
qendrore dhe udhëheqëse siç ishte Gjergj Kastrioti. 

Prandaj Papa Piu II jo rastësisht e kishte zgjedhur këtë 

figurë sepse e dinte se fitorja në këtë ekspeditëë do të 

ishte e sigurtë dhe turqit do të dëboheshin nga 

kontinenti njëherë e përgjithmonë. 

Gjergj Kastrioti 

 

Ndërkaq sa për numrin e njerëzve, Papa Piu II ishte i 

mendimit se nuk duhet të jetë mbi pesëdhjetë mijë 

burra, ngase qëllimi i tij ishte për të mbajtur detin dhe 

për të parandaluar kalimin e turqve nga Azia në Europë, 

dyzet anije dhe tetë të jenë të ngarkuar me ushqime të 

mjaftueshme ishte mendimi i tij në këtë ekspeditë e cila 

projektohej duke dhënë idetë e dobishme në luftën 

kundër turqve. 

 

Për koston e luftës ai mendoj se mund të kontriboi me të 
dhjetën e të ardhurave kishtare për tre vjet, të tridhjetën 

të laikëve dhe të njëzetën të judenjve. 

 

Ndërsa italianët ,venedikasit do të kontribonin duke 

sjellë flotën, e cila do të përbëhej nga gjashtëdhjetë 

anijeve dhe njëzet anijeve të tjera të transportit, si dhe të 

kontributit nga vendet tjera që kishin premtuar 

mbështetje. Ndërkohë Sigismundi, Duka i Austrisë, 

arriti në Mantua me disa kalorës dhe një përcjellje të 

madhe. 

 

Papa nxiti të gjithë për t'i kthyer armët kundër turqve 

dhe për të ndalë orekset e sulltanit, i cili donte të 

pushtonte tërë Evropën. 

 

Në fillim të vitit 1460, shkruan një kronist evropian në 

librin mbi Papët të vitit 1867 se Papa lëshoi dekretin e 

Këshillit të Mantua, në ekspeditë kundër turqve. Në 

letrat e tjera, ai bëri të ditur për pëlqimin e 
ambasadorëve dhe mbretërve të krishterë dhe italianët 

dhe i kishte urdhëruar të përgatiten për ekspeditë duke u 

bazuar edhe në premtimet e tyre të vazhdueshme që i 

kishin dhënë.  

 

Të gjithë krerët që kishin premtuar u përpoqën për 

të zbatuar dekretin e Mantuas 

Duke parë që sulltani vazhdonte të pushtonte dhe të 

sundonte egër. Pra duke parë të keqen që po afrohej, 

Papa Piu II vazhdimisht ftonte ata që premtuan që të 

kapin armët dhe të pengojnë shtrirjen e kësaj të keqe 

edhe në vendet tjera të kontinentit. Po ashtu Papa 
dërgonte edhe letra tek ambasadorët për betejn e madhe 

kundër pushtuesit osman siç ishte ajo e 26 tetorit 146. 

Papa Piu II thirri kardinalët e tij dhe mbajti atyre një 

fjalim, në të cilën ai deklaroi se ai ishte i vendosur të 

vdiste duke mbrojtur kauzën e Krishtit. Pas kësaj Papa 

Piu II lëshoi një dekret drejtuar të gjithë të krishterëve, 

në të cilën ai u kujtoi të gjithëve arsyet që motivuan 

këshillin e Mantua kundër turqve. Ata dhe një herë i 

premtuan se do të bashkohen me armët e tyre kundër 

turqëve. Pastaj duke parë se gjithçka duhej të lëvizej 

prej tij dhe për ta çuar përpara projektin katërvjeqar të 
Këshillit të Mantuas, ai la ventakimin në Ankona, ku do 

të niste së realizuari projekti i madh i kombeve në 

dëbimin e pushtuesve turq nga kontinentit dhe çlirimin e 

vendeve të pushtuara nga sulltani. Por pasi ai kishte 

arritur në Ankona u sëmur dhe duke e parë se ora e tij 

po afrohej, ai mbajti, ashtu në atë gjendje, një fjalim të 

shkurtër kardinalëve dhe të tjerëve dhe rekomandoi që 

ekspedita dhe projekti të realizohet deri në fund. Duhet 

thënë se ky ishte projekti më serioz, dhe po të mos 

vdiste Papa Piu II sot Shqipëria dhe vendet tjera, por 

edhe Konstantinopoja, do të ishin pjesët më vitale dhe 
më të rëndësishme të kontinentit dhe familjes evropiane. 

Por Papa Piu II vdiq në Ankona pak orë pas fillimit të 

ekspeditës.Të gjithë u tmerruan nga lajmi i vdekjes së 

tij, por më i pikëlluari ishte Gjergj Kastrioti, pasi ai ishte 

caktuar të udhëhiqte me ekspeditën kundër turqëve, dhe 

se Papa Piu II kishte vendos ta bënte mbret të 

Maqedonisë dhe Shqipërisë, si dhe të kurorëzonte si 

mbret evropian të krishterë. 

 

Në fund, po e përfundoj këtë shkrim më një nga thëniet 

e këtij Pape të famshëm, i cili nuk ishte vetëm njeri i 

fesë, por edhe i letrave dhe i urtë:- “Letrat‟‟-tha ai- 
“janë argjend për të varfërit, ari për fisnikët, dhe gurë të 

çmuar për princat‟‟. 
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Shkruan: Prof.ass.dr. Gjon Berisha, Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë/Kosovë 

(gj.n.berisha@gmail.com) 
Gjon Berisha u lind më 25 janar 1975 në Gjakovë (fsh..Brekoc). Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje. Gjatë 

viteve 1996-1999, studioi në Fakultetin Filozofik-Dega e Historisë, kur në vitin 2008 në po këtë Universitet mbaroi 

studimet posdiplomike për Histori Mesjetare. Në fund të vitit 2009 ka mbaruar studimet posdiplomike në Universitetin e 

Zarës (Kroaci). Në janar 2014, ka mbaruar studimet doktorate në Qendrën  e Studimeve Albanologjike në Tiranë, dhe ka 

mbrojtur gradën e doktorit të shkencave të historisë mesjetare, nën drejtimin e prof.dr.Pëllumb Xhufit. Nga qershori  2012 

punon në Institutin e Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, ku aktualisht është shef i Departamentit për Studime Mesjetare. Për 

dhjet vite ka punuar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës; në kolegje private si mësimdhënës i gjuhës latine dhe historisë. 

Është pjesëmarrës në disa simpoziume e konferenca kombëtare e ndërkombëtare. Ka botuar katër libra monografike dhe me 

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

 

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

 
Fitorja e forcave arbërore në betejën e Ujëbardhit (Albulenës) në shtator 

1457, sikur i rikthej shpresat tek projektet papale të kryqëzatës. Kjo fitore 

ndaj një ushtrie të madhe turke, prej 60-80 mijë vetash, është shënuar nga 

historia si fitorja e parë e Skënderbeut në kuadrin e një fronti të mirëfilltë 

ndërkombëtar. Ai doli nga kjo luftë me një reputacion të padiskutueshëm si 

brenda vendit ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Ajo u trajtua si e tillë 

edhe nga kancelaritë perëndimore. Kështu, dy muaj pasi arriti në Romë lajmi 

i fitores, Papa Kaliksti III e emëroi Skënderbeun më 23 dhjetor 1457 me 

dekret pontifikal “Kapiten të përgjithshëm të Selisë së Shenjtë” në luftë 

kundër turqve.1  

 
Përpjekjet e Papës për të ndihmuar Skënderbeun nuk ndalonin për asnjë 

moment, qoftë duke bërë edhe presion mbi Raguzën që t‟i dorëzonte 

Skënderbeut paratë e mbledhura. Gjatës vitit 1457, për të mbledhur para në 

emër të Selisë së Shenjtë dhe për t‟i ndarë ato ndërmjet mbretërve të 

Hungarisë, Bosnjës dhe Skënderbeut, Papa dërgojë përfaqësuesin e tij, Gjon 

Navarrin në Ragusë. Të autorizuarit e Papës, Gjon Navarri dhe frati Mariano 

de Senis këmbëngulnin, tekefundit edhe me kanosjen për shkishërim dhe me 

ndalim të sakramenteve, që Raguza t‟i dorëzonte Skënderbeut të hollat për 

kryqëzatë që ruheshin aty, mirëpo Këshilli, i cili priste një fitore të osmanëve, 

e zvarriste këtë dorëzim. Papa nisi drejt Raguzës, letër pas letre, ai dha urdhër 

që Skënderbeut veç të hollave raguzane, t'i dorëzoheshin edhe të hollat 

arbërore për kryqëzatën (19 shtator 1457). Gjatë gjithë dimrit këmbëngulja e 
tij nuk rreshti. Në fillim të shkurtit 1458 përpara Papës u shfaqën të dërguar të 

Skënderbeut që e vunë atë në dijeni për ngjarjet më të fundit; me këtë rast për 

Skënderbeun u fol shprehimisht si për një “princ të krishterë" (princeps 

catholicus).2 Në një letër që iu dha me vete të dërguarit, Papa shprehte 

keqardhjen që po i dërgonte prijësit arbër vetëm 5000 florinjsh nga na e 

financës, duke shpresuar se kjo shumë do të rritej në ditët në vijim. Përveç 

kësaj, më 8 shkurt 1458, Papa i dërgonte një letër Alfonsit V, nëpërmjet së 

cilës e informonte për fondet që i dha vetë Skënderbeut dhe e nxiste që ashtu 

siç e kishte ndihmuar më parë ta ndihmonte përsëri Skënderbeun në luftën 

kundër turqve, me këtë rast, Papa nënvizonte rëndësinë e ledhit mbrojtës 

arbëror. 
 

Nga ana tjetër kishte fjalë edhe më lëvduese për Gjergj Kastriotin: 

falënderonte Zotin që Skënderbeu po i qëndronte vërshimit osman në botën e 

krishterë si një “mur i fuqishëm”, duke e mbuluar vetën kësisoj me lavdi. Oh 

sikur të kishim me trimërinë tënde edhe shumë nga princat tjerë katolikë!. 

Atëherë edhe Papa do të ishte më pak i shqetësuar për mbrojtjen e besimit. 

„Qëndro, biri im, në besnikërinë tënde, në synimin tënd të shenjtë shpëtimtar, 

pasi ngaqë ti luftën për besimin në Krisht, ke pse shpreson se ai, për të cilin 

                                                
1
 Filipo Millosheviç, “Politika orientale e Kaliksit III dhe Shqipëria”, në: G.Valentini, Skënderbeu dhe 

Papati 1442-1467 (studime dhe tekste), Tiranë: Plejada, 2013, p.182; Frashëri, Gjergj Kastrioti 

Skënderbeu, p.357. 
2
ASV.Arm.XXXIX, vol.7, f.141

v
, 142

r
; Radonić, Đurađ Kastriot Skenderbeg, dok.153-155, 159-164, 

166-168. 

asgjë nuk është e pamundur... se 

ai ty nuk ka për të të braktisur, 

por do të të falur ngadhënjimin e 

lavdishëm mbi armiqtë e vet”.3  

 

E njëjta letër sjell edhe provën se 

Skënderbeu tashmë është faktor 

me peshë të madhe në planet e 

përbashkëta në shkallë evropiane: 

“... për sa i përket mbledhjes që 

do të bëjmë me të dërguarit e 
perandorit, të mbretërve dhe të 

princërve të krishterë për masat 

që do të marrim kundër turkut, 

këtë ia kemi treguar Fisnikërisë 

sate me një shkresë tjetër...”.4 

Me të vërtetë një skuadrilje 

papnore u ngut në ndihmë të 

Skënderbeut e më 3 qershor 1458 

Papa udhëzoi Michele Borgian të 

udhëtojë sërish për në Arbëri5, 

mirëpo pak kohë më pas, më 30 

qershor Kaliksti III i mbylli sytë 
përgjithmonë. Edhe pse ai nuk 

arriti t‟u japë kryengritësve të 

krishterë aq ndihmë sa do të 

kishte dëshiruar, megjithatë 

aktiviteti i tij gjatë kryqëzatave 

ndihmoi në masë të madhe në 

ngritjen e emrit të Skënderbeut në 

Perëndim. 

 

Jo më kot Kaliksti III kishte 

kujtuar disa herë rrethimin e Beo-
gradit, çlirimin e të cilit kisha 

katolike e ngrehte lart si fitore të 

madhe. Kjo pasi aty kishte vdekur 

nga një epidemi Janosh Huniadi, i 

cili për një kohë të gjatë kishte 

qenë më famëmadh në Perëndim 

si luftëtar kundër turqve. Tani 

Skënderbeu mbetej e vetmja 

figurë simbolike e rezistencës së 

krishterë, e cila merrej si model 

                                             
3
 Ibid., dok.168. 

4
Ibid., dok.166 

5
Acta Albaniae Vaticana I, dok.340; Schmit, 

Skënderbeu, p.331. 

mailto:gj.n.berisha@gmail.com
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për të tjerët. Kështu, gjatë urimit të mbretit të Hungarisë Mathia Korvinit me 

rastin e kurorëzimit për mbret, Papa Kaliksti III, ia përkujtonte mbretit të ri, 

luftën e pakompromis që po zhvillonte flota detare e papës dhe ushtria e 

Gjergj Kastriotit Skënderbeut.6 

 

Pas vdekjes së Kalikstit III këto përsiatje u morën pa asnjë të çarë nga pasuesi 

i tij, Papa humanist Piu II (Piccolomini). Zgjedhjes së Papës Piut II, 

Skënderbeu me sa duket iu kishte gëzuar shumë. Në fronin papnor ishte 

ngjitur admiruesi i vjetër i tij, 53 vjeçari, moshatar me të, humanisti Silvio 
Picolomini entuziasti më i madh i ndërmarrjeve të përbashkëta evropiane 

kundër pushtuesve turq. Ashtu sikurse dhe paraardhësi i tij spanjoll, Piu II 

punoi për një aleancë të princave të krishterë, me qëllim dëbimin e turqve nga 

Evropa. Ai nxiti perandorin, Italinë, Francën, Burgundin, por edhe zotërit e 

Ballkanit prej Bosnje deri në Arbëri. Porse ndeshi në rezistencë; tensionet 

ndëritaliane, kundërshtia midis Luigjit XI dhe Burgundisë, lufta e re që kishte 

filluar midis perandorit Frederiku III dhe mbretit të ri hungarez Mathia 

Korvini, të gjitha këto dëmtuan planin e një kryqëzate. Papa thërriti një 

konferencë princërore në Mantova (pranverë 1459 - janar 1460), por 

pjesëmarrja e princave në të ishte zhgënjyese.7 Në të nuk mori pjesë as Gjergj 

Kastrioti Skënderbeu, i cili duke dashur të ishte në paqe të përkohshme me 

turqit apo për shkak të dyshimeve në sukseset e këtij Koncili, me sa duket, 
parapëlqente t‟i ndiqte punimet e Koncilit në distancë. Për Piun II, një ndër 

protagonistët kryesorë të armatës së kryqëzatës do të ishte Gjergj Kastrioti 

Skënderbeu, i vetmi kapiten i lavdishëm i gjallë i luftërave kundër turqve që 

njihej në mbarë Evropën, pas vdekjes së Janosh Huniadit. Në një fjalim që 

mbajti në Koncilin  e Mantovës, Piu, ku ndër të tjera thoshte: “...e kush do të 

mendojë se turqit nuk do të munden me këto ushtri të kryqëzatës? Atyre do t‟u 

shtohet edhe Gjergj Skënderbeu me një ushtri shumë të fortë arbërore...”,8 

Piu II, vlerësonte pamasë forcën e prijësit arbëror.9 

 

Në Itali frika prej turqve rritej nga viti në vit. Dijetarë e artistë merreshin 

gjithmonë e më në thellësi me rrezikun që vinte prej Lindjes, vështrimet 
rrëshqisnin të trazuara drejt bregut tjetër të Adriatikut. Papa lëshonte pa 

pushim thirrje për kryqëzatë; ishte i gatshëm ta jepte vetë shembullin i pari e 

të vihej në krye të kryqëzatës. Prej fillimit Skënderbeu ishte në qendër të 

shestimeve dhe planeve të Papës. Ndonëse papa Piut II kur mori vesh për 

armëpushimin midis Skënderbeut dhe Mehmetit II në vitin 1460, nuk e kishte 

pritur mirë, ndërhyrjen e arbërit në të mirë të Ferrantes, Papa e kishte 

përshëndetur. Në po atë vit, 1460, Papa kishte biseduar me të dërguarin e 

Skënderbeut kalorësin Martin Muzaken në Romë për ndihmë Ferdinandit si 

dhe në lidhje me armëpushimin me Sulltanin.10 Në thelb, Piu II kishte lënë të 

kuptohet se, megjithëse nuk dha aprovim publik, nuk do të ngrinte asnjë 

objeksion për paqen me turqit. Duke gjykuar nga rrjedha e ngjarjeve të 
mëvonshme dhe nga pohimet dokumentare,11 del se Skënderbeu e kishte 

siguruar në mënyrë konfidenciale Piun II, se këtë armëpushim do ta prishte 

sapo ushtria kryqtare të ishte gati. Ndryshe nga paraardhësit e tij Piu u mor 

                                                
6
Augustino Theiner, Vetera monumenta historica Hungariam sacram Illustrantia II, Romae: Typis 

Vaticanis, 1860, dok.CCCCLXXI. 
7
Schmit, Skënderbeu, p.332. 

8
“Et quis non his copiis superatum irii Turcas arbitratur? His acceset Georgius Scanderbechius ett 

Albanorum fortissimus manus...”, Universität Mannheim, sig. Sch 047/295,  Pii Secundi Pontificis 

Max. Commentarii Rerum memorabilium, quae temporibus suis contigerunt... Liber Tertius, Romae: 

Ex Typographia Dominici Basae, 1584, pp.168-169;  Noli, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, shtojca, 

dok.24. 
9
Për më gjerësisht për Kuvendin e Montovës dhe Skënderbeun, në fondet e Bibliotekës Kombëtare në 

Tiranë gjendet një inkonabulë e vitit 1473, shkruar nga vetë Papa Piu II. Ajo përmban 52 letra drejtuar 

personaliteteve të kohës dhe princërve të krishterë. Pikërisht ndër letrat e kësaj përmbledhjeje gjenden 

disa që lidhen drejtazi me përfshirjen e Arbërisë në projektin e kryqëzatës kundër osmanëve, si dhe me 
qëndresën e Skënderbeut. Ato shërbejnë për të dëshmuar që 1459-a, posaçërisht në kontigjencat e 

Kuvendit të Mantovës, ishte një vit interesimi të dendur nga ana e Piut II për Skënderbeun dhe 

Arbërinë e tij në vështrimin e rëndësisë luftarake, por jo vetëm në të.  Krahaso: Biblioteka Kombëtare, 

sig An.III.B.3,  Pii Secundi Pont. Max. Epoistolae. De Conventv Mantvano [Pius II, Papa], Impressum 

Mediolani: Per Magistrum Antonium De Zarotis Parmensem MCCCCLXXIII, [179] fl.    
10

Acta Albaniae Vaticana I, dok.465; Noli, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, shtojca, dok.25; Schmitt, 

Skënderbeu, p.332. 
11

Pii Secundi Pontificis Max. Commentarii Rerum (Liber duodecimus), p.607. 

edhe me historinë e Kastriotëve, 

me prejardhjen dhe zhvillimin e 

tyre. Papa kishte kohë që ishte 

marrë me gjendjen në gadishullin 

Ballkanik, sidomos në shkrimin e 

tij “De Europa”. Ai e dinte se një 

ushtri e madhe mund të zbarkonte 

vetëm në portet e Arbërisë, 

sidomos në Durrës, se vetëm 
hapësira arbërore, vetëm Via 

Egnatia, bënin të mundur një 

depërtim të shpejtë në brendësi të 

Perandorisë Osmane. Ngulimi më 

i madh i Papës ishte për një 

fushatë në Ballkan. Ai ishte i 

vetëdijshëm për pozicionin kyç të 

Arbërisë si vend zbarkimi me 

rëndësi dhe si trevë sundimi i 

strategut më të mirë në Ballkan. 

Një ndihmë të madhe në forcimin  

marrëdhënieve me Papën Piun II, 
jepnin edhe diplomatët e 

Skënderbeut: në mënyrë të 

veçantë argjipeshkvi i Durrësit Pal 

Engjëlli, cili udhëtoi me të shpejtë 

në Itali, për të përgatitur luftën 

kundër turqve. Pal Engjëlli, 

tashmë prej dy vjetësh 

argjipeshkëv i Durrësit, i kishte 

hyrë punës me ngulm për të 

kompaktësuar institucionet e 

besimit katolikë në Arbëri. Përveç 
rimëkëmbjes së fortifikimeve 

argjipeshkvinë e tij ku parashihej 

të zbarkonte ushtria e kryqëzatës, 

më 8 nëntor 1462 ai organizoi një 

mbledhje në kishën e Shën Trinisë 

ë Mat, ku paraqiti Constitutiones, 

ordinationes et statuta (Vendimet, 

urdhëresat dhe statutet).12 Është 

pikërisht mbledhja ku, ndër shumë 

çështje, u promovua edhe formula 

e pagëzimit në gjuhën shqipe. 

(vijon) 

                                             
12

Ky dorëshkrim me 37 fl.(pergamenë në 

recto dhe verso) në 74 faqe, përmban 13 

dokumente të shek. XII-XV, ndër të cilat 

edhe vendime e rregullore të kryepeshkopit 

të Durrësit, Pal Engjëllit, të shpallura në 

kuvendin e mbajtur në kishën e Trinisë së 

Matit më 1462 (fl.2r-9r), ku përfshihen edhe 

“Formula e pagëzimit” në gjuhën shqipe (fl. 

4v) , një dekret i papa Piut II (Generalem 

Decretum Sanctissimum...), datë 4 nëntor 

1463, mbi shpalljen e Skënderbeut “Mbret i 

Arbërisë” (fl.14r-20r), etj. Një kopje e këtij 

dokumenti, nga dorëshkrimi origjinal i 

Bibliotekës Laurentiana të Firences Reg. 

1167, ruhet edhe në fondet e Bibliotekës 
Kombëtare të Shqipërisë, me nr.vendi 

Dr.3.e.21, të cilën e ka përdorë edhe autori i 

këtij punimi.  Krahaso edhe botimin e këtij 

dokumenti (Formulë së pagëzimit) nga: 

Nicolae Jorga, Notes et extraits pour servir à 

l'histoire des croisades au XVe siècle, 

quatrieme serie (1453-1476), Bucarest 1915, 

pp.194-195, 197. 
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Shkruan: Prof.ass.dr. Dr. sc.Teuta Shala-PELI, Instituti i Historisë “Ali Hadri”-

Prishtinë/Kosovë (teuta_shala@hotmail.com ) 
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në Fakultetin Filozofik-Dega e Historisë i mbaroj në Prishtinë në vitin 2003. Në të njëjtin fakultet ka vazhduar studimet 
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Bashkëpunëtore shkencore për periudhën e Mesjetës.  

 

 

 

 

Familja Engjëlli-familje finsnike e Drishtit 
(pjesa e parë) 

 
Nga radhët e familjeve më të shquara feudale që vepruan 

në Shqipëri gjatë mesjetës, përkatësisht në qytetin mesjetar 
të Drishtit, pa dyshim se familjes Engjëlli i takon merita 

për kontributin e dhënë si në sferën ekonomike ashtu edhe 
në atë diplomatike,  kulturore e më gjerë. Engjëllorët apo 

familja Engjëlli ishte ndër familjet më të fuqishme feudale 
në Drisht gjatë mesjetës, përkatësisht nga fundi i shek.XIV, 

për të vazhduar gjatë gjithë shek.XV deri te rënia e Drishtit 
nën sundimin osman. 

 
Në bazë të  burimeve dhe literaturës relevante, kuptojmë se 

para vitit 1478, pra, para rënies nën sundimin osman, 
Engjëllorët ishin një familje që posedonin prona të shumta. 

Duke iu referuar dëshmisë së vitit 1515 të hartuar nga 
Andrea Engjëlli (i riu) në listën e pasurive të kësaj 

familjeje përmenden  tetë shtëpi apo pallate të ndërtuara në 
mur e të mbuluara me tjegulla, 95 ara me vreshta (rreth 190 

ha), 200 arë ullishta.
1
 Engjëllorët përmenden edhe si 

pronarë të mullinjve. Ata kishin si pronë të vetën një mulli 

me katër rrota në përroin e Kirit.
2
 Përveç këtyre, familja 

Engjëlli posedonte edhe shumë toka të bukës, po ashtu ata 

kishin edhe disa fshatra në shfrytëzim, si dhe nga 327 
familje. Engjëllorët vilnin një rentë feudale.

3
 

 
Për origjinën e kësaj familjeje studiuesit ndajnë mendime 

të ndryshme. Për këtë familje thuhet se kishte origjinë 
perandorake. Sipas një gjenealogjie të hartuar nga  Flavio 

Komneni, familja e Engjëllorëve kishte një origjinë të 

lashtë fisnikërie, si një degë e familjes perandorake të 
Engjëllorëve në Bizant.

4
 

 
 Me origjinë perandorake këtë familje provon që ta nxjerrë 

edhe Andrea Engjëlli, i ashtuquajturi i riu, i cili në 
dëshminë e hartuar në vitin 1515, për ta fisnikëruar sa më 

shumë familjen e vet, e shpie  gjenealogjinë e kësaj 
familjeje deri në origjinë perandorake.

5
 Është më rëndësi 

që të vëmë në dukje se aristokracia shqiptare ka qenë nën 
ndikimin e dukshëm të lëvizjes humaniste të Evropës 

Perëndimore. Në këtë mënyrë, duke ndjekur frymën e 
kohës, fisnikët shqiptarë pretendonin se kishin gjak 

perandorak e mbretëror, ashtu siç bënin edhe  Engjëllorët 
kur pretendonin se kishin origjinë nga perandorët e 

                                                
1
 Injac Zamputi, “Të dhëna mbi potencialin ekonomik të një shtëpie 

feudale shqiptare në shekullin XV,” Studime për Epokën e 

Skënderbeut I, Tiranë: 8 Nëntori, 1988, 240. (Zamputi, “Të dhëna mbi 

potencialin”). 
2
 Schmitt, Arbëria, 181;   Zamputi, “Të dhëna mbi potencialin”, 240. 

3
 Zamputi, “Të dhëna mbi potencialin”, 241. 

4
 Jahja Drançolli, Shteti mesjetar i Gjergj Kastriotit-Skënderbeut, 

Pejë: Dukagjini, 2001, 174. 
5
 Zamputi, “Të dhëna mbi potencialin”, 238. 

Bizantit.
6
 Një pohim i tillë paraqitet edhe në dëshminë  e 

vitit 1515 të hartuar nga Andrea Engjëlli, në të cilën thuhet 
se kryepari i familjes, të cilit nuk i thuhet emri por që 

ndoshta quhej Engjëll, kishte arritur kushedi në ç‟rrugë në 
sferat e larta të kalorësisë, të martohet me bijën e 

perandorit të Bizantit.
7
  

 

Pavarësisht këtyre pretendimeve, studiuesit tonë kanë  
rezerva kundrejt pretendimit mbi origjinën perandorake të 

Engjëllorëve. Ata janë të mendimit se të dhënat e 
lartpërmendura   i shkaktuan kujtimit të familjes më shumë 

dëm se dobi, aq sa cenuan edhe kredibilitetin e të dhënave 
dhe bëmave të saj.

8
 

 
Sidoqoftë, familja Engjëlli ishte një familje e njohur fisnike 

nga Drishti, nga  e cila për dy shekuj me radhë dolën figura 
të rëndësishme ku secila me dhuntitë e veta dhe gjithnjë 

duke plotësuar njëra tjetrën patën ndikim në rrjedhat 
politike, ekonomike, kulturore etj., gjatë kohës në të cilën 

jetuan dhe vepruan. Me përjashtim të dëshmisë së Andrea 
Engjëllit, ku si i parë i kësaj familjeje përmendet Engjëlli, i 

cili sipas tij lindi në gjysmën e parë të shek. XIV,  të 
dhënat e tjera si të parin  e kësaj familjeje përmendin Mikel 

apo Mëhill Engjëllin, i lindur nga mesi i shek. XIV, e që 
mbante  titullin kont i Drishtit.

9
 Pas tij, figurë tjetër e 

rëndësishme që doli nga kjo familje përmendet djali i tij 
Andrea Engjëlli, i quajtur plaku, i cili jetoi dhe veproi gjatë 

viteve 1398-1479. Andrea Engjëlli, ishte njeri nga të parët 

e vendit, burrë i dëgjuar për vepra e i lavdëruar për merita 
në luftë. U dallua në luftë për mbrojtjen e Drishtit gjatë 

rrethimit nga forcat e Hamza Kastriotit.
10

 
Një figurë tjetër e rëndësishme që doli nga kjo familje ishte 

edhe ajo e Pal Engjëllit. Këtë nuk e ndeshim vetëm si 
zyrtar të lartë të kishës katolike, por ai u shqua edhe si  

                                                
6
  Biçoku,  Skënderbeu, 43. 

7
 Ibid., 236. 

8
 Zamputi, “Të dhëna mbi potencialin”, 238. 

9
 Charles  Hopf, Chroniques gréco-romanes inéditées ou peu connue / 

publiées avec notes et tables généalogiques par Charles Hopf . Berlin: 

Weidmann, 1877,  304 (më tej: Hopf, Chroniques) ; Acta.  Alb.,/I, 

468: “Michael Palaeologus(!), Graecorum imperator, in diplomate 

suo “per magnificum comitem Progonum Pastrovichium” misso, 

Michaeli Angelo et Andreae, eius filio ducibus Drivasti privilegia a 

Leone I. Imperatore concessa prognitoribus Michaelis et Andreae,  

“qui ut clare congenitoribus Drivastensem civitatem, ut in 

praesentiarum iaceat, nec non ecclesiam cathedralem una cum doma 

canonicali, canonica nuncupta, de propriis suis bonis fundarunt, 

confirmat.” 
10

  Barleti, Historia e jetës, 155. 
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diplomat, humanist, autor i Formulës së Pagëzimit
11

 - 

dokumentit të parë të shkruar në gjuhën shqipe.
12

 Pra, 
fusha e veprimtarisë së tij ishte shumëdimensionale, e cila 

ndikoi në krijimin dhe përsosjen e personalitetit të tij.  
 

Në rrugëtimin e tij drejt dijes, Pal Engjëlli duke qenë  i 
pajisur me mëndje shumë të lartë dhe me zotësi të rrallë në 

të folur, me dituri si askush dhe i vaditur me letërsinë e 
shenjtë dhe humane, si greke, latine, sidomos i shquar për 

rreptësi në jetë dhe në zakone, i flakët për fenë e krishterë, 
burrë që Skënderbeu e mbante mbi krye për maturinë, 

kulturën dhe pastërtinë e jetës,
13

 të gjitha këto virtyte të tij 
pra zgjuarsia, mençuria, maturia, duke e plotësuar njëra 

tjetrën bënë që Pal Engjëlli të gëzojë respekt dhe autoritet 
nga të gjithë bashkëvendësit e tij. Si zyrtar i lartë i kishës 

katolike, Pal Engjëlli fillimisht ishte ipeshkëv në Drisht,
14

 e 

më pas argjipeshkëv i Durrësit.
15

  
 

Përveç shërbimeve fetare në Drisht dhe në Durrës, thuhet 
se Pal Engjëlli në vitin 1460 ishte në postin e argjipeshkvit 

të Tivarit, duke u bërë kështu udhëheqës i katolicizmit 
shqiptar në luftën kundër osmanëve.

16
 Pal  Engjëlli arriti që 

të gëzojë tituj të lartë  në hierarkinë kishtare katolike. Në 
vitin 1463, Papa Piu II kishte propozuar që Pal Engjëlli të 

emërohet kardinal.
17

  
 

Në bazë të të dhënave që na ofron Barleti shohim se në 
vitin 1463, Skënderbeu kishte marrë një letër nga Papa, në 

të cilën  midis tjerash shkruante se, së shpejti së bashku me 
ushtrinë e tij do të vinte në Epir dhe se aty do të ngrinte në 

gradën e nderuar të kardinalit Pal Engjëllin argjipeshkvin e 
Durrësit.

18
 Por, një gjë e tillë nuk u realizua, pasi më 1464 

Papa Piu II, vdes.  
 

Pal Engjëlli  kishte qenë përfaqësues i Skënderbeut për 
botën e jashtme,

19
 njëheri ai  ishte anëtar i Këshillit të 

Lartë, i cili  shqyrtonte çështje të rëndësishme të jetës së 
brendshme të shtetit shqiptar  dhe të marrëdhënieve të tij 

me vendet e tjera.
20

 
 

Pal Engjëlli përveçse ishte diplomat i Skënderbeut në të 
njëjtën kohë ai ishte edhe  mik i ngushtë i tij. Këtë 

Skënderbeu e shpreh haptas në letrën dërguar kardinalit të 
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( 8 nëntor 1462)”, Studime për Epokën e Skënderbeut 3, Tiranë 1989, 

284. 
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Laurentiana të Firences nga Nikolla Jorga: Nikolla Jorga, Histori e 

shkurtër e Shqipërisë dhe e popullit shqiptar, Saraqi, Tiranë 2004, 11. 
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Angelis Albanensibus originem traxisse, quod eugenius IV. duas illi 
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15

 Fan Noli, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Tiranë 1967, 109 (më tej: 

Noli, Gjergj Kastrioti). 
16

 Oliver Jenes Schmitt, “Marrëdhëniet e Venedikut me kishat para 

dhe gjatë luftës shqiptaro-osmane, roli i tyre dhe depërtimi i 

humanizmit në Shqipëri,   Studime Historike, nr. 3-4,  Tiranë 2003, 10. 
17

 Dhimitër Frangu, Veprat e lavdishme të Skënderbeut, Tiranë: 

Arbëria, 2005, 171; Skënderbeu dhe lufta shqiptaro-turke në shek.XV, 

Burime dokumentare shqiptare, vëll. I, përgatitur nga Kristo Frashëri, 

Tiranë  2005, 298 (më tej: Skënderbeu dhe lufta). 
18

 Barleti, Historia e jetës, 440. 
19

 Schmitt, Arbëria, 569;  Malltezi, Qytetet, 130. 
20

 Biçoku,  Skënderbeu, 153. 

Fermos, Domeniko Kapranika më 8 prill 1456, ku ndër të 

tjera i thotë se zoti Pal Engjëlli, prurësi i kësaj letre, është 
miku im më i mirë, prandaj këtë “ia rekomandoj zotërisë 

suaj të përmendur që ta trajtoni sa më mirë që të jetë e 
mundur”.

21
 

 
Autoriteti dhe respekti që Pal Engjëlli gëzonte nga 

Skënderbeu vërehen edhe në udhëzimet e porositë që ai i lë 
birit të tij, Gjonit. Sipas Dhimitër Frëngut, bashkëkohës e 

bashkëpunëtor i tij, Skënderbeu duke mos e ndierë veten 
mirë, dhe duke e ndierë vdekjen fare pranë, thirri të birin e 

vetëm dhe në prani të së ëmës së tij, zonjës Donikë, si dhe 
priftit, i tha: “Biri im i shtrenjtë, tashmë ti e kupton se 

ndjehem kaq i sëmurë e i rrënuar, sa jam i sigurt se koha e 
ndarjes sime prej kësaj bote afroi, dhe meqë je tepër i ri 

dhe nuk do të  mund të mbroje shtetin tonë, kam vendosur 

ta lë atë nën mbrojtjen e Sinjorisë lavdimadhe të 
Venedikut, ashtu si dhe më ka bindur vëllai im i dashur, 

dhe ati i mirë, argjipeshkvi Pal Engjëlli, shpresa jonë, të 
cilin unë e lë në vendin tim. Dhe kështu, po të porosis biri 

im, që kurrë të mos ndahesh prej tij, sepse duke vepruar 
ashtu si do të të këshillojë ai, nuk do të gabosh asnjëherë, 

pasi është shumë i ditur dhe jep këshilla hyjnore si dhe 
është vënë aq herë në provë, saqë mund të shpresoi shumë 

për ty dhe për vëllezërit e bijtë e mi të dashur, për sa kohë 
do të qeveriseni prej tij”.

22
 Kjo shpreh qartë nderimin që 

Skënderbeu kishte për Pal Engjëllin. 
 

Pal Engjëlli ka kryer shumë misione diplomatike në 
cilësinë e ambasadorit të Skënderbeut. Në këtë kontekst, 

vlen të përmendim, disa nga misionet më të rëndësishme 
diplomatike në të cilat Pal Engjëlli mori pjesë së bashku 

me Skënderbeun, pasi ai e kishte Pal Engjëllin këshilltarin 
më të parë të tij.

 23
 Në vitin 1461, Pal Engjëlli e shoqëroi 

Skënderbeun për në Itali, me rastin e ndihmës që 
Skënderbeu do t‟i ofronte mbretit të Apulisë Ferdinantit.

24
 

Ndërsa në vitin 1465, Pal Engjëlli qëndroi në Venedik si i 
dërguar i Skënderbeut dhe kërkoi që ky të emërohet 

kapedan i ushtrisë venedikase, që Shkodra të fortifikohet 
dhe që fisi i njohur shqiptar i Hotit të bënte marrëveshje 

paqësore me zetasit.
25

 Ndërsa, gjatë vitit 1467, Pal Engjëlli 
në cilësinë e ambasadorit të Skënderbeut qëndroi dy herë 

në Republikën e Venedikut. Në vendimin  e Senatit të 
Venedikut të 20 marsit  1467, thuhet se Skënderbeu 

nëpërmjet Pal Engjëllit kishte kërkuar pagesën e 

prapambetur të provizionit vjetor.
26

 Po ashtu, gjatë këtij viti 
(1467), Pal Engjëlli së bashku me djalin e Skënderbeut ia 

paraqet Republikës së Venedikut kërkesën e këtij të fundit 
për ndihma në bazë të një premtimi të bërë nga ana e 

Venedikut.
27

  
(vijon) 

                                                
21

 Skënderbeu dhe lufta, dok.40: ”... Latore praesentium domino Paulo 

Angelo familiarissime utor hunc maiorem in modum Reverendissime 

domine Vester comendo...”. 
22

 Dhimitër Frangu, Komentar i  luftrave të turqve kundër Skënderbeut, 
Globus-R, Tiranë 2000, 63.  
23

 Barleti, Historia e jetës, 467. 
24

 Ibid.,  395. 
25

  Statutet dhe urdhëresat, 77.  
26

 S. Ljubić, Listine o odnosajih izmedju juznoga Slavenstva i mletacke 

republike. Knjiga X: od godine 1453 do 1469 (MSHSM, Zagreb 1891), 

387-388.(Më tej: Ljubić, Listine X); Skënderbeu dhe lufta, dok. 86. 
27

 Ljubić, Listine X, 399-400; Skënderbeu dhe lufta, dok. 89. 



           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                 nr. 27: Vjenë, dhjetor 2016 

24 

 

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. 

 

Gazeta “Dielli‟‟ dhe Paqja e Versajës 
 

Një numër i gazetës “Dielli”  

 
Programi i gazetës “Dielli” ishte i qartë dhe patriotik. Më 
të fillon lëvizja dinamike shqiptare në Amerikë. Programi i 

“Diellit” ishte një trumbetë që e ftonte emigrantin shqiptar 
analfabet të armatosej dhe ta shpëtonte vendin e tij të 

lindjes nga robëria e huaj. Hartuesi i programit ishte Fan S. 
Noli, njeri i lindur jashtë Shqipërisë, por që kërkoi një 

Shqipëri për shqiptarët. Fan Noli, themeluesi dhe editori i 
parë i “Diellit”, e udhëhoqi këtë gazetë deri në tetor të vitit 

1909. Pas tij udhëheqjen e mori Faik Konica. 
 

Më 29 dhjetor të vitit 1918, Federata Panshqiptare “Vatra” 
mbajti një kuvend special, të kryesuar nga Dennis 

Kambury. Në ketë mbledhje u morën këto vendime: 1. Fan 
Noli u emërua delegat në Paris, por realisht ky emërim nuk 

u realizua. 2. Kostë Çekrezi e zuri vendin e Fan Nolit si 
delegat i “Vatrës” në Amerikë dhe editor i “Revistës 

Adriatic”. Aubrey Herbert (anglez), Teoford Erikson, Faik 
Konica, Sotir Peci u caktuan si delegatë në Evropë. 4. 

Kuvendi zgjodhi një këshill kombëtar për ta zënë vendin e 
Kuvendit në rast krize politike. Këshilli përbehej prej 13 

vetash. Ndërtesa ku botohej gazeta “Dielli” çdo ditë kishte 
vizita të shpeshta. Dhjetëra atdhetarë hynin e dilnin nga ato 

zyra, që i ngjanin një familjeje të madhe. Qëllimi dhe apeli 

kryesor i gazetës ishte që të apelohej në mobilizimin e të 
gjithë shqiptarëve për t‟i bërë ballë rrezikut të madh që i 

kanosej atdheut. Ashtu siç ishte misioni historik i diasporës 
shqiptare në Amerikë, po atë mision e kishte edhe gazeta 

“Dielli”: kryerjen e detyrave që u kishte ngarkuar atdheu 
dhe kombi. Gazeta ishte një ndër mjetet kryesore për të 

komunikuar me botën e jashtme dhe për t‟ua bërë të 
njohura kërkesat shqiptare Fuqive të Mëdha dhe shteteve 

shoviniste fqinje. Ajo arriti të shprehte me forcë vrullin 
patriotik të qytetarëve shqiptarë dhe pikëpamjet 

antishoviniste e demokratike të botuesve të saj. Edhe 
Konferenca e Paqes, që i zhvillonte punimet në Paris, ishte 

e natyrshme se do të tërhiqte vëmendjen e saj në mënyrë të 
vazhdueshme. Në atë Konferencë botuesit e gazetës 

“Dielli”, si dhe mbarë diaspora shqiptare e Amerikës, 

kishin pasur shpresa të mëdha.  
 

 Më 6 mars të vitit 1919 gazeta, duke qenë e vetëdijshme 
për situatën e vendimeve të mëdha historike, pasqyron 

përpjekjet për kompletimin e delegacionit shqiptar duke e 
informuar opinionin se Mithat Frashëri, Luigj Bumçi e 

Faik Konica ishin ftuar të vinin menjëherë në Paris. Ajo 
informonte se Mithat Frashëri ishte kthyer nga Roma dhe 

gjendej në Lozanë. “I përndritshmi Erikson është këtu prej 
kohe. Z. Anselmo Lorecchio dhe Nikollë Kasneci janë të 

lirë të vijnë gjithashtu”. Gazeta informonte edhe për 
përpjekjet për ta sjellë në Paris edhe z. Sotir Peci. Opinioni 

njoftohej se Luigj Gurakuqi dhe Mustafa Kruja ishin prej 
kohe në Paris si ndihmës të Dërgatës zyrtare. 

  “Dielli” që më 8 mars të vitit 1919 pasqyron politikat 
kombëtare të përfaqësuesve tanë në Paqen e Versajës. 

Duke qenë të vetëdijshëm më vështirësitë që do të 
përballeshin në realizimin e drejtë të çështjes kombëtare 

dhe për të pasur gjasa sa më të mëdha përfitimi, gazeta 
“Dielli” pasqyron, në mënyrë shumë të qartë dhe të 

artikular, qëndrimin e përfaqësuesve shqiptarë në këtë 
konferencë, ku kërkojnë që SHBA-të të jenë si fuqi 

mandatore për një vit në trojet shqiptare. Kërkesat 
shqiptare përmblidheshin kryesisht mbi një shtrirje etnike 

shqiptare në jug Çamërinë, kurse në veri tokat shqiptare të 
pushtuara nga serbo-malazeztë. 

 

Përse u kërkua një mandat i tillë dhe nga kush u 

kërkua një mandat i tillë? 

Mungesa e forcave ushtarake të Shqipërisë, prapambetja e 
madhe ekonomike dhe kulturore-arsimore, si pasojë e 

robërisë shumë shekullore turke, pretendimet territoriale të 
vendeve fqinje bënë që një pjesë e qarqeve patriotike 

shqiptare të mendojnë se sovraniteti i Shqipërisë mund të 
sigurohej vetëm nën mandatin e ndonjë shteti të madh. Kjo 

ide u mbështet në mënyrë të veçantë në radhët e mërgatës 
shqiptare në SHBA. 

 
Pikërisht për këtë Konferencë, e cila ishte jetike për 

çështjen shqiptare, u mobilizua në forma të ndryshme 
diaspora shqiptare në SHBA. Ata u përpoqën që në 

Konferencë të angazhojnë edhe ekspertë nga miqtë 
amerikanë për mbrojtjen e drejtë të çështjes shqiptare në 

ketë Konferencë. 
 

Më 10 shkurt të 1919-s gazeta shkruante se miku i madh i 
shqiptarëve, koloneli Aubrey Herbert, shkon në Paqen e 

Versajës në mbrojtje të drejtave të shqiptarëve.  
 

Faqet e gazetës “Dielli” përpiqeshin që ta pasqyronin para 
opinionit në mënyrë sa më objektive veprimtarinë e 

delegacionit shqiptar në Paqen e Versajës. Gazeta përpiqej 

mailto:lushculaj66@hotmail.com


           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                 nr. 27: Vjenë, dhjetor 2016 

25 

 

që t‟i pasqyronte të gjitha paraqitjet dhe reagimet e 

përfaqësuesve të delegacionit. Kështu, si përgjigje të një 
interviste që e kishte dhënë kryeministri grek Venizellos në 

gazetat “Times” dhe “Temps”, në të cilat i përsëriste 
argumentet e tij të kalbura, siç do ta quante gazeta përmbi 

çështjen e Toskërisë, kryetari i Qeverisë provizore 
shqiptare, Turhan Pasha, i dërgoi nëpër gazetat e Romës 

deklaratat të cilat demantonin me fakte shkrimet dhe 
deklaratat e Venizellosit. Ai, ndër të tjera, theksonte: “Në 

krahinën e Çamërisë, e cila shtrihet nga Kapo Stylos gjer 
në Prevezë, e cila iu dha Greqisë më 1912, sipas te drejtës 

së pushtimit nga ana e saj, rron një popull shqiptar në 
përbërje prej 45.380 njerëzish nga të cilët 31.855 shqiptarë 

myslimanë, 13.525 shqiptarë ortodoksë dhe 8.700 grekë.” 
Në vijim theksonte: Mos është nevoja t‟ia kujtoj unë zotit 

Venizellos se në Greqinë e Vjetër rrojnë më tepër se 350 

mijë shqiptarë të cilët flasin akoma gjuhën shqipe.  
 

Po ashtu, më 12 mars 1919, duke folur për problemin e 
shqiptarëve në Jugosllavi e për Kosovën në veçanti, gazeta 

“Dielli” do të shkruante: “Po të jetë që Konferenca e Paqes 
lë një pëllëmbë të Kosovës në Jugosllavi, atëherë koha e 

sotme nuk ka asnjë ndryshim nga koha e mëparshme, por 
nuk besojmë kurrë në një padrejtësi kaq të madhe të 

Konferencës së Paqes”. 
 

Të nesërmen, më 13 mars 1919, kjo gazetë, duke i kritikuar 
atdhetarët çamë, shpreh mendimin se atdhetarët çamë nuk 

vepruan drejt dhe në vend që të dërgonin disa delegatë nga 
krahina e Çamërisë, sikur bënë edhe të vetëquajturit 

vorioepirotë, ata emëronin delegatë që të përfaqësonin tërë 
shqiptarët. Duke e gjykuar ketë veprim si jo të shkathët 

diplomatik dhe si mungesë të përvojës diplomatike, gazeta 
do të theksonte: “Jemi informuar se partia politike emëroi 

për delegatë të saj Aqif Pashë Elbasanin dhe Hasan 
Prishtinën. Askush nuk dyshon në përcaktimin atdhetar të 

tyre, por delegatët duhet të përcaktoheshin nga ana e 
çamërve.”  

 
Bashkëpunëtorët e gazetës “Dielli” kishin arritur, në një 

kuptim shumë të drejtë të shkaqeve thelbësore, interesave 
dhe kontradiktave të thella ekonomike, politike dhe 

diplomatike ndërmjet shteteve të mëdha. Ata, me të drejtë, 
mbështetur në këto interesa, shprehnin frikën për një 

zgjidhje jo të drejtë të çështjes shqiptare. Në faqet e kësaj 

gazete do të shkruhej jo rastësisht se: “në Ballkan gjenden 
gjashtë kombe dhe politika e sotme e aleatëve nuk tregon 

se dëshirojnë të bëjnë një vendosje të drejtë për një paqe të 
qëndrueshme, por, përkundrazi, përpiqen t‟i zmadhojnë 

serbët, grekët e rumunët, në kurriz të turqve e bullgarëve të 
mundur dhe në kurriz të shqiptarëve neutralë. Baza e kësaj 

politike duket që ishte pjesërisht urrejtja e aleatëve kundër 
shteteve të mundura e pjesërisht simpatia ndaj shteteve që 

kërkojnë pjesë të Shqipërisë dhe pjesërisht mosdija e atyre 
që u zgjodhën në komision të cilët ranë dhe bien pre e 

statistikave greke dhe serbe.” 
 

Gazeta shprehte dyshimin se prapa këtyre elementeve 
psikologjike, mjerisht, kishte arsye të besohet në një lloj 

marrëveshje ndërmjet Francës dhe Anglisë, të cilat 
kërkojnë që të mos i japin Greqisë toka në Azi të Vogël, ku 

Greqia ka të drejta kombëtare dhe t‟i shpërblejnë në 
Ballkan në kurriz të Shqipërisë. 

 
Duke shprehur skepticizmin e vet për situatën e zhvilluar 

në Konferencën e Paqes, gazeta “Dielli”, e datës 19 mars 

1919, shprehte mendimin se bisedimet e Konferencës së 

Paqes po na përsërisin gjendjen tonë të vitit 1913, ku sipas 
lajmeve herë gëzoheshim e herë ftoheshim. Gazeta shpreh 

mendimin se në raste të tilla njeriu nuk duhet të jetë aq 
gjakftohtë kundër atyre që shkruajnë kundër, e të mos 

gëzohet gjithashtu aq shumë kur shikon një tjetër që i 
mbron të drejtat tona.  

 
 Duke u përpjekur që të analizojë raportet ndërmjet 

përfaqësuesve kryesorë në Konferencë, të cilët i 
përfaqësonin Fuqitë e Mëdha vendimmarrëse në këtë 

konferencë, gazeta “Dielli” e datës 31 mars 1919 theksonte 
ndër të tjera se: “E vërteta është se një mos marrëveshje 

mbretëron në mesin e katër të mëdhenjve. Kjo do të thotë 
se Presidenti Wilson, Kryeministri Klemanso, Kryeministri 

Lloyd George dhe Kryeministri Orlando nuk janë në 

marrëveshje në mes tyre. Tërë java vajti kot. Programi për 
të shpëtuar paqen është vetëm një ëndërr vere. Puna po 

vete sa mbarë sa prapë”.  
 

Të njëjtën ditë gazeta informonte opinionin se Shoqëria 
“Chameria” e Worcesterit i kishte emëruar për delegatë në 

Paris atdhetarët e shquar Rasim Dino dhe Mithat Frashërin, 
kurse sipas gazetës për zëvendës të tyre u rekomanduan Dr. 

Tortulli dhe Fuad Dibra. 
 

Gazeta, në këto momente tejet të vështira për fatet e 
atdheut, nuk i anashkalon edhe zhvillimet e ngjarjeve në 

terren në territoret shqiptare. Rezistenca shqiptare në trojet 
e veta kishte marrë edhe dimensione të armatosura, të cilat 

pasqyroheshin në gazetën “Dielli”. Aty shkruhej për luftën 
që bëhej me forca krejtësisht të pabarabarta. Kështu, më 4 

prill 1919, gazeta “Dielli” e boton artikullin Një betejë e 
përgjakshme midis shqiptarëve dhe serbëve në Plavë dhe 

Guci, ku, ndër të tjera, thekson se katundi Vuthaj me 200 
shtëpi po dërrmohej krejt nga zjarri i gjyleve dhe se në 

situatën e krijuar po priteshin të përndjekurit e kësaj pjese 
që të vinin dhe të vendoseshin në Shkodër. Gazeta, duke 

folur për këtë kryengritje të shqiptarëve, thekson që ajo 
është vazhdim i kryengritjes së shqiptarëve të Kosovës, të 

cilët u përpoqën ta shpëtonin vendin e tyre nga thonjtë e 
serbëve.  

 
Gjithsesi, si mbarë populli shqiptar, edhe gazeta “Dielli” 

shpresën kryesore për realizimin e të drejtave të 

shqiptarëve në këtë Konferencë e mbështeste te presidenti 
amerikan Wilson, duke u nisur nga parimet e tij të njohura 

dhe në demokracinë ekzistuese në SHBA. Ata shpresonin 
te presidenti Wilson jo vetëm në zgjidhjen e drejtë të 

çështjes shqiptare, por edhe të asaj ndërkombëtare. Më 9 
prill 1919 kjo gazetë do të shkruante ndër të tjera: “Për një 

dashamirës të njerëzimit si Presidenti Wilson ishte e 
pamundur të jepte leje që Konferenca të vazhdonte në 

pakufi, duke shkaktuar anarki nëpër botë”. 
Duke gjykuar mbi rrjedhën e punimeve të Konferencës së 

Paqes së Versajës, gazeta më 8 maj 1919 do të theksonte se 
gjendja, në të cilën ndodhej çështja shqiptare, është aq e 

koklavitur dhe e errët sa asnjëri prej shqiptarëve nuk është 
në gjendje të jepte një gjykim të përafërt. Ajo në faqet e saj 

e informonte opinionin se të gjitha çka thuhen dhe të gjitha 
çka shkruhen në faqet e shtypit botëror janë mendime apo 

hipoteza të njërit apo tjetrit dhe asnjë e bazuar në ndonjë 
vendim definitiv. 

 
Gazeta “Dielli”, e datës 4 qershor 1919, shkaqet e 

dështimit përpiqet t‟i analizojë dhe t‟i gjejë edhe në mesin 
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e vetë përfaqësuesve tanë në Paris, me ç‟rast theksonte se 

përfaqësuesit e shqiptarëve në Konferencën e Paqes ishin 
të ngarkuar nga mbledhja kombëtare e Durrësit që të 

kundërshtonin çdo gjë që e cenonte pavarësinë e 
Shqipërisë. “Delegatët tanë nuk e luftojnë Italinë për 

aspiratat pushtuese të saj dhe nuk e mbrojnë pavarësinë 
shqiptare për çka i ka ngarkuar populli”. Gazeta “Dielli” e 

demaskoi haptazi propagandën dhe demagogjinë e 
pushtuesve italianë. Kjo gazetë nuk e demaskonte vetëm 

politikën italiane, por, gjithashtu, i demaskonte edhe 
synimet shoviniste dhe politikën antishqiptare të 

monarkive fqinje jugosllave dhe greke. 
 

Duke e pasqyruar në vazhdimësi qëndrimin tejet negativ të 
politikës greke si dhe mbajtjen me dhunë të okupuar të 

krahinës shqiptare të Çamërisë me bekimin e Konferencës 

së Ambasadorëve në Londër më 1913, gazeta “Dielli” e 
datës 14 qershor 1919 do të theksojë, ndër të tjera, se nuk 

mund të ketë fqinjësi të mirë dhe miqësi ndërmjet 
shqiptarëve dhe grekëve gjersa këta të fundit kërkojnë ta 

mbajnë Çamërinë të okupuar.  
 

Më 26 qershor 1919 gazeta boton letrën e Eriksonit dërguar 
delegacionit të “Vatrës”, ku përpiqet që të krijojë një unitet 

edhe më të fuqishëm ndërmjet përfaqësuesve të 
delegacioneve shqiptare. Ai, ndër të tjera, do të theksonte: 

“Dëshiroja të shtrëngoja dorën secilit prej jush dhe t‟i 
thosha se jam kryelartë duke qenë një ndër përfaqësuesit e 

juaj në Konferencën e Paqes”. Megjithatë, gjithnjë sipas 
kësaj gazete, Eriksoni mendonte se me gjithë përçarjet që 

ekzistojnë midis delegacioneve shqiptare, ai siguron për 
sinqeritetin dhe besnikërinë e të gjithëve dhe se përçarja 

shkaktohet vetëm nga mendimi politik e jo nga gjësende të 
tjera. 

 
Gazeta “Dielli”, në faqet e saj, nuk do ta anashkalojë edhe 

forcën reale dhe potencialet e kundërshtarëve tonë politikë 
që përpiqeshin të gllabëronin sa më shumë që ishte e 

mundur territore shqiptare. Ndonëse e dhimbshme dhe në 
disfavor të çështjes sonë kombëtare, gazeta “Dielli”, 

përmes profesionalizmit të saj, pasqyronte edhe 
reputacionin, përgatitjen profesionale e diplomatike si dhe 

influencën e përfaqësuesve kundërshtarë. Kështu, duke 
folur për udhëheqësin e delegacionit grek në Paqen e 

Versajës, gazeta do të shkruante: “Na pëlqen apo jo fakti z. 

Venizellos ka fituar jo vetëm influencën më të madhe por 
edhe besimin e Konferencës së Paqes. Në çdo çështje 

kërkohet mendimi i tij dhe influenca e tij morale. Kjo bëri 
që Greqisë t‟i jepet një rëndësi dhe një vend më i nderuar 

se çdo vendi tjetër përveç shteteve të mëdha. Artikulli 
përmbyllet me fjalën e urtë popullore që “armikun vraje 

por mos i hyn në hak”. 
 

Tri ditë më vonë, gazeta pasqyron deklaratën dhe 
qëndrimin e kryeministrit shqiptar Turhan Pashë Mehmeti, 

ku theksonte se populli shqiptar nuk mund t‟i njohë 
vendimet që kundërshtojnë tërësinë tokësore dhe 

independencën e tij dhe aq më pak që t‟iu bindet atyre 
vendimeve. 

 
Ndërkaq, duke e pasqyruar tërheqjen e kryeministrit 

shqiptar nga udhëheqësi i Delegacionit Qeveritar shqiptar 
në Paqen e Versajës, përmes shkrimit të Mustafa Krujës, 

gazeta informonte opinionin se udhëheqësi i delegacionit 
shqiptar në Paris, Turhan Pasha, u tërhoq për shkaqe 

shëndetësore, ngase puna kërkonte një energji tejet të 

madhe. 
 

Lidhur me këtë ndërrim në krye të delegacionit qeveritar 
shqiptar, për të mos krijuar hutim në opinionin shqiptar, 

përmes faqeve të gazetës “Dielli”, Mehmet Konica 
shkruante se në kuadër të delegacionit shqiptar mbretëronte 

marrëveshje dhe harmoni e plotë. Ai, ndër të tjera, do të 
shkruante: “Tërë delegatët e kolonive shqiptare qëndrojnë 

rreth dërgatës zyrtare e cila kryesohet nga Imzot Bumçi me 
anëtarë Mehdi Frashëri, Dr. Tortulli, Luigj Gurakuqi, Lef 

Nosi, Mehmet Konica. Faik Konica u emërua përfaqësues 
në Uashington dhe po presim pranimin e tij”. 

 
Më 14 gusht 1919, gazeta “Dielli” pasqyronte në faqet e saj 

një intervistë të kryetarit të delegacionit shqiptar në Paqen 

e Versajës, Luigj Bumçit, dhënë gazetës “Libre Parole” 
(Fjala e Lirë), ku, ndër të tjera, theksonte: “Kemi luftuar 

kundër xhelatëve tërë jetën për të mos lejuar të na përpijnë. 
Shqiptari nuk bie më poshtë se racat e tjera të Ballkanit. 

Papa Klementi XI ishte shqiptar. Skënderbeu ishte ai që me 
shqiptarët luftoi kundër Sulltanit që ishte betuar që t‟u jepte 

taxhi kuajve të tij në shkallët e Shën Pjetrit në Romë. Kur 
Skënderbeu e shpëtoi Evropën, grekët grindeshin me punë 

bizantine kurse tirani i Serbisë bënte dasmat e së bijës me 
Sulltanin. Në katër shekuj e sipër të sundimit turk historia 

otomane shënon 54 kryengritje të mëdha shqiptare. 
Shqipëria duhet të ketë brenda kufijve të gjitha vendet ku 

flitet shqip. Edhe Kosova e Epiri duhet të bashkohen me 
shtetin shqiptar”. Imzot Bumçi e kishte përfunduar 

intervistën me konstatimin se paqja në Evropën Juglindore 
do të mbretëronte vetëm atëherë kur të jetë e mbështetur 

mbi drejtësinë e popujve.  
 

Në këtë periudhë kritike për shqiptarët, gazeta informonte 
opinionin se delegacioni shqiptar i drejtohet Senatit të 

SHBA-ve, duke kërkuar përkrahjen fuqiplotë për të drejtat 
e popullit shqiptar. 

 
Kurse, më 25 gusht 1919, gazeta “Dielli” sjell intervistën e 

Mustafa Krujës në gazetën “Kuvendi”, ku, ndër të tjera, 
duke e analizuar politikën italiane ndaj çështjes shqiptare 

në Konferencën e Paqes në Versajë, theksonte se Italia nuk 
ka pasur politikë të kthjellët ndaj Shqipërisë.  

 

Edhe gjatë muajit shtator faqet e gazetës “Dielli” e 
pasqyronin situatën politike të delegacionit tonë në Versajë 

si dhe vlerësimet e veta për zgjidhjen e drejtë të problemit 
shqiptar. Ajo konkludonte, me të drejtë, se e vetmja 

mënyrë më të cilën mund t‟iu vihej fre ballkanasve, duke 
bërë edhe një balancë ndërmjet tyre është të bëjnë një 

Shqipëri të fortë me kufi etnografikë. Shqiptarët, të cilët 
nuk pretendojnë toka te huaja, theksonte gazeta, do të 

bëhen elementi më i dobishëm i paqes në Evropën 
Juglindore. 

 
Të njëjtën ditë, po kjo gazetë, duke e shtjelluar politikën 

demagogjike te Venizellosit do të theksonte se i tërë 
“idealizmi” i tij për Lidhjen e Kombeve nuk ishte asgjë 

tjetër vetëm të përfitonte simpatinë e Presidentit Wilson. 
Përfundimisht, duhet theksuar se gazeta “Dielli” ishte 

shprehësja më e mirë e ideve dhe mendimeve të 
shqiptarëve në SHBA, si dhe përfaqësuesja më e denjë e 

rrymës së vendosur patriotike të Lëvizjes Kombëtare 
Shqiptare. Ajo vërtet e kreu një mision dhe detyrë të 

shenjtë, detyrën e mbrojtjes së idealeve kombëtare.
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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 dytë) 

 

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

mendjendriturin e pavdekshëm Fishta. 

 

At Gjergj Fishta 

 
I papërsëritshmi kleriku dhe atdhetari i shquar Fishta, 

me idealet e veta të larta, humane e patriotike, me 

ndërgjegje dhe ndjenjë të lartë patriotike, përpiqet që 

t‟ia ngulit shqiptarit ndjenjën nacionale, krenarinë dhe 

vetëbesimin, me qëllim që të jetë i gatshëm për të 

luftuar për liri dhe pavarësi të atdheut. 

 

Në të vërtetë rreth këtij boshti ndërlidhen të gjitha 

episodet e ngjarjeve historike, të kënduara në Lahutën e 

Malcis, që nga Lidhja e Prizrenit (1878), e deri në 

Konferencën e Londrës (1913), kur edhe njihet 

autonomia e Shqipërisë. 
 

Ky françeskan shembullor, ka qenë apostull i 

atdhetarizmit të sinçertë dhe të pastër, për të cilin 

shqiptarizmi nuk ka qenë profesion, por një jetë 

intenzive. 

Gjatë jetës së frytshme të tij ai e themeloi Shoqërinë 

Letrare “Bashkimi”, ishte drejtor i gjimnazit françeskan 

në Shkodër, kryetar i Kongresit të Alfabetit, anëtar i 

Komisisë Letrare Shqiptare, udhëheqës i dërgatave 

shqiptare në Paris dhe Washington, deputet dhe 

nënkryetar parlamenti, përfaqësues i Shqipërisë në 
konferencat ballkanike, Meshtar dhe Letrar i 

përkushtuar me mish dhe shpirt. 

 

Veprimtaria e tij e gjithanshme u shpërblye me dekorata 

nga shumë shtet të përparuara, si: Mbretëria e Austro - 

Hungarisë, Turqia, Papa Pio XI, Greqia, Urdhëri 

Françeskan, ndërsa Akademia Italiane e zgjodhi për 

anëtar.  

 

E kundërta absurd ndodhi në Atdheun e lindjes së poetit 

brilant Fishta. Ndërsa të huajt e nderuan, respektuan, 

vlerësuan dhe dekoruan, emrin dhe veprat e tij i 
studiuan në katedrat e tyre albanologjike dhe 

ballkanologjike, ky vigan i papërsëritshëm deri më sot, 

në Shqipëri, gjatë regjimit ateist komunist u ndalua për 

më shumë se 50 vjet me radhë. Kulmi i urretjes ndaj 

Fishtës, arriti deri aty sa eshtrat ia zhvarrosën dhe ia 

hodhën në lumin Kir, që kalon në qytetin e Shkodrës... 

  

Leximi dhe studimi i veprave të tij u shpallën si veprime 

të kundraligjshme dhe heretike. Shumë gazetarë dhe 

studiues të rregjimit komunist për t„i bërë qefin 

diktatorit Hoxha hodhën padrejtësisht baltë ndaj jetës 
dhe veprës letrare dhe patriotike të Rilindasit të shquar 

Pader Gjergj Fishtës. Ata shpifen për 50 vjet, duke 

krijuar malin e gënjeshtrave që u rrëzua në dhjetor të 

vitit 1990, kur demokracia e rinisë shqiptare shkelmoi 

gjumin letargjik të komunzmit të zi në vendin e 

shqiponjave.  

 

Ai që guxonte të lexonte poemën brilante “Lahuta e 

Malcis” arrestohej dhe dënohej me burg a thua se po 

lexonte dhe bënte propagandë fashiste. Duke urryer 

Fishtën e madh, regjimi komunist i diktatorit 

antishqiptar Enver Hoxha, godiste pa mëshirë me 
gënjeshtra të sajuara të gjithë Klerin Katolik, historinë e 

lavdishme të trinomit Fe – Atdhe – Përparim, që gjithnjë 

si bosht udhëheqës kishte pasur ndër shekuj dhe ka ende 

sot Kisha Katolike dhe besimtarët e devotshëm të saj.   

mailto:tmrijaj@yahoo.com
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Këtë ia bënë atij që Shqipërinë e kishte dashur si një 

atdhe të vërtetë të të gjithë shqiptarëve, pavarësisht nga 

ndasia religjioze dhe përkatësia regjionale. Atij që 

gjithnjë e ka theksuar nevojën e unitetit kombëtar dhe 

vëllazërisë, ide kjo që e përshkon kryeveprën e tij, 

Lahutën e Malcis. Lajtmotivi i këtij vigani ka qenë: Për 

Fe dhe Atdhe.  

 

Sa i përket vlerës estetiko-letrare të veprës së Fishtës, 
ajo është e shumëfishtë, qoftë për nga përmbajtja, gjuha, 

stili, rrjedhshmëria e fjalës, ngrohtësia, ngjyra dhe 

porosia. 

 

Ai me shikimin realistik të vetin nuk e idealizon 

shqiptarin, por e përshkruan ashtu si është, me të gjitha 

të metat dhe virtytet, me meritat dhe fajet. Në veprën e 

tij vërehet edhe nota edukative, sepse ai e qorton 

shqiptarin që të lirohet nga fatalizmi, pjellë e 

mentalitetit oriental dhe e udhëzon kah rruga e 

qytetërimit evropian, ku edhe e ka vendin, 

gjeografikisht dhe historikisht. 
 

Fishta, si njohës shumë i mirë i psikologjisë dhe natyrës 

së shqiptarëve e udhëzon me mjeshtëri fjale 

bashkëkombësin e vet, që t‟i tejkalojë ndasitë krahinore 

dhe fetare, duke përkrahur të gjithë pa dallim ndjenjën 

nacionale, krenarinë dhe vetëbesimin. 

 

Satira e tij është karakteristike për një shkodran. Permes 

satirës Fishta, i ka luftuar fudullët pseudointelektualë, 

pseudoevropianë, pseudoshqiptarët e shumë pseudo të 

tjera, të cilat për fatin e mirë të autorit janë aktuale edhe 
sot e kësaj dite. 

 

Sa i përket vlerës estetiko-letrare të veprës së Fishtës, 

ajo është e shumëfishtë, qoftë për nga përmbajtja, gjuha, 

stili, rrjedhshmëria e fjalës, ngrohtësia, ngjyra dhe 

porosia me nota edukative, sepse ai e qorton shqiptarin 

që të lirohet nga fatalizmi fetar, pjellë e mentalitetit 

oriental dhe e udhëzon kah rruga e qytetërimit evropian, 

ku edhe e ka vendin, gjeografikisht dhe historikisht. 

 

Edhe pse u përdor anatemimi, gjuha e shfrenuar e 
urretjes komunisto – ateiste edhe mbas shumë dekadash 

Fishta i papërsëritshëm, nuk ka mundur të largohet nga 

zemrat dhe nga ndjenjat e pashuara të popullit shqiptar 

për të gjitha veprat dhe jetën e tij patriotike.   

 

Pra, sikurse thotë me shumë të drejtë Akademik Prof. 

Dr. Zef Mirdita, se këtu: “Kemi të bëjmë me një 

apostull të atdhetarizmit të sinçertë dhe të pastër, për të 

cilin shqiptarizmi nuk ka qenë profesion i çastit apo i 

rastit, por ka qenë një jetë intenzive, e përshkuar me të 

gjitha ngjarjet më vendimtare për fatin e kombit 

shqiptar.” 
 

Në muajin dhjetorit të vitit 1940, kur Poeti Kombëtar 

Fishta kaloi në amshim, varri i tij nuk u bë asnjëherë 

vend pelegrinazhi, sikurse Heroit Kombëtar Gjergj 

Kastriotit, Shën Nënë Terezës, apo personaliteteve të 

shquara të botës si: varri i Hygoit, Kafkës, etj. Edhe sot 

për fat të keq shumë pak njerëz kujtohen të kthejnë 

rrugën për të hyrë në Kishën Franceskane në Gjuhadol 

të qytetit të lashtë të Shkodrës, për të vizituar varrin 

simbol të Pader Gjergj Fishtës O.F.M.  

 

Vetë shteti shqiptar nuk ka bërë deri më sot (në vitin 

2016), asnjë përpjekje rivlerësimin e merituar mbas 50 

vjet të dhunimit të përgjithshëm të fesë, që të vlerësoj 

realisht figurën e Fishtës, ashtu sikurse ka bërë dhe 
vazhdon të bëj për shumë figura të tjera të historisë që 

nuk janë as sa gjysma e kontributit të madh që ky 

rilindas i madh, që ka dhënë për kombin dhe Atdheun e 

tij. Edhe shtëpia e tij ku ai ka kaluar një pjesë të 

fëmijërisë në Fishtë të Lezhës është e rrënuar dhe 

braktisur nga të gjithë njësoj sikurse në kohën e 

diktaturës së Enver Hoxhës. 

Lahtua e Malcise 

 

 

At Gjergj Fishta O.F.M:  

 

SHQYPNISË ...  

 

T'falem, Shqypni, ti i shpirtit tem dishiri!  

I lum njimend jam un n'gji tand tue rrnue,  

Tue gzue t'pamt tand, tue t'hjekë atë ajr t'kullue  

Si Leka i Madhi e Skandërbegu i biri  
Kje i Lumi vetë, qi mue m'dërgo ksi hiri  

Për nën qiellë tande t'kthielltë un me u përftue.  

Malet e hjedhta e t'blerta me shikjue,  

Ku Shqypnija e Burrit s'dron se i qaset niri. 

Ktu trima lejn gjithmonë, pse ti je nana  

E armvet n'za, qi shndrisin duert e t'lumit,  

Kah des për ty i rrebtë e trim si zana:  

Eden n'Balkan ti je; ti prej t'Amshumit 

 

(fund) 
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Shkruan: Prof. Dr. Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë/Kosovë (sabile_basha@hotmail.com) 
Sabile Keçmezi-Basha lindi më 1954 në Koretin të Dardanës (Kamenicë), Kosovë. Ka mbaruar fakultetin e shkencave 

politike në Beograd më 1977. Ka magjistruar (1980) dhe doktoruar në Universitetin e Prishtinës në Degën e Historisë më 

1984 (ishte femra më e re që u bë doktore e shkencave në Kosovë). Botoi mbi 300 njësi bibliografike zhanresh të ndryshme, 

nga ato shkencore, publicistike, trajtesa, vështrime, shqyrtime, fejtone, poezi për të rritur dhe fëmijë, tregime, drama, 

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

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

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

shkencor (Profesor Ordinar). 

 

  

Formimi dhe veprimtaria e Organizatës Nacional Demokratike Shqiptare në Kosovë  

dhe Gjon Sereqi 
(pjesa e katërt) 

 

 

 

Kush ishte Gjon Serreçi 

Gjon Serreçi ka qenë njëri ndër 

intelektualët dhe personalitetet 

më të shquara dhe më me ndikim 

të Lëvizjes Nacional Demokratike 
Shqiptare të Kosovës. Gjoni, ishte 

i biri i Gjergj Serreçit. Lindi në 

Ferizaj më 11 shkurt të vitit 1920. 

Nëna e Gjergjit quhej Ankica, e 

gjinisë  Kurti, nga Prizreni. 

Mësimet e para i mori në 

vendlindje. Duke qenë se shquhet 

për zell dhe talent të veçantë, 

babai, Gjergji, e regjistron në 

Seminarin peshkopal në Prizren, 

por megjithatë Gjoni përfundon 
gjimnazin më 1939\40 Po në këtë 

vit ai vazhdon studimet në 

Universitetin e Zagrebit- Fakulteti 

Filozofik. Pas një viti qëndrimi, 

kthehet në Kosovë, ku edhe e 

gjen kapitullimi i Jugosllavisë. Në 

prill të vitit 1941, këtë herë niset 

për Itali, në qytetin e Pizës 

vazhdon studimet në të njëjtin 

fakultet si në Zagreb, por pas 

gjashtë muajve largohet përsëri për të shkua në qytetin e Firencës. Më 1943 

përsëri kthehet në Kosovë dhe emërohej kryetar i komunës në Babush, 

Rrethi i Nerodimes. Më 1944 arrestohet nga policia gjermane SS. Së parie 

deportojn në Kampin e Prishtinës “K-16”. Aty qëndron deri në janar 1945. 

Në qershor 1945 kthehet në Ferizaj. Po në këtë vit fillon të punojë si profesor 

i Gjimnazit  “Sami Frashri” në Prishtinë, dhe qëndron deri më më 27 prill 

1946, nga këtu kalon në ilegalitet. 

 

Profesori i ri, Gjon Serreçi, posa kthehej në Kosovë i vëren të gjitha 

padrejtësitë e mëdha që iu ishin bërë shqiptarëve dhe Kosovës, andaj me 
ndihmën e profesor Sylejman Drinit angazhohej në lëvizjen ilegale shqiptare. 

Gjoni ishte iniciator për formimin e Komitetit të Rinisë Shkollore  i NDSH-

së, në të cilën u angazhua një numër i madh nxënësish dhe i profesorëve. 

Kontribut të çmuar në këtë organizatë dhanë si: Hamdi Berisha, Lazër Josipi, 

Hamdi Mustafa, Shefki Çitaku e shumë të tjerë. Sa ishte profesor Gjoni në 

gjimnaz, komiteti i rinisë shkollore zhvilloi një aktivitet të dendur dhe një 

veprimtari të bujshme patriotike. Gjatë punës së vet, Gjon Serreqi mbante 

lidhje direkt me KQ të NDSH-së në Shkup dhe me anëtarët e komitetit , si 

me Azem Moranën dhe Hasan Bilallin. Sipas direktivave të tyre Gjon 

Serreqi braktisë detyrën e profesorit dhe më 27 prill 1946 kalon në ilegalitet 

duke iu bashkangjitur grupit të Ajet Gërgurit. Gjatë punës në male, Gjoni 

ishte sekretar politik i organizatës No.2. të NDSH-së, ndërsa kryetar ishte 
Ajet Gërguri. 

 

Sa ishte në male, Gjoni ishte angazhuar në masivizimin dhe formimin e 

komiteteve në terren. U angazhua posaçërisht në përhapjen e propagandës 

kundër rendit shtetëror. Më 25 korrik 1946 mbahet kongresi V i NDSH-së në 

Blinaj (Lipovicë). Profesor Gjoni ishte bartësi kryesor i tërë organizimit. Së 

bashku me Ajet Gërgurin dhe Hilmi Zariqin përgatitën e përpiluan  

programin dhe udhëhoqën punën e kongresit. Referatin kryesor e mbajti 

Gjon Serreqi. Pas përfundimit të kongresit, Gjon Serreqi kalon në terrenet e 

Nerodimes, të Kamenicës e të Preshevës. Gjatë tërë kohës sa  qëndroi në 

këto vende ai nuk qëndroi duarkryq, me të madhe u angazhua në formimin e 
komiteteve  të organizatës. 

 

Arrestohen bashkëveprimtarët e Gjon Serreçit 

Nuk mund të thuhej se Gjon Serreçi kishte ngelur i vetëm në malet e 

Desivojcës, por kishte ngelur ngase tërë bashkëluftëtarët ishin arrestua. Dhe 

një gjë e tillë pritej ngase e thotë edhe Sinan Hasani në librin tij “Kosova, të 

vërtetat dhe mashtrimet” se në pjesën e dytë të viti 1945, nuk kishte 

organizatë apo grup që nuk dinte OZNA dhe që nuk i kishte në mesin e tyre 

bashkëpunëtorët e vet. Gjon Serreqi e Osman Abazi përcilleshin këmba-

këmbës që nga Prizreni dhe vetëm pritej momenti i volitshëm për tu arrestua. 

Gjatë këtij rrugëtimi Gjon Serreqi disa herë ishte shumë afër për tu zbulua. 

Në bunkerin e Shipashnicës e shpëtoi popullata besnike e kësaj ana, polici 
Isa Dujaka që ishte në shërbimin e tij. Në malet e Desivojcës e pranuan dhe e 

ruajtën fshataret. Rrethi që kishte krijua UDB-eja me bashkëpunëtorët e vet 

mailto:sabile_basha@hotmail.com
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po mbyllej andaj edhe u arrestua. 

Por mos të harrojmë rrethanat dhe 

kushtet në të cilat veproi  Gjon 

Serreçi, dhe çfarë situate politike 

mbretëronte në vitin 1947,  por 

assesi nuk mund të thuhej se u 

braktisë nga bashkëluftëtarët. 

Gjon Serreçi u arrestua më 24 

shkurt aty diku kah ora 21 e 
natës, më 1947. Atë e arrestuan, 

dy oficer të OZN-së: Aleksa 

Vuçiniq dhe Dragutin Papoviq 

me katër policë serbë përcjellës të 

cilët arrijnë ta kapin Gjonin para 

se të aktivizonte bombat e dorës.  

   

Arrestimi i Gjon Serreçit 

Sipas shumë të dhënave arkivore, 

thuhej se në mes të natës së 24-25 

shkurtit 1947, në afërsi të fshatit 

Desivojcë arrestohet Gjon Serreq, 
aty diku kah ora 21 e natës. Ate e 

arrestuan, dy oficer të OZN-së: 

Aleksa Vuçiniq dhe Dragutin 

Papoviq me katër policë serbë, 

përcjellës të cilët arrijnë ta kapin 

Gjonin para se të aktivizonte 

bombat e dorës.  

 

Në procesin gjyqësor të mbajtur 

me 22-27 prill 1947, në Gjykatën 

e Qarkut në Prishtinë, nr. 66\47, 
Gjon Serreçi s‟bashku me Ukë 

Sadikun, Ajet Gërgurin e Osman 

Bunjakun dënohen me vdekje-

pushkatim. Edhe pse iu ankuan 

Gjyqit Suprem të Serbisë, ajo e 

refuzoi atë me vendimin KZH 

989, më 3 korrik 1947. Po ashtu 

edhe Presidiumi i Kuvendit të 

Serbisë me vendimin Rez.nr. 

3202 të datës 13 gusht 1947. 

 
Gjon Serreçi shpallet fajtor dhe 

dënohet me vdekje, pushkatim. 

Organet e RSFJ-së, Gjon Serreçin 

e pushkatuan, më 31 gusht të vitit 1947, në orën tre pas mesnatës, në vendin 

e quajtur Strelishte, te “Vorret e hebrenjve” në Tauk-Bahqe të Prishtinës. Po 

atë natë, në të njëjtin vend pushkatohen edhe Osman Bunjaku, Ukë Sadiku, 

Ajet Gërguri. Të katërtit varrosen në një varr të përbashkët.  

      

Pas gjykimit dhe dënimit me vdekje nga Gjyqi i Qarkut në Prishtinë, 

vendimin për pushkatim e kanë vërtetuar:  udhëheqësit e Shërbimit të 

Seksionit të Punëve të Brendshme: Hashim Mustafa, Gligorie Sharanoviq, 

Sadri Doçi dhe Vaso Jovanoviq. Udhëheqës i Seksionit: Mazllum Nimani, 
kapiten  dhe Prokurori publik për Kosovë e Metohi, Ali Shukriu.  

 

Vizioni i programit politik të ONDSH-es 

Nuk mund të thuhej se ONDSH ishte organizatë pa të ardhme, ngase poqese 

e shikojmë në planin afatshkurtër mund të themi se ishte por në planin 

afatgjatë ONDSH- ishte fituese. Më vonë, të gjitha organizatat ilegale që 

vepruan tek shqiptarët jashtë shtetit shqiptar vazhduan rrugën e anëtarëve të 

NDSH-s por në forma mënyra dhe emra të ndryshëm. Të gjitha programet e 

organizatave të mëvonshme ilegale kishin në programet e tyre, kërkesat e 

njëjta që kishte pasur ajo, dhe anëtarët e tjerë të saj që nuk u zbuluan 

veprimtarin e tyre e zhvilluan në organizata tjera ilegale. Këtë më së miri e 

dëshmon, edhe lufta e fundit e UÇK-së, që ishte një rezultat dhe një 
vazhdimësi e të gjitha organizatave patriotike atdhetare që u zhvilluan në 

Kosovë. 

 

Ndikimi i veprimtarisë së NDSH-së në kohën kur veproi dhe më vonë  

Në kohën kur veproi ONDSH, ishte njëra ndër organizatat që bëri buj në 

vend dhe jashtë saj. Anëtarët e saj ishin të lidhura ngushtë me përfaqësitë e 

shteteve perëndimore me të cilat mbanin kontakte të vazhdueshme dhe i 

njoftonin me situatën politike në vend dhe për padrejtësitë e shumta që bënte 

pushteti jugosllav ndaj shqiptarëve. Të kujtojmë vetëm letrat e Prof. Ymer 

Berishës me Gjeneralin Hadson.  

 
Ndërsa pas zbulimit dhe arrestimit të anëtarëve të saj nga ana e organeve të 

ndjekjeve, edhe pse OZNA trumbetonte se i kishte zbulua të gjithë anëtarët e 

saj megjithatë ajo asnjëherë nuk mundi ta zhdukte dashurin e madhe ndaj 

atdheut dhe bashkimit kombëtar tek shqiptarët por ajo si një prush qëndroi e 

ndezur në zemrat e njerëzve dhe si produkt i saj lindi Ushtria Çlirimtare e 

Kosovës. 

 

Profili i Gjon Sereçit 

Gjon Serreqi ishte një atdhetar dhe një idealist i pa përmirësueshëm . Ai 

zakonisht nisej nga  motoja e jetës “TË GJITHA DHE GJITHÇKA VETËM 

PËR NANËN SHQIPNI”. Dhe çka është e vërteta ai jetoi shkurt por atë 
segment jete e jetoi intensivisht duke i falur çdo gjë atdheut dhe për atdheun 

duke mos kursyer as jetën. 

(fund) 
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Shkruan: Prof. Dr. Zymer Ujkan Neziri, Prishtinë/Kosovë 
Prof. dr. Zymer Ujkan Neziri (1946), epikolog, është mbledhës e studiues i folklorit dhe profesor universitar. Lindi në 

Siparant (Zahaq), Pejë, në një familje rugovase nga Shtupeqi i Vogël. Mbaroi studimet e larta të gjuhës e të letërsisë shqipe në 

Prizren e Prishtinë, ku kreu edhe magjistraturën e doktoratën. Më 1971 e pranuan asistent në Institutin Albanologjik, por më 

1973 e larguan. Ka qenë politikisht i ndjekur. E lejuan që të kthehet në Institut, më 1992. Nga viti 1967 është vjelës i folklorit, 

kryesisht i epikës. Mblodhi në Rugovë 15 vëllime të Eposit të Kreshnikëve dhe 15 vëllime të tjera në Ballkan, në cilësinë 

bartës i projektit. Nga viti 1969 publikoi rreth 400 zëra bib. për folklorin, etnologjinë, letërsinë, historinë etj. dhe është autor i 

disa veprave. Ka qenë profesor universitar në Tetovë, Prishtinë, Prizren, Shkup dhe profesor i ftuar në Poloni, Itali, Francë, 

Austri. Ka hulumtuar në SHBA (Harvard) e në Austri (Vjenë) dhe ka kumtuar në Evropë, Azi, Amerikë. Ka marrë çmimet 

«Pjetër Bogdani» dhe Medalja e Artë (SHBA). Është kryetar i Komisionit Qeveritar për përgatitjen e dosjes së Eposit të    

Kreshnikëve për UNESCO. Jeton në Prishtinë. 

 

Sylë Mehmeti, atdhetar i shquar i Rugovës (1913-1990) 
(pjesa e dytë) 

  

 
Ballina e librit për Sylë Mehmetin (autor: Faton Mehmetaj) 

 

Në krye të Komitetit të ONDSH-së në Rugovë 

Organizata Nacional Demokratike Shqiptare ka vepruar 

edhe në krahinën e Rugovës. Syla mori përsipër formi-

min e Nëndegës së ONDSH-së. Formimi u realizua më 
17 maj 1947. Syla zgjidhet kryetar i Komitetit të 

Nëndegës së Rugovës, ku anëtarësohen 43 rugovas. 

(Mehmetaj 2016:176, 259). Nëndega ka pasur për 

detyrë ta bëjë edhe mobilizimin e popullatës, në rast 

nevoje. Qëllimi: bashkimi me Shqipërinë. Syla u betua 

se po ra në burg, përgjegjësinë e merr mbi vete. Gjatë 

hetuesisë nuk i tregoi shokët. Qëndresa e tij u kthye në 

legjendë. Ashtu kujtohet edhe sot. 

 

Organizata Nacional Demokratike Shqiptare, e 

themeluar gjatë Luftës së Dytë, më 1943, në Gjakovë, 

veproi kryesisht në viset shqiptare të mbetura nën 
Jugosllavi, sipas ideologjisë së demokracive 

perëndimore, thotë historiania S. Keçmezi-Basha, nga 

themeluesit e saj: Ymer Berisha, Luan Gashi, Hajdar 

Maloku, Gjon Serreçi, Adem Gllavica, Limon Staneci, 

Ibrahin Lutfiu, Ukë Sadiku, Ejup Binaku, Ajet Gërguri, 

dhe drejtohej nga Komiteti Qendror (Keçmezi-Basha 

2009:1896). Pas përfundimit të Luftës së Dytë, ata vazh-

duan aktivitetin ilegalisht. Ymer Berisha u vra më 1946, 

në katundin Hereç, afër Gjakovës. Luan Gashi kaloi 

kufirin, doli në Greqi e pastaj në Amerikë, ku vdiq më 

2005. Ashtu edhe Ejup Binaku, që vdiq po ashtu në 
Amerikë, më 1983. Kufirin e kaloi edhe Adem Gllavica 

dhe jetoi në Australi, ku vdiq më 2001. Hajdar Maloku 

u vra më 1946 në Gjonaj të Hasit. Disa prej tyre u 

zunë nga pushteti jugosllav, u dënuan me vdekje dhe u 

pushkatuan: Gjon Serreçi (1947), Ukë Sadiku (1947) e 

Ajet Gërguri (1947). Ibrahim Lutfiu (1950) u vetëvra, 

kurse Limon Stanecit iu shndërrua dënimi me vdekje 

(1947) në 20 vjet burg të rëndë dhe vdiq më 1991. U 

pushkatuan edhe udhëheqës të tjerë të kësaj organizate: 
Marije Shllaku (1946), Bernardin Llupi (1946), Gjergj 

Martini (1946), Kolë Parubi (1946)... 

 

Organizata Nacional Demokratike Shqiptare, në të cilën 

veproi edhe Sylë Mehmeti, konsiderohet hallkë shumë e 

rëndësishme e përpjekjeve në historinë tonë më të re në 

shekullin XX kundër robërisë jugosllave në viset 

shqiptare të pushtuara, nga viti 1912 e deri më 1999. 

 

 

Në burgjet jugosllave, nga marsi 1950 

Sylën e burgosin në Pejë, në mars të vitit 1950. Në atë 
kohë ranë në burg edhe shumë veprimtarë të çështjes 

kombëtare nga Rugova e Peja me rrethinë, të profesi-

oneve të ndryshme: nëpunës, mësues, hoxhë, bujk, 

punëtor, zejtar. Sylën e gjykuan në shtator 1950, në 

Gjykatën e Qarkut në Prishtinë, për ''veprimtari kundër 

popullit e shtetit.'' E dënuan tetë vjet. Bashkë me të u 

dënuan edhe Kurtesh Basha (10), Rifat Nushi (8), Ramë 

Hajredini (4), Gani Kastrati (4), Sylë Shala (10), Salih 

Kelmendi (6), Bekë Tafili (5), Ali Gashi (6), Sali Hasani 

(3), Fatmir Goranci (8), Mehdi Kryeziu (2), Sami Peja 

(13), Brahim Meta (11), Musë Gjuka (12), Faik Basha 
(8), Ramë Maloku (5). (Keçmezi-Basha 2009:148-149). 

Syla e kreu dënimin në Burgun e Nishit, me hetime të 

gjata, tortura të rënda e izolime. Sipas Zymer Sylë 

Mehmetit, tentojnë edhe ta vrasin. Madje, në korrik 

1952, dërgojnë telegram në familje se Sylë Mehmeti ka 

vdekur. Pas dy muajsh, në spital, i rikthehet jeta, por 

hetimet e torturat nuk ia ndalin. Ia ndalin edhe vizitat 

për tri vjet, e më 1955 prapë e sjellin buzë vdekjes. Për 

6 vjet në Nish ka pasur vetëm tri vizita. (Mehmetaj 

2016:197). 

 

Pas tetë vjetësh burg të rëndë, Syla u lirua, por e ri-
burgosin në dhjetor 1958, duke e konsideruar si të pa-

përmirësueshëm. Edhe dy vjet i kaloi në Goli Otok, në 

burgun famëkeq, pa vizita. Sipas Istref Zenelit e Cufë 

Sokolit, aty vuajti dënimin së bashku me atdhetarët e 

njohur: Zhukë Haxhia, Salih Rama, Haxhë Keri, Bajram 

Haxhia, Bajram Rama, Rexhep Taku, Arif Reku, Azem 

Jakupi, Ali Hysi, Cenë Ujkani, Selim Rrustemi, Ramiz 

Rexha, Adem Arifi, Arif Ramadani, Nezir Hoti, Isuf 

Dellova, Zenel Kabashi, Zekë Bajraktari etj. (Mehmetaj 

2016:240,304). Syla në burgje u bë sinonim i burrrit se 

si ruhet dinjiteti njerëzor e kombëtar. Qëndresa e tij 
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ishte e jashtëzakonshme. Ishte aq i pathyeshëm, sa u bë 

shembull se si ruhet dinjiteti njerëzor e kombëtar. 

  

Sylë Mehmeti pas burgut 

Edhe pas burgut, Sylë Mehmeti konsiderohet simbol i 

qëndresës në Rugovë, në Pejë dhe në Rrafsh të 

Dukagjinit. Ai ishte shëmbëlltyrë atdhetare e brezit 

1968 të Isa Demajt, e brezit 1981 të Ali Lajçit dhe e 

brezit 1997-1999 të Selman Lajçit e të Besnik Lajçit. Në 
këtë luftë mori pjesë e tërë familja e tij. Në brigadën 136 

“Rugova” pati dy djem, Zymerin e Mehmetin, e dy nipa, 

Ilirin e Arbanin. Edhe dy djemtë e tjerë, Brahimi e 

Rexhepi, që u vranë afër Kukësit, nga vrasës ende të 

panjohur, në gusht 1999, e ndihmuan luftën nga 

mërgata. Brahimi, pjesëtar i brezit 1981 dhe i burgosur 

politik, mori pjesë edhe në Luftën e Koshares dhe për 

kontribut të dalluar në këtë luftë çlirimtare u propozua 

dëshmor. 

 

Atdhetari Sylë Mehmeti vdiq më 4 shkurt 1990 dhe u 

varros në Pejë me nderime shumë të mëdha. Në përvje-
torin e vdekjes u përkujtua edhe sivjet në Pejë, më 4 

shkurt, nga Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës. 

Salla ''Istref Begolli''' ishte e stërmbushur. Nga brezi i tij 

i të burgosurve politikë ishte i pranishëm edhe atdhetari 

i njohur dhe profesori universitar Hajrullah Gorani, vep-

rimtarë të brezave '59, '68, '81 dhe të brezit të UÇK-së. 

Në këtë akademi përkujtimore, e drejtuar nga 

veprimtarja e njohur, Fetnete Ramosaj, folën Hydajet 

Hyseni, kryetar i Shoqatës, Gazmend Muhaxheri, krye-

tar i Komunës, prof. dr. Lush Culaj, recensues, dhe 

Shefqet Kelmendi, bashkëpunëtor. Për Sylë Mehmetin, 
u përurua edhe monografia e autorit Faton Mehmetaj, u 

shfaq filmi dokumetar i regjisorit Fatos M. Lajçi dhe u 

hap ekspozita e fotografive për brezin  e tij. 

 

Për Sylë Mehmetin, në vjeshtë 2015, nga Këshilli 

Organizues i shënimit të përvjetorit të tij, u dërgua 

propozimi në Presidencat tona shtetërore në Tiranë e në 

Prishtinë, për dekorimin e tij për veprimtari atdhetare, 

me arsyetimin se Sylë Mehmeti është ndër burrat më të 

shquar të Kosovës në gjysmën e dytë të shekullit XX. 

Presidentja e Republikës së Kosovës, znj. Atifete 
Jahjaga, më 17 shkurt 2016, e dekoroi me Urdhrin e 

Lirisë. 
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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. 

 

 

 

Muzeu „„Ghega‟‟ në Austri, një nderim për gjenun dhe veprën e Karl Gegës 

 
Dita kombëtare e monumenteve të kulturës në Austri (25 shtator), koha e bukur e me temperatura të larta, por edhe 
dëshira ime për të ndjekur gjurmët e gjeniut Karl Gega e për tu njohur me veprat madhore të cilat hapen një epokë të re 

në ndërtimin e hekurudhave në rang botëror, më bëri që të ngjitesha në lartësitë e krahinës së Breitestein-it ku gjendet 

muzeu kushtuar gjeniut me prejardhje shqiptare, inxhinierit e arkitektit Karl Gega. 

 

Krahina malore e Breitenstein-it ndodhet në ndarjen 

admninistrative të Landit të Austrisë së Ulët, në zonën e 

Semmeringut, që është klasifikuar si „„Trashëgimi 

Kulturore Botërore‟‟, si rezulatat i infrastrukturës së 

veçantë hekurudhore që e përshkon malësinënë lartësitë 

705 deri në 1.545 metra. Hekurudha e parë malore, me 

famë botërore e projektuar dhe zbatuar nga Karl Gega, e 
përshkon tërë krahinën, duke i bërë këto vende shumë 

tërheqëse për turistë nga e gjithë bota.  

 

Në rrugën Kalte Rinne, krejt pranë Viaduktit, ku 

hekurudha përshkon një hark me gjatësi 184 metrash, 

ngrihet muzeu i Karl Gegës, i cili është rikonstruktuar 

dhe hapur për kureshtarët në vitin 2012. Shtëpia ku 

është vendosur muzeu¸ dikur “Wächterhaus Nr. 167” e 

sot Kalte Rinne 45, ka egzistuar qysh në vitet kur u 

ndërtua hekurudha dhe përdorej si strehim për rojet apo 

mbikqyrësit e objektit. Krijuesi dhe drejtuesi i muzeut, 

Georg Zwickl, më tregoi që: “...këtu çdo metër i kësaj 
zone është shkelur nga inxhinieri gjeni, i cili ishte i 

detyruar të ngjitej lart çdo ditë, për të drejtuar e 

mbikqyrur realizimin e ndërtimeve (viadukteve e 

tuneleve) që bëhëshin përherë e më të vështira... ”.  Karl 

Gega filloj projektimin e hekurudhës jugore në vitin 

1842 dhe në 1857-tën e bëri atë realitet për udhëtim, në 

pjesën Vjenë–Trieste. Për aftësitë e telentin e 

shumëanëshëm, si dhe për realizimin e kësaj vepre 

madhore, Karli u nderua nga familja perandorake me 

titullin KALORËS. Ai njihej ndërkombtarisht si gjeniu i 

hekurudhave, Karl Ritter von Ghega.  

Ndërtesa e muzeut „„Ghega‟‟ 

Muzeu, që lartohet në mesin e një lugine të veçantë për 

nga bukuria e natyrës, ka në inventarin e tij shumë 

objekte nga jeta në kantieret e ndërtimit,  40 fotografi, 

dokumente, skica e vizatime të Gegës, fatura të 

ndryshme apo pjesë nga korespondenca e tij me miqtë e 

kolegët, të nxjerra nga arkivat qendrore të monarkisë së 

asaj kohe apo fondet e ndonjë familje a personi privat. 
Ndërtesa e muzeut është dhe qendra e Klubit të Miqëve 

të Gegës, pjestarët e të cilit kontribuan shumë, me 

punën dhe financimet e tyre, për ta sjellë ndërtesën 

shekullore në gjendjen që është sot.  

 

Që në hyrje të ndërtesës, vizitori bie në kontakt me 

elemente historike dhe objekte të fushës së 

hekurudhave, që nga fanaret, kumbonët apo zilet 

sinjalizuese të stacioneve a të lokomotivës dhe 

emblemat shkëlqyese të ndërmarrjes së ndërtimit dhe 

shfrytëzimit të hekurudhave perandorake. Në katin 

përdhes, një kthinë e vogël në krahun e djathë është e 
pregaditur me dokumente që të njohin me prejardhjen, 

familjen, fëmijërinë, shkollën e çdo gjë që të lidh me 

periudhën “italiane” të personazhit Karl Gega. 

Dokumente shkollore, makete të ndërtuara apo 

vizatimet e para të Gegës, që vazhdojnë me uniforma të 

nëpunësve të hekurudhës që përdoreshin në publik. Ajo 

që të bën shumë përshtypje është një projekt-skicë e 

realizuar nga Gega në periudhën kur ishte si student e 

praktikant në SHBA,vizatimet e një projektideje për 

hekurudhën në Baltimora Ohio. Po ashtu edhe miniatura 

e avulltores më të madhe në botë të ndërtuar në vitin 
1837 nga Isambard Kindom Brunel të quajtur Great 

Eastern, me të cilën me 2 prill 1842, inxhinieri i ri Karl 

Gega, i shoqëruar nga kolegu Moritz Löhr, udhëtuan 

drejt Amerikës për tu kthyer në Vjenë në gusht të po atij 

viti, por me ide të reja mbi ndërtimin e hekurudhave e të 

lokomotivave sipas nevojës së terrenit malor austriak. 

 

Në dhomën e dytë të muzeut, që paraqet periudhën 

krijuese e të suksesëshme të Karlit, grupit tonë ju 

bashkangjiten dhe një çift vizitorësh që dukeshin si të 

huaj, vëmendjen e të cilëve e tërhoqi një stendë ku 

demostroheshin tri pulla poste. Dy nga pullat ishin 
botim i postave austriake dhe njëra emetim i postës 

shqiptare. Cicëroni e argumentoi qënien e pullës 

mailto:logorecip@hotmail.com
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shqiptare aty me prejardhjen shqiptare të Gegës, gjë që 

siç duket “i befasoi” dy vizitorët, të cilët kur dëgjuan 

fjalën SHQIPTAR i dhanë fytyrës një pamje tallëse 

duke lëshuar tinguj komikë. U ndjeva keq dhe i goditur 

në krenarinë time, por e zotërova vehten. Kur ju afruam 

fotove që tregonin financuesit miliarderë të projektit të 

hekurudhave, ndër to edhe fotoja e Baronit Sina, erdhi 

radha e “hakmarrjes” time. (kam qenë gjithmonë i 

bindur që e vërteta dhe e drejta nuk vonon e del). 
Shoqëruesi tregoi emrat e tyre pa u zgjatur, duke më 

“lënë shteg” që unë të sqaroj më tej... -“Ndoshta ju nuk 

e dini,-ndërhyra unë me krenari, por me leje,..-ky këtu, 

është Baroni Sina,burri më i famshëm i financave 

austriake, që sikurse Gega, është nga trojet shqiptare, 

nga Voskopoja. Aktiviteti i tij, sikurse i Karlit, ka lënë 

gjurmë të pashlyeshme në ndërtimin e Austrisë 

moderne. Ishte Sina ai që propozoi dhe financoi Karlin 

në projektin e hekurudhave. Dihet që ishin miq dhe që 

Karl Gega ka banuar, deri sa vdiq, në pallatin e 

Baronëve  Sina, në qendër të Vjenës‟‟.  

Pamje nga brendia e muzeut 

 

Drejtuesi i muzeut që na shoqëronte, u befasua nga 

njohjet e mia për Gegën dhe Sinën, të cilat nuk i kishte 

ditur më parë dhe duke kaluar dorën mbi mustaqe, dukej 

i kënaqur që argumentet e mi  “ndëshkuan” sjelljen 

diskriminuese të çiftit të sapoardhur.    
 

Në ambientin tjetër, që ishte një dhomë 4 x 4 metra, 

ishin rreshtuar me shije objekte të rëndësishme të 

arkitektit.  Tavolina dhe kariga e tij e punës, skica dhe 

vegla matëse që ishin zbulime të tija, dokumenti i 

licencës, blloku i shënimeve i mbushur me llogari e 

formula të ndërlikuara, mjetet e shkrimit (ndër to edhe 

një pendë/pupul), një shtatore e Zojës së famëshme 

Mariazellit që mban Krishtin fëmijë,  një shandan e një 

kandil për ndriçim si dhe dy kartmonedha 20 shillig që 

mbajnë sipër portretin e Karl Gegës. Në krahun e majtë, 
një raft me dru arre i mbyllur me xham ku mbahen 

filxhanet e kafes apo çajnikët e elementë të tjerë që 

shërbejnë për tu ushqyer. Në anën përballë, vezullojnë 

enët prej porcelani të kategorisë së parë, të cilat Karli i 

përdorte për të larë duart para ngrënies. Ajo që më 

tërhoqi vëmendjen shumë ishte një dokument (i 

fotokopjuar nga origjinali) që mbante stemën e 

Kalorësit Karl Gega.  

 

Sipas ligjit perandorak, më sqaroi udhërrëfyesi i 

muzeut, secili person që gëzonte titullin Kalorës mundej 

të kishte dhe të përdorte ndër dokumentat e tij, stemen 

personale, e cila aprovohej nga Perandori. Kjo këtu 

është stema e Gegës që simbolizonte me figurat e saj 

fuqinë e perandorisë nëpërmes dy luanëve, si dhe 

prosperitetin dhe natyrën e bukur të maleve 

(Semmeringut) nëpërmes pemës që duket në qendër të 

stemës, e cila rrethohet nga vargu i fruteve të saj, simbol 

i hekurudhës me tunelet e stacionet e saj.   

Stema e Geges 

 

Në vazhdimësi, të gjithë objektet, kanë bukurinë dhe 

kuriozitetin që të mban të tendosur. Në fund, në një 
ambient të veçantë, mbi tavolina dhe stenda të mëdha 

qëndrojnë libra, prospekte, gazeta dhe albume 

fotografishë të botuara për punën e vyer të Karl Gegës. 

Mbyll muzeun, një dyqan simbolik, por me objekte të 

shumta që të kujtojnë gjeniun Gega, të cilat turisti, në 

kujtim të vizitës, mund t‟i marrë me vehte, për pak euro. 

Para largimit nga muzeu, në të ndarë, falënderova 

ciceronin që është dhe drejtuesi i muzeut), duke i 

treguar që jam shqiptar dhe që kam kërkuar dhe shkruar 

për arkitektin e famshëm Gega. Ndërruam kartvizitat 

dhe i sugjerova të shikonte një dokumentar për Gegën, 

të cilin e kishte nxjerrë në dritë RTM (Radiotelevizioni i 
Maqedonise) dhe që ishte vepër e gazetarit të njohur 

shqiptar Reshat Kamberi, që gjindet tashmë edhe në 

youtube me titullin: Gjeniu i hekurudhave 

(https://www.youtube.com/watch?v=k_NAjZOg9IQ) 

 

Uroj dhe shpresoj që sa më shumë shqiptarë të kenë 

mundesinë të vizitojnë këtë muze me vlerë, si dhe 

parajsen e natyrës së Semmeringut, ku gjarpëron 

hekurudha e parë malore në botë, e ndërtuar nga një 

gjeni me prejardhje shqiptare, Carl Ritter von Ghega... 

 
Vjenë, 26 shtator 2016 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k_NAjZOg9IQ
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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. 

 

 

 

 

Pikniku Panevropian dhe rënia e Perdes së Hekurt 
 

Perdja e hekurt paraqet pa dyshim simbolikën më spikatëse dhe një nga 

elementet më karakteristike të luftës së ftohtë, e cila e ndau hermetikisht 

kontinentin evropian në dy pjesë. Për shumëkënd ky koncept është sinonim i 

mizorisë së ndarjes dhe diskrepanca reale ndërmjet dy sistemeve politike të 

kohës. Por çfarë është në të vërtetë perdja e hekurt dhe çfarë nënkupton ajo. 

Ky nocion – sipas historianëve – është përdorur për herë të parë në vitin 

1930 nga Joseph Goebbels, ministër gjerman i Propagandës. Por është bërë 

popullor në një fjalim në Fultonit nga ishkryeministri britanik Sir Winston 

Churchill në mars të vitit 1946, i cili deklaroi se “nga Stetini në Baltik deri 
në Triestë në Adriatik është shtrirë mbi kontinent një perde e hekurt“. Dhe 

kjo perde e hekurt ishte më shumë një vijë ndarëse ndërmjet Perëndimit 

kapitalist dhe Lindjes komuniste, pra një barrierë që bashkëjetoi me luftën e 

ftohtë. 

 

Ndërtimi i perdes së hekurt nga shtetet e Lindjes sigurisht që kishte logjikë, 

kuptohet, të mbrapshtë. Për të parandaluar arratisjen e qytetarëve të vendeve 

të Lindjes drejt Perëndimit, Bashkimi Sovjetik dhe satelitët e saj lindorë 

ndërtuan perden e hekurt, e cila nga veriu me Norvegjinë deri në jug me 

Turqinë kishte shtrirje afër 7000 kilometra. Vetëm ndërmjet Austrisë dhe 

Çekosllovakisë ishte e gjatë hiç më pak se 453 kilometra. Përpos telave me 
gjemba, digave të larta, mureve të gjata, kullave të larta të rojës deri në 500 

metra, telave me elektricitet, qenve nuhatës, detektorëve, disa vende në zonat 

kufitare edhe u minuan duke u bërë kështu zona të vdekjes dhe tmerrit. 

Ish pika kufitare mes Hungarisë dhe Austrisë 

 

Në vitin 1965 regjimi komunist hungarez instaloi sistemin elektronik të 

sinjaleve SZ-100, i cili alarmonte për lëvizjet drejt kufirit 800 metra larg 

vijës së zonës së ndalimit. Kjo fakton më së miri se çfarë fati pasuan ata 

persona që u zunë duke kaluar kufirin. 

 

 

 

Bazuar në statistika, dy të tretat e 

sinjaleve ishin nga shpendët dhe 

shtazët, ku çdo prekje alarmonte 

sistemin e vëzhgimit dhe 

kontrollit të kufijve. 

 

Vendosja e gjembave dhe 

fortifikatave përgjatë kufijve të 

shteteve që ishin satelitë të 
Moskës dhe atyre që ishin pjesë e 

Perëndimit, nuk kishte vetëm 

karakter të një demarkacioni 

kufitar, por ishte edhe një 

metaforë personifikimi, e cila si 

kuptim figurativ simbolizon 

ndarjen ndërmjet dy botëve. Për 

Perëndimin ajo kishte kuptim të 

mbrojtjes nga përhapja e 

komunizmit, ndërsa në Lindje të 

mbrojtjes nga rrethimi kapitalist. 
 

Pra, për të dy kampet vlente 

parimi i ndarjes ndërmjet të mirës 

nga e keqja, pavarësisht që e mira 

dhe e keqja nuk shiheshin nga e 

njëjta dioptri. Por, kjo ndarje 

kishte një të përbashkët: mbrojtja 

nga ana tjetër e perdes. 

 

Perdja e hekurt gjeti shtrirje të 

fortë pas përfundimit të Luftës së 
Dytë Botërore, përkatësisht nga 

fundi i viteve 1940 ndërmjet 

kufijve të Hungarisë me Austrinë, 

Çekosllovakisë me Republikën 

Federale Gjermane dhe Austrinë, 

ndërmjet dy kufijve të brendshëm 

gjermanë (Republikës Federale 

Gjermane dhe Republikës 

Demokratike të Gjermanisë), si 

dhe Bullgarisë me Turqinë dhe 

Greqinë. Sikurse në Evropën 

Qendrore dhe Lindore nuk kishte 
fortifikime kufitare në Skandinavi 

– pavarësisht vijës kufitare 

ndërmjet Bashkimit Sovjetik me 

Norvegjinë e Finlandën – dhe në 

Evropën Juglindore – në vijën 

kufitare me Jugosllavinë. 
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Politika hungareze dhe çarja e gardhit të zi evropian 

Kur lideri sovjetik Michail Gorbatschow filloi të aplikojë politikën e 

relaksimit të raporteve me Perëndimin, u paraqitën shkëndijat e para testuese 

se sa reale ishte kjo frymë dhe se deri ku guxonin satelitët e Lindjes të bënin 

veprime pa e pyetur Moskën. Një nga hapat e parë testues u ndërmor nga ata 

që dëshironin të shihnin më larg “perdes së hekurt”- në Hungari. Krahu 

reformator i Partisë Komuniste Hungareze kishte filluar përpjekje që në 

vjeshtën e vitit 1988 të ndërmarrin veprime konkrete që “perdja e hekurt” të 

bëhet e depërtueshme. Imre Pozsgay ishte njëri nga ata. Në cilësinë e anëtarit 
të Komitetit Qendror dhe Byrosë Politike të Komunistëve Hungarezë bëri 

shumë hapa para kolegëve të tij, saqë në tetor të vitit 1988 në Gyor, duke iu 

referuar vijës kufitare me Austrinë, kishte guxim të deklaronte se “pajisjet 

elektronike të sigurisë janë moralisht, politikisht dhe teknikisht të vjetruara“. 

 

Kur në mars të vitit 1989 Miklós Németh, kryeministër i Hungarisë, vizitoi 

Moskën gjatë takimit me Gorbaçovin ia bëri të qartë planin hungarez për 

hapjen e kufirit me Austrinë, rrjedhimisht edhe perdes së hekurt. Bazuar në 

protokollin e takimit, Gorbaçov kishte deklaruar se “thënë sinqerisht, unë 

nuk shoh këtu asnjë lloj problemi”. Sipas Gorbaçovit, çdo shtet është 

përgjegjës për ruajtjen e kufijve të vet. Németh në kujtimet e tij sqaron se 

këtë reagim të Gorbaçovit e kishe marrë si aprovim. Por Gorbaçov sikur i 
kishte nënvlerësuar konsekuencat e këtij veprimi. Dhe treni i lëvizjes së 

gjërave drejt shembjes së perdes së hekurt tanimë kishte filluar. Hungaria 

anëtarësohet në Konventën e Gjenevës për Refugjatë, e cila hyri në fuqi më 

12 qershor 1989, sipas së cilës ekstradimi i qytetarëve të arratisur nga vendet 

e Lindjes në vendin e tyre do t‟u nënshtrohet udhëzimeve të Konventës. Por 

edhe urdhri për të hapur zjarr ndaj refugjatëve që dëshiron të kalonin kufirin 

u anulua nga Qeveria Hungareze. 

 

Ky lajm kishte më së shumti impakt tek gjermanolindorët, të cilët mund të 

shkonin në Hungari si “turistë për pushime” dhe pastaj të shfrytëzonin 

Hungarinë si vend transiti (përmes Austrisë) drejt Gjermanisë Perëndimore. 
 

Andaj simbolikës së shembjes së perdes së hekurt domosdo i bashkëngjitet 

edhe akti i prerjes së gjembave të kufirit austriako-hungarez nga ministri i 

Jashtëm austriak, Alois Mock, dhe ai hungarez Gyula Horn, më 27 qershor 

1989, në vijën kufitare në Sopron. Ky akt simbolik paraqet fillimin e fundit 

të perdes së hekurt dhe imazhet e hapjes zyrtare të kufirit do ta bëjnë gjiron e 

botës. Ky gjest simbolik paraqet çarjen përfundimtare të gardhit ndarës që 

ndau Evropën për shumë vjet. 

 

Gjermanolindorët u bënë testi matës se deri ku Moska mund të toleronte 

lëvizje të tilla. Meqë gjermanolindorët që nga përfundimi I Luftës së Dytë 
Botërore u bënë viktimë e ndarjes jo vetëm brendapërbrenda Gjermanisë, por 

edhe në Evropë, tani ishte momenti që ata të jenë elementë përbashkues. 

Sakrificës së tyre dhe ndarjeve të dhunshme të familjeve gjermane do t‟iu 

vinte shpejt fundi. Një nga katalizatorët jo vetëm të ribashkimit gjerman, por 

edhe i rënies së perdes së hekurt dhe më vonë edhe i shembjes së Murit të 

Berlinit ishte dhe mbetet Hungaria. Politika hungareze ndikoi që rruga e 

ribashkimit gjerman të shkurtohet dhe përshpejtohet. Vetëm një ditë pas 

ribashkimit gjerman, më 4 tetor 1990 në Berlin, Helmut Kohl me të drejtë do 

të deklaroj: “Nga Hungaria u gjuajt guri i parë kundër Murit.” 

 

Simbolika e piknikut dhe fytyra e re e historisë 
Pas hapjes zyrtare të kufirit nga Mock dhe Horn, Hungaria dhe Austria u 
pajtuan që të hapin kufijtë e tyre për disa orë në ditë, akt i cili do t‟u 

mundësonte komunikimin njerëzve nga të dyja anët e kufirit.  

 

Më 19 gusht 1989 Unioni Panevropian dhe Forumi Demokratik Hungarez 

organizuan një “Piknik panevropian” nën patronazhin e eurodeputetit Otton 

von Habsburg dhe reformatorit hungarez Imre Pozsgay. Organizatorët u 

përkujdesën që ftesat për organizimin e këtij evenimenti të shpërndahen 

gjithandej (shih ftesën e 

organizimit në gjuhën gjermane). 

Vendi ku do mbahej ky piknik 

ishte një livadh i madh e i gjelbër 

buzë kufirit austriako-hungarez, 

përkatësisht pranë qytetit 

hungarez Sopron, në të cilin qytet 

banon një pakicë e 

konsiderueshme gjermane. Rreth 
700 qytetarë gjermanolindorë të 

mbledhur “enkas për këtë piknik” 

arritën të arratiseshin nga 

Hungaria në Austri. Ndërsa 

autoritetet hungareze nuk 

ndërmorën asgjë për t‟i ndaluar 

ata, megjithëse ekzistonte frika që 

sovjetikët do të intervenonin 

ushtarakisht për të ndaluar 

lëvizjet e njerëzve në kufi. Kjo 

paraqiste ikjen më spektakulare të 

paparë deri në këtë vit nga Lindja 
në Perëndim. Organizimi i 

piknikut ishte mbi të gjitha akt 

historik dhe shkas për ndryshim. 

Ky ndryshim nuk e preku vetëm 

rajonin kufitar, por gjithë 

Evropën.  

 

Organizimi i piknikut është parë 

si ngjarje pararendëse e rënies së 

perdes së hekurt mes Lindjes dhe 

Perëndimit dhe hap shumë i 
rëndësishëm drejt ribashkimit 

gjerman dhe unifikimit evropian. 

Se çfarë rëndësie ka ky piknik për 

Gjermaninë e dëshmoi më së miri 

vizita e kancelares gjermane 

Angela Merkel më 19 gusht 2009 

në shënimin e 20-vjetorit të 

“Piknikut panevropian”. Si një 

udhëheqëse e dëshmuar dhe 

pjesëtare e një populli i cili nuk 

vuan nga deficiti i memories 
kolektive dhe institucionale, që të 

mirën e dikujt për popullin e vet 

nuk e harron, shfrytëzoi rastin të 

falënderojë Hungarinë në emër të 

të gjithë gjermanëve për 

kontributin e saj në shembjen e 

perdes së hekurt. Me të njëjtën 

nivel vlerësimi për hungarezët 

shprehet edhe ish-kancelari 

gjerman Helmut Kohl në librin e 

tij “Kujtimet 1982-1990” 

(Erinnerungen 1982-1990). Kohl 
në këtë libër biografik shpalos 

edhe detaje tjera mjaft interesante 

dhe sidomos mbi takimin sekret 

ndërmjet tij dhe kryeministrit 

hungarez Németh, i iniciuar nga 

ambasadori hungarez në Bonn, 

Istvan Horvath, mbajtur më 25 
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gusht 1989 në Kështjellën e Gymnichut. Németh siguron Kohlin se qeveria e 

tij pavarësisht rreziqeve të mundshme nga Moska dhe aleatët e saj, në asnjë 

mënyrë nuk do t‟i kthejë gjermanolindorët e vendosur në Hungari për në 

Republikën Demokratike Gjermane dhe vendi i tij do t‟i hapë kufijtë për ta. 

Kohl i emocionuar dhe i befasuar nga këto fjalë nuk reziston dot, saqë edhe 

lotët i pikojnë. Németh nuk e kishte të lehtë, kur kihet parasysh fakti i 

varësisë hungareze ndaj gazit dhe naftës sovjetike dhe stacionimit të 200 

mijë ushtarëve rusë në vendin e tij. Duke qenë mirënjohës për këtë veprim, 

Kohl e pyet Némethin se a kërkon Hungaria ndonjë kompensim, ndërsa 
Németh duke refuzuar me lëvizjen e dorës thotë që “Hungaria nuk shet 

njerëz”. Duke qenë në dijeni të këtij hapi të paprecedentë dhe të 

paparashikuar nga diplomacia gjermane, Kohl i telefonon Gorbaçovit duke e 

informuar për takimin me Németh dhe duke e pyetur për mbështetjen e tij. 

Gorbaçov duke mos dhënë përgjigje të prerë, përgjigjet se “hungarezët janë 

njerëz të mirë”. Përgjigjja e tij ishte aprovim për Kohlin. Dhe ashtu ndodhi. 

Jo shumë gjatë pas këtij takimi filloi të shembet Muri i Berlinit, i cili për më 

shumë se 25 vjet ishte perde e zezë në Evropë. Ribashkimi gjerman u bë 

realitet.  

 

Lëvizjet reformiste në Evropë dhe sidomos në shtetet e Lindjes nuk kishin 

më të ndalur. Dëshirat e qytetarëve për lëvizje të lirë ndërmjet shteteve 
evropiane po bëheshin realitet. Perdja e hekurt u zëvendësua me integrimin e 

vullnetshëm dhe të përbashkët evropian. Andaj është lajm i mirë që estonezi, 

si qytetari më verior i Unionit Evropian, dhe portugezi, si më jugori, mund të 

organizojnë piknike evropiane, por lajmi i keq është që një piknik i tillë më 

nuk përbën lajm. Gjembat dhe pjesë të perdes së hekurt nuk janë zhdukur, 

ato gjenden gjithandej nëpër Evropë, por tanimë vetëm si suvenire. 

 

Përvjetori i piknikut panevropian dhe Kosova 

Më 19 gusht të vitit të kaluar u shënua 26-vjetori i “Piknikut panevropian” 

në Sopron, ku edhe kisha mundësinë të vizitoja për herë të parë vendin ku u 

organizua ky piknik, organizimi i parë i të cilit bëri histori. Qëndrimi në 
Sopron domosdo të kujton thënien e kancelarit gjerman Helmut Kohl, i cili 

gjatë vizitës në vijën kufitare në Sopron në vitin 1996 kishte deklaruar se 

“këtu mund të ndieni frymën e historisë. Çfarë këtu ka ndodhur, ka 

ndryshuar botën”.  

 

Po çfarë do të ndodhte me perden e hekurt, sikur ky piknik panevropian nuk 

do të organizohej? Do të ngjante e njëjta, sikur me hipotezën historike, se si 

do të ishte Evropa sikur të mos ndodhte atentati ndaj princit Franz Ferdinand 

në vitin 1914. Perdja e hekurt kurdoherë do të binte dhe pikniku panevropian 

u bë shkas për përshpejtimin e rënies së saj, tamam sikurse atentati ndaj 

princit Franz Ferdinand që u bë shkas për fillimin e Luftës së Parë Botërore. 
 

Analogjia ndërmjet këtyre dy viteve përmban më vete edhe diskrepancë të 

madhe. Derisa në vitin 1914 shtetet evropiane nuk gjenin shtegdalje për 

zgjidhje të konflikteve ndërmjet tyre në rrugë diplomatike (duke mos e 

përjashtuar as luftën), në vitin 1989 shumë shtete evropiane përpiqeshin për 

shtegdalje diplomatike dhe forma të ndryshme të kapërcimit të konflikteve 

(dhe jo domosdo luftën si mjet për thyerjen e perdes së zezë ndërmjet tyre). 

Pikniku panevropian është njëra nga këto përpjekje. Të dy këto vite kanë 

lënë gjurmë në historinë evropiane. E para solli shumë viktima dhe vuajtje, e 

dyta shpresë dhe ideale. Në të dy këto vite Evropa ishte e ndarë në dy blloqe 

kundërshtare: në vitin 1914 ndërmjet Fuqive të Antantës dhe asaj Qendrore, 

ndërsa në vitin 1989 në shtetet demokratike të Perëndimit dhe komuniste të 
Lindjes. Të dy këto vite ndërruan hartën e Evropës. Të dy këto vite ndërruan 

fytyrën e Evropës. Përfundimisht Evropa në vitin 1989 doli më e buzëqeshur 

sesa nga viti 1914. 1989-ta ndikoi në përshpejtimin e procesevetë integrimit 

evropian dhe evropianizimit. 

 

Andaj edhe pikniku panevropian 

ishte në këtë frymë integruese. Në 

këtë frymë ishte edhe dëshira dhe 

qëllimi i organizatorëve të 

piknikut. Ideali i të cilëve u 

kurorëzua me anëtarësimin 

e vendeve të ish-bllokut komunist 

në Unionin Evropian. 

 
Por, sot në Evropë ka ende shtete 

evropiane, të cilat qëndrojnë 

jashtë Unionit Evropian. Sot në 

Evropë ka ende shtete, të cilat 

janë në listë të pritjes për t‟u bërë 

anëtare të Unionit. Sot në Evropë 

ka ende regjim të vizave. Ndaj 

kujt? Të evropianëve ndaj 

evropianëve. Ka ende barriera të 

lëvizjes së lirë të qytetarëve 

evropianë. Qytetarët e Kosovës 

janë shembulli më i mirë. 
Tekefundit edhe qytetarët 

kosovarë kanë nevojë të lëvizin 

jashtë vendit të tyre për të marrë 

pjesë në piknikë panevropianë. 

Pse jo, të marrin pjesë në festimet 

e përvjetorëve të “Piknikut 

panevropian” në Sopron. 

Hëpërhë, imperativi i organizimit 

të piknikut panevropian ishte dhe 

mbetet: lëvizja e lirë. 

 
(Autori është diplomat në 

Ambasadën e Republikës së 

Kosovës në Austri dhe 

njëkohësisht është duke ndjekur 

studimet për doktoraturë në 

Shkencat Politike pranë 

Universitetit të Vjenës. Mendimet 

e shprehura në artikull nuk 

pasqyrojnë qëndrimet e 

institucionit ku punon). 

 
Burimi: http://koha.net/?id=4&l=129066 
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Kulturë: këndi për libër, prozë dhe poezi 

 

Shkruan: Mr. Ndue Ukaj, Kosovë(ndue.ukaj@gmail.com) 
Ndue Ukaj, shkrimtar, kritik i letërsisë dhe publicist, u lindi në vitin 1977 në Stubëll të Epërme të Vitisë.. Ka kryer 

studimet për letërsi dhe gjuhë shqipe në fakultetin e filologjisë në Universitetin e Prishtinës, ku ka ndjekur edhe 

studimet e magjistraturës. Një kohë, ka jetuar në Suedi, ku ka ndjekur kurse të gjuhës dhe kulturës suedeze. Ka qenë 

anëtar i disa redaksive letrare dhe gjithashtu anëtar i disa manifestimeve kulturore. Po ashtu ka qenë editor i revistës 

për art, kulturë e shoqëri “Identiteti” që është botuar në Prishtinë.  Është i përfshirë në disa antologji të poezisë shqipe, 

brenda dhe jashtë vendit. Poezitë dhe tekstet e tij janë përkthyer në anglisht, rumanisht, spanjisht, italisht dhe suedisht 

dhe është prezantuar nëpër shumë revista ndërkombëtare. Është autor librash me poezi dhe studime letrare. Ndërsa 

libri “Godo nuk vjen‟‟, u laureua me çmimin kombëtar “Azem Shkreli” për librin më te mirë të botuar me poezi 

në vitin 2010 në Kosovë. Ndërkaq në Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë, “Ditët e Naimit”, u laureua me çmimin për 

poezinë më të mirë. 

 

Roma- qyteti i përjetshëm 

 

Pamje nga Roma 

 

Në botë ka shumë kryeqytete e qytete të madhërishme, që të joshin për 

arkitekturën e përkryer, për artin dhe vlerat që përfaqësojnë, për muzikën, 

harenë dhe kënaqësitë që ofrojnë, por asnjë nuk e ka epitetin e qytetit të 

përjetshëm. E Roma, që në antikë quhej urbs aeterna apo qyteti i përjetshëm. 

Këtë epitet e ruan edhe sot, me magjinë që ka, ngase kryeqyteti i përjetshëm, 

vazhdon ta shkruajë historinë e tij të filluar qëmoti. Po, sepse, siç thotë një 

fjalë e urtë, Roma nuk u ndërtua për një ditë. Ajo është një histori e gjatë dhe 

vazhdon të shkruhet e ndërtohet për çdo ditë. Jo vetëm për faktin 
se Roma është një histori që lidhet me një pjesë të rëndësishme të kujtesës së 

njerëzimit, por edhe për faktin tjetër, sepse Roma është referencë esenciale 

e qytetërimit perëndimor; qytetërim ku graviton edhe kultura shqiptare. 

 

Jo domosdoshmërish të gjitha rrugët çojnë në Romë, por megjithatë, qyteti i 

amshuar, e arsyeton shprehjen “të gjitha rrugët të çojnë në Romë”, sepse rri 

pushtetshëm në hartën e kulturës së njerëzimit, ashtu siç rrinë pushtetshëm 

kryeveprat e njerëzimit dhe rrezatojnë përherë me gjenalitetin e tyre. 

 

Roma, pa hamendësime, është një kryevepër, në kuptimin e mirëfilltë të 

fjalës. 
 

Kryeqyteti i Perandorisë Romake, që më vonë do të bëhej qendra e 

krishterimit, është ngjizur nëpërmjet një rrëfim magjeps, që nga legjenda e 

hershme e deri te koha bashkëkohore. Dhe atë e vëren kudo: në rrugë, 

sheshe, monumente të lashta, në fytyrat e mijëra vizitorëve, e mbi të gjitha 

në vitalitetin dhe përhershmërinë e tij. 

 

Rrëfimi për Romën ka zënë faqe të shumta të historisë së njerëzimit- e së 

këndejmi edhe të historisë shqiptare. E ky rrëfim vazhdon të jetë i pakryer e 

të shkruhet përditë. 

Ka shumë shprehje apo fjalë të 

urta që lidhen me Romën, e njëra 

nga to është: Roma ka folur, 
çështja është zgjedhur. Në fakt, 

kjo shprehje, veç tjerash e dëfton 

përmasën e përtejme që ka 

historia e qytetit të përjetshëm, ku 

arti, kultura, arkitektura dhe 

shpirtërorja bashkëjetojnë 

mrekullueshëm dhe kënaqin 

estetikisht e shpirtërisht secilin 

vizitorë me shije e kulturë. 

 

Një rrugëtim nëpër qytetin e 
përjetshëm, është një rrugëtim që 

t‟le pa frymë. E kur rrugëtimi 

ngjet të ketë mision njohje 

kulturore, ai bëhet edhe ma 

shumë domethënës. Në mesin e 

takimeve të shumta që zhvilluam 

me autoritete të rëndësishme të 

Italisë, Vatikanit dhe të 

institucioneve tjera kulturore, na 

u tha se njohja kulturore është ma 

e rëndësishme se ajo politike. Po, 

sepse kultura është pakufi 
dhe Roma universalisht e ka 

dëshmuar përgjatë historisë një 

gjë të tillë. 

 

Teksa shëtisja në ato rrugë që 

shkruan sa e sa kapituj të historisë 

së njerëzimit dhe të kombit tonë, 

unë shtegtoja nëpër kohë dhe 

mendoja rrugëtimin historik të 

shqiptarëve. Natyrisht, Italia 

matanë detit na kujton pjesën 
vitale të arbnorëve që ruajtën 

gjuhë, traditë e kulturë. Na kujton 

arbneshët, që për shumë shekuj, u 

bënë hallkë e pashkëputur 

kulturore e shqiptarëve: që 

ruajtën kujtesën e moçme 

historike. E në këtë kontekst, s‟ka 

sesi të mos kujtohet Jeronim de 

Rada, apostull i shqiptarizmit, 

dhe një plejadë e tërë 

shkrimtarësh, dijetarësh e 
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atdhetarësh, deri te shkrimtari Ernest Koliqi. 

 

 Pa dyshim, një lidhje tjetër me Italinë, është ajo e heroit tonë me papatin dhe 

shtetet tjera të kohës. Po, në Romë është një ndërtesë që njihet si bujtina e 

Gjergj Kastriotit, Princit të Epirit. Një mbishkrim aty dhe portreti i tij, s‟ka 

sesi të mos mallëngjejnë. 

 

Pa dyshim, ky mallëngjim të prek deri në asht dhe të dëfton ç‟vlerë ka e 

kaluara kur ruhet e kultivohet. Ndërkohë, poeti dhe ambasadori Visar Zhiti 
na rrëfente historinë e kësaj bujtine, e cila lidhet me kohën kur heroi ynë 

vizitonte Papën, dhe ky i ofronte atij një nga vilat e tij për të fjetur, mirëpo 

princi i arbërve e refuzonte atë, sepse kanuni i tij thoshte që se nëse atë vend 

ndodhej ndonjë arbnor, ai duhej të flinte aty. Ajo bujtinë, dikur e një arbnori, 

shndërrohet në bujtinë të Gjergjit tonë. Nga kjo kohë, vendbanimi e ka marrë 

emrin e heroit tonë dhe është një shenjë e rëndësishme identitare. Gjithashtu, 

edhe rruga e mban emrin e tij. 

 

 Mbishkrim dhe portreti i Gjergjit në këtë shtëpi ngërthejnë në vete një 

dhimbje dhe kujtim që ta trand shpirtin. Pastaj, miqtë tanë vazhdojnë 

rrëfimin dhe na shpjegojnë se rruga e parë e emëruar në Itali, që mban emrin 

e një të huaji, është kjo për heroin tonë. 
 

Në këtë mënyrë, dashuria për Italinë sa vjen e rritet. 

Dhe them: po, Roma është qytet i përjetshëm. 

 

Një rrëfim tjetër nga Roma, e që lidhet organikisht me historinë shqiptare, 

është ai për Propaganda Fide, institucion ky i rëndësishëm ku ruhet një pjesë 

domethënëse e kulturës shqiptare. Të shoqëruar nga profesori Ardian 

Ndreca, drejtori i këtij arkivi dhe zëvendësrektori i Universitetit Urbaniana, 

vizitojmë një pjesë të qënësishme të historisë sonë që ruhen në ato arkiva. 

Dhe kuptojmë sa të afërta janë lidhjet ndërmjet qytetit të përjetshëm dhe 

shqiptarëve. Lidhje këto që duhet përtërirë, në frymën e kohës dhe në 
funksion të njohës sa më të mirë të kulturës dhe identitetit tonë. 

 

 E rrëfimi për Romën sigurisht se nuk bëhet e as të shkruhet për një ditë, 

ashtu siç nuk u ndërtua Roma për një ditë. Ai është një rrëfim i pakryer, por 

rrëfim që të joshë e të kënaq. Një rrëfim që të zbulohet përherë e ma 

madhështor. Një rrëfim për të cilin shoqëria ka nevojë. Një rrëfim që 

bashkëformëson tokësoren e qielloren. Një rrëfim për të bukurën, artin, 

harenë, futbollin e muzikën. Po, sepse Roma është një rrëfim universal dhe 

me një domethënie organike për kulturën shqiptare. Ndaj njohja me të, është 

pikëtakim dhe njohje me kulturën tonë. 
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Çfarë kanë thënë për krijimtarinë e kompozitorit Prof. Dr. Sc. Akil Kocit me rastin e dhënies së Medaljes nga 

Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani „„Mjeshtër i Madh‟‟ 

 

 

Prof. Dr. Sc. Akil Kocit 

 
Akademik Engjëll Berisha:  

„„Akil Koci edhe pse bën pjesë në gjeneratën e mesme, si krijues i takon 

rrymave të reja muzikore dhe lirisht mund të thuhet se është kompozitori më 

avangardist shqiptar. Krijimet e para të tij qëndrojnë në kuadër të 
tradicionales, por më vonë, e sidomos kohëve të fundit, ndërpren të gjitha 

lidhjet me parimet e harmonisë, të formës, polifonisë e orkestracionit 

tradicional. Në veprat orkestrale „„Filigranet I e II‟‟ e „„Superstrukturat e 

Sirigmofonia‟‟, Koci aplikon parimet e aleatorikes, parim ky që ua bën të 

mundshme edhe interpretuesve të manifestohet invencioni, meqë çdo gjë 

nuk është precizuar si në partiturat tradicionale. Gjuha muzikore dhe mjetet 
ekspresioniste të krijimtarise së Akil Kocit zgjojnë interesim te dashamirët e 

muzikës konteporane brenda atdheut tonë por edhe jashtë. Gjuha e tij 

moderne shprehet në tërë krijimtarinë e tij.....‟‟. 

 

Aleksander Peci, Artist i Madh: 

„„Kompozitori Akil Koci është një figurë e rëndësishme e lirisë së mendimit 

perëndimor kompozicional në Kosovë, i cili, duke jetuar në Kosovë gjithsesi 

liria nuk është pranguar si në Shqiperinë e Hoxhës, aparencat artistike i 

kalonte edhe jashte Kosovës për të parë preferencën moderne në mënyrat e të 

menduarit kompozicional- Të gjykuarit e shkruarit muzikë moderne që 

hasim në veprat e tij bëjnë kohezion të nevojshëm midis brendisë ideore, 

titullit dhe brendisë kompozicionale. „„Filigranet I e II‟‟, „„Ab aeterno‟‟, 
„„Rhytmus‟‟ e të tjera paraqesin vokacionin perëndimor 

duke e parë atë së pari në 

kontenstin e lirisë individuale 

krijuese të jashtme të aparencës 

por është një brendi e identitetit 

dhe të mendimeve.... ‟‟. 

 

Ndue Ukaj, shkrimtar: 

„„Kulti i së bukurës në 

interpretimin e Akil Kocit. Akil 

Mark Koci e ka vokacionin dhe 

përkushtim jetësor muzikën, të 

cilën e ka krijuar për dekada të 
tëra me shumë sukses. Si artist 

me renome, si eseist i shquar e 

publicist i guximshëm,  Koci 

është njëri nga paradigmat më 

interesante e më produktive e 

dekadave të fundit në jetën 

kulturore shqiptare. Me 

veprimtarinë e bujshme, ai ka 

arritur t'i jap fizionomi moderne 

zhvillimit të muzikës dhe 

muzikologjisë moderne..... ‟‟. 
 

Prof. Dr. Fatmir Hysi: 

„„Akil Koci mbetet zëri i parë në 

muzikën e sotme shqiptare. Gjuha 

moderne e kompozimit, e cila 

shpesh largon njerëzit e thjeshtë 

nga interesi i tyre për muzikën,  te 

Akil Koci është diçka organike 

dhe përthyhet sipas parimeve të 

thella filozofike, konceptuale, 

filozofike, kombëtare e 

teknike..... ‟‟. 
 
 

Biografia: 

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. 
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Shkruan: Bedri Tahiri, Prishtinë/Kosovë 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Bota tregimtare e një mërgimtari 
 

Hazir Mehmeti, Kohëthyerja, ArtClub “RIFAT KUKAJ‟‟, Prishtinë, 2016 

 

Mësuesi dhe veprimtari i 

palodhur i çështjes kombëtare, z. 
Hazir Mehmeti, tashmë është bërë 

emër i njohur edhe në fushën e 

krijimtarisë letrare e të kulturës 

në përgjithësi. Disa vite 

mësimdhënës shembullor e 

veprimtar i dalluar në Kosovë; 

mësues, pedagog i zellshëm, 

hartues tekstesh e abetaresh për 

nxënësit shqiptarë në Vjenë e më 

gjer në mërgatë; publicist, 

përcjellës besnik i të gjitha 
ngjarjeve kulturore të 

mërgimtarëve, pasqyrues i shumë 

të arriturave arsimore e shkencore 

në Austri e gjetkë si dhe gjurmues 

e hulumtues i historisë sonë në 

qendrat botërore. Dhe, krahas të 

gjitha këtyre aktiviteteve, në 

shpirtin e tij entuziast, përherë 

gjeti vend edhe muza e 

krijimtarisë artistike, duke e 

ngacmuar botën e tij të 

brendshme që me penë të skalis 
monumente përjetësie, derisa e 

nxori në dritë librin me tregime 

“Kohëthyerja”. 

 
Nëse u besojmë teorikëve letrarë 

kur thonë se proza është burrëria 
e krijimtarisë, atëherë lirisht 

mund të themi se Hazir Mehmeti 

me plot gojën e gëzon këtë epitet. 

Kjo nuk do shumë mend. Mjafton 

të shikohen vetëm titujt e 

tregimeve të tij. Të gjithë janë të 

shkurtër, përmbajtjesor dhe 

shumë domethënës. Më shumë se 

gjysma e tyre përbëhen nga një 

fjalë e vetme:  

Porosia”, “Erëdredha”, “Ftesa”, 

“Hijezeza”, “Lypësi”, 
“Kohëthyerja”, “Shëngjergji”, 

“Hetuesi”, “Shtegtimi”, 

“Arkivoli”, “Busti”etj. Këtu 

qëndron aftësia dhe kreativiteti i 

tregimtarit, tek lakonizmi i 

stërholluar. Lexuesi i vëmendshëm, që në titull e percepton deri diku 

përmbajtjen e tregimit. Unë pata fatin që i pari të lexojë secilin tregim në 
dorëshkrim, dhe se fundmi edhe dorëshkrimin komplet të librit 

“Kohëthyerja”, andaj, pa hezitim e them së libri është një realizim i bukur 

artistik. 

Ballina e librit “Kohëthyerja”  

 

Të njëzet tregimet, të futura nën çatinë e përbashkët me emrin “Kohëthyerja” 

sikur i përshkon lajtmotivi i vetëm: Dashuria për vendlindjen dhe njerëzit e 

saj nëpër kohëthyrjet kobzeza. Heronjtë e tyre janë njerëzit e thjeshtë, ata që 

zakonisht bëjnë historinë, ashtu në heshtje, duke qëndruar vertikalisht para 
stuhive shkatërrimtare. Në fakt, ata në libër dalin me emra të tjerë, fiktiv, të 
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imagjinuar (Petriti, LamBurguri, 

Shpend Gurxixa, Luan Guri etj.), 

por nuk është vështirë të 

identifikohen, sepse të tillë kishte 

e ka kudo në mesin tonë. 

Portretizimi i tyre është bërë aq 

mjeshtërisht e me kujdes, saqë ata 

janë shndërruar në prototipa 

letrarë që denjësisht përfaqësojnë 
shtresa e kategori të caktuara të 

shoqërisë sonë. 

  

Autori, siç duket e ka kuptuar në 

thelb thënien e të madhit 

DritëroAgolli kur thotë: “Nëse nё 

letërsi nuk hyn dhe jeta jote, 

atëherë ti nuk di ç‟tё shkruash”. 

Kështu që, në këto tregime, 

pashkëputshëm, si peri i Arianës, 

hetohen elementet jetësore, 

përjetimet e vetë autorit, i cili, 
gjithashtu, nuk e pati rrugën e 

shtruara me lule. Përkundrazi, 

ashtu zbathur eci dhe u gjakos 

pamëshirshëm nëpër ferra e 

gjemba. Ky gërshetim i 

natyrshëm, i ngjarjeve të 

përjetuara me rrëfimet e të parëve 

të tij, me historinë e mësuar nëpër 

kullat tona, na ka dhënë një 

panoramë të shkëlqyer të realitetit 

të hidhur, por krenar, të gjithë 
historisë sonë kombëtare. Në këto 

tregime shpaloset kujdesshëm e 

me përkushtim e djeshmja dhe e 

sotmja jonë, duke e plotësuar 

njëra-tjetrën aq bindshëm, saqë në 

imazhin tonë krijohet profil i 

qëndrueshmërisë e 

pathyeshmërisë së popullit 

shqiptar nëpër shekuj, duke 

mbrojtur trojet e veta 

stërgjyshore. 
 

Bota tregimtare e HazirMehmetit 

është e larmishme dhe përplot 

ngjyra ylberore. Gjuha e pastër 

dhe e pasur me fjalë të bukura 

shqipe dhe, shpesh, edhe fjalë të 

reja-kompozita, narracioni i lehtë 

dhe i rrjedhshëm, i plotësuar edhe 

me digresione e përshkallëzime, 

monologët dhe dialogët e natyrshëm, përshkrimet e gjalla e të figurshme, 

evidentimi dhe rikujtimi e shumë dromcave etnografike dhe toponimia e 

pasur origjinale (Bjeshkëqyqja, Lëndina e Mushkës, Ahu i Ariut, Lugina e 

Dragoit, Kodra e Kalasë, Mali i Bardhë etj.), që veç po i mbulon pluhuri i 

harresës, letrarizimi i shumë ngjarjeve historike si edhe shumë e shumë 

elemente të tjera, bëjnë që libri “Kohëthyerja” të lexohet me një frymë, siç i 

thonë një fjale dhe të lë mbresa të mira kujtimi. Skeleti i tyre real historik 

është brumosur e veshur mirë me petkun letrar dhe, duke iu falënderuar edhe 

imagjinatës së tij të bujshme, ngjarjet defilojnë lirshëm në sfondin e një 
aureole universale. Liria e protagonistëve është e pakufishme në kohë e në 

hapësirë. Ata i gjen kudo e kurdo: kuptohet, kryesisht në vendlindje, 

gjegjësisht në Kosovë, por edhe në Austri, edhe në Durrës, edhe në Ulqin, 

edhe në Gjermani...Ata veprojnë edhe në kohët e hershme të zezonave tona, 

qysh nga paganizmi ynë i hershëm (Shëngjergji), paskltaj gjatë luftërave e 

mbijetesave historike (Arkivoli, Busti); në kohët më të liga, kur cerberët 

karpatianë shqelmonin para se të jepnin shpirt dhe ushtronin egërsi të paparë 

mbi etninë tonë, veçan mbi inteligjencien (Ftesa, Hetuesi); në kohën e luftës 

së artë të UÇK-së (Qielli tymzi), për të arritur deri tek përditshmëria e 

mbarësur me sfida e të papritura, që gjithashtu është një kohëpërthyerje. 

 

Rrëfimet, në përgjithësi, kanë një rrjedhë të logjikshme dhe disi spontane, 
me kapërcime të lehta ngjarjesh e situatash, që tek lexuesi krijojnë një 

ndjenjë të mirë njohëse e çlodhëse, herë-herë duke ngjallë katarsisin e 

nevojshëm aristotelian. Syzheu i tyre nuk është krejt i thjeshtë, por përbën 

një univers që do zbërthyer me kujdes për ta kuptuar si duhet. Është një 

prozë e tipit të veçantë, me përthyerje tradicionale moderniste, me 

sintetizime, sublimime e me përmbyllje të befta, që lexuesin nuk e lënë të 

qetë fare, por e angazhojnë dhe e shtyjnë në meditime e thellime mendore 

për të nxjerrë konkluzionet e veta. 

 

Librin ”Kohëthyerja” e kanë kompletuar dhe plotësuar për mrekulli edhe 

ilustrimet përkatëse për secilin tregim të dorës së artë të piktorit të njohur 
Gazmend Freitag. Të mos harrojmë, të gjitha këto tregime do të botohen 

edhe në gjuhën gjermane. 

 

Në të përfunduar, pa u lëshuar në analiza më të hollësishme, këtë e bëjnë 

vetë lexuesit, pa modesti mund të konstatojmë se libri “Kohëthyerja” i 

HazirMehmetit, i pari me tregime, është një realizim i bukur artistik, me 

vlera mbi mesataren, që autorit i bën vend në mesin e tregimtarëve më të 

shquar të letërsisë së sotme shqipe, me prirje drejt modernizmit. Librit i 

dëshirojmë lexueshmëri e depërtim nëpër biblioteka e në çdo shtëpi, ndërkaq 

autorit suksese dhe prurje të reja artistike. 

 
Prishtinë, më 3 nëntor 2016 
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Shkruan: Daniel Marian, Bukuresht/Rumani 

 

Hymnizimi i dashurisë me përjetime magjike 
 
Vështrim kritik i librit me poezi të Asllan Qyqallës “Loti-det dhimbjesh” nga kritiku rumun Daniel Marian. Libri u 

përkthye nga shkrimtari shqiptar që jeton e vepron në Bukuresht, Baki Ymeri, dhe mban titullin në rumanisht “Loti i 

fjalës”.  

  

 

Gjithmonë dashuria ka zgjidhur të gjitha ngatërresat e 

natyrës, ka treguar rrugën më të mirë, ka sjellë dritë në 

shpirtërat e engjëjve, madje disa herë duke i shmangur 

hijet e trishtimit. Të dashurosh është diç e natyrshme, 

por efektet e dashurisë janë të padyshueshme. 

Sublimimi i gjendjeve shpirtërore bëhet i kuptueshëm 

në të gjitha mënyrat, nga të cilat më fisnike janë ato që 

realizohen nëpërmjet artit.  

 
Atëherë kur fshehtësia e dashurisë është e përsosur, 

fjalët janë ato që pikësëpari i japin forcë shprehjes, 

transponimit në plan mendor dhe fizik. Nëse është fjala 

për poezinë, ajo vjen në shprehje më shumë se 

kurrëdoherë. Gjithëçka varet nga vetëdijësimi i çastit, pa 

marrë parasysh nëse është fjala për udhëtim pa 

pasaportë. Ja poezia më e bukur e poetit Asllan Qyqalla, 

“Udhëtim pa pasaportë”! Në të ka vend identifikimi me 

dashurinë. Siç mund të pritet, nuk ka kufinj, bariera, 

asgjë të pamundshme. Mu për këtë, shpirti, njësoj si 

imagjinata, qartësi e hyjnores, duken të pakushtëzuara 
për arësyen se janë të nevojshme: “Hava,/ Udhëton në 

kaltërsi mes ajrit, qiellit e tokës/ asnjë udhëtar s`ka 

pranë/ “stjuardesat” lajmrojnë turbulencë/ Hava/ 

udhëton në tejhorizont pa itinerar/ pa pasaportë pa 

lejenjoftimi/ harruar ka të marrë pak mall/ udhëtar i 

parëndomtë/ në shekullin e njëzetenjë./ Hava/ 

përshëndoshet në mjegullën verore/ krrokamë 

kukuvajkash harlisur në shtatzënë/ krahëhapur kalëron 

Ylberin/ në kufi nuk ndalon/ hapëron përtej maratonës/ 

kumtin e fitores e shpalos në oxhakun diellor/ varr, 

lëndime,/ plagë, mall i shtrydhë në tokë./ Hava/ nisur 
është në shekuj për te Omeri/ në betejat e përrallisura/ 

debat në parlamentin e Çabejit, Joklit/ zbërthejnë nyjet e 

përparme të gjuhëve indoeuropiane/ aty ku fshihen 

legjendat e gojëdhënat për Zotin e tokës / shqip flasin në 

Logun e dijes/ “o të gjorët qyqarë”/ ua dhashë dëshminë 

e leksikun e përdorur atje në horizont/  ç`është kjo 

gërhamë kuitse në kupëqielli pa një zanore/ gjuhën e 

Naimit e Buzukut në lutje s`e përfillët/ në Log të dijes 

s`ka udhëtim pa pasaportë./ Hava,/ Udhëtare e 

parëndomtë.” (Udhëtim pa pasaportë). 

Intuinitivisht, programatikisht dhe përkundrazi 

iniciativisht, i ngulfatur thellë në vatrën e kombit të tij, 

poeti shqiptar është dëshmi e gjallë e faktit se kalimi 

nëpër kohë nuk sjell domosdoshmërisht ndonjë humbje, 

dhe ja gjurmat e disa pritjeve të revoltuara, por të gjitha 

në një përmbajtje të mirëdefinuar, të konturuar dhe 

ekspozuar para krejt botës. Afrimi dhe përzgjedhja e 

hijeshisë së Havës janë një dëshmi e motivuar dhe 
shpjegim i ekskurzionit akzistencial. Kjo nuk është 

aspak e rastësishme, gjë që mund të shihet se si autori 

na shpie në drejtim të përhershmërisë së vetëvetes së 

depërtuar në botërim, në mister, në realitet dhe në 

imagjinatë. 

  

Faktikisht, rezultati konsiston në mrekulli dhe në 

vargëzimin e dashurisë, në një epope të denjë për ta 

shprehur dhe kuptuar. Në “Zjarr qepallash” 

ballafaqohemi me një mrekulli të re: “Lani:….sa shekuj 

kalëruam/ shtigjeve të ariut në shpella mermeri/ në 
malin e thatë lule mbollëm/ Hava: …ishin orë, minuta/ 

s`ishin shekuj kalëruar në valët shkëmbore/ hënën 

prekëm duarlidhurë/ miklime morëm në sytëjeshil/ 

Lani:..drithërim kujtimesh në qepallë/ thellësi oqeani me 

vorbullën ujore/ sirtarët tanë diell i rilindur/ Hava:… 

rritëm lisa e selvi me rritat tona/ ekstazë ernash në 

kopshtin tokësor/ Lani më more ëndrrën hyjnore/ ku 

aromë trëndafilash në shpirt shpërthyen./ Lani: Hava, 

himnin këndove me harfën e hirit/ Moisiu ladronte në 

Betejën e Kosovës/ Lani letër shkruante në “haimet” e 

Bonnit/ Aga Ymeri shalonte atin në polenin e 

lulëbozhureve/ Amanetin e mori puhiza pranverore/ 
Hava e Lani: Ti e unë/ në qepalla/ ende ndezim zjarr…./ 

Të them s`të dua/ Kryeneç poet/ në vargëzime belbëzoj/ 

kam mall të zhuritur/ s`të dua të të them/ sonte s`të dua/ 

më kupto, moj!/ Flasim në tavolinën e kujtimeve/ Ti me 

shallin në qafë/ buzëqeshjet ngashëren/ unë me nerv në 

gjuhë/ psallmet mallkoj/ sonte s`te dua/ më kupto, moj!/ 

çilimi shtruar në ekstzë hyjnore/ harlisur je në kopshtet 

e …/ grindem në qepallat e maleve/ -heshtë!…më 

urdhëron si dikurë/ vullkan ndizet në fjalorin e gjuhës/ 

sonte s`të dua/ kam mall ta them!” 

  
Shfrytëzimi i rastësishëm apo vetëm afishimi i fanitjes 

së kundërshtimeve, duket se poeti ka një 

korrespondencë përkushtuar mirësisë në poezinë “I 

desha dy gra”, një kompleksitet i padyshimtë dhe 

deklarativ sipas romantizmit të “Jemi takuar”. Më në 

fund, ekziston një konvergjencë në drejtim të “Serenatës 

Poetike”, për të cilën kemi nevojë të madhe. Siç duket, 

Asllan Qyqalla është një përgjërimtar i lojës së fatit, një 

romantizim i dëshmuar dhe një poet i shquar, i 

mirëseardhur edhe në trojet e gjuhës rumune, falë 

përkthimeve briliante të poetit Baki Ymeri.  
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Shkruan: Besim Xhelili, Vjenë/Austri (besim@live.at dhe www.besimxhelili.at)  

 

Aktivitete madhore atdhetare në Munih të Gjermanisë 

 

 

Shqiptari është si zogu shtegtar, i cili ikën dhe shëtitë nëpër botë, por këngën e tij e merr me vete. Njashtu ne shqiptarët, 

për arsye të ndryshme u shpërndamë nëpër botë, por morëm me vete gjuhën, atdhedashurinë, identitetin, kulturën dhe 

traditën tonë. Dhe këto veti shembullore që pak popuj në botë i kanë, ne dimë t‟i përdorim në vendet ku jetojmë jashtë 

atdheut, duke u bërë shembull i integrimit të mirë në këto shtete qëna pritën krahëhapur dhe ne i pranojmë si atdheu 
ynë i dytë. 

 

Munih, 12 nëntor 2016:-Që nga 

themelimi i saj, Lidhja e 

Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë 

(LKSHM), në krye me kryetarin 

Hasan Qyqalla organizonpër çdo 

vit në vende të ndryshme takimet 

tradicionaleletrare dhe kulturore 

të pranverës dhe të vjeshtës. 

Kësaj radhe “Nëntori Poetik 

2016”, gjeti konakun në qytetin 
Mynih të Gjermanisë. Më 12 

nëntor 2016, krijues nga shumë 

shtete tëEuropës u mblodhën në 

Qendrën Kulturore të këtij qyteti 

dhe për nder të festës së Flamurit, 

lexuan vargjet e tyre. Takimiu 

hap me një minutë heshtje për 

nder të 1-vjetorit të ndarjes nga 

jeta të artistit dhe piktorit Gjelosh 

Gjokaj, kurse programit i parapriu 

mbledhja e kuvendit themeluestë 
Klubit Letrar “MartinCamaj”, për 

republikën e Bavarisë. Sipas 

kryesisë e cila u zgjodh me 

miratimin e shumicës së 

pjesëmarrësve, ky klub do të jetë 

si një pasurim i fushëveprimit të 

përbashkët, krahas shumë 

shoqatave të tjera kulturore dhe 

letrare shqiptare në Gjermani, 

kurse anëtarë mund të jetë secili, 

qoftë krijues apo mbështetës 
moral e financiar. 

 

Më pas u hap ora letrare-poetike, 

ku krijuesit e pranishëm 

konkurruan me krijimet e tyre të 

shumta dhe me vlerë. Me këtë 

rast ishin përgatitur disa çmime të 

ndryshme për poezitë më të mira. 

Juria e përzgjedhur për vlerësimin 

e poezive në përbërje: Mustafë 

Krasniqi, HamdiReqica dhe 

HalilKqiku përzgjodhi këto 
krijues për çmimet: Anton Marku, 

poet gjakovar nga Austria mori 

vendin e parë me çmimin “Pena e 

Artë - Gjelosh Gjokaj”, poeti Sylë 

Bajrami(Gjermani) mori çmimin 

“Nëntori Poetik”, çmimi 

“Shkronjat e Manastirit” iu dha poetit MilazimKajtazi(Gjermani), “Çmimi 

Vjetor i LKSHM” shkoi për poeten nga Franca FaketeRexha dhe “Çmimi i 

Jurisë” iu dha poetit BrahimAvdyli nga Zvicra. 

 

Pas orës letrare u bë promovimi i antologjisë “Vargje për Nënën”, botim i 

LKSHM me rastin e shenjtërimittë Nënës Terezë dhe i disa veprave të 

anëtarëve të LKSHM. U promovuan dy veprat më të fundit të poetit tetovar 

nga Austria Besim Xhelili, vëllimi i tij i gjashtë poetik “Dallgë në zemër” 

dhe i shtati “Sy të pafajshëm...”. Përndryshe këto dy vepra bashkë me 

vëllimin e tij të pestë me poezi “Besa” dhe romanin e tij të parë “1803”, 
Xhelili i botoi këtë vit dhe do të promovohen të dielën, më 20 nëntor 2016, 

nga ora 14 në bibliotekën e Muzeut Kombëtar në Tiranë. 

Fotografi e përbashkët e pjesëmarrësve të “Nëntorit Poetik 2016” 

 

Pas promovimeve u mbajt një mbledhje e mësuesve dhe prindërve shqiptarë 

të Bavarisë, të cilët kanë synim rithemelimin e mësimit plotësues në shqip 

për fëmijët në këtë republikë të Gjermanisë. 

 

Tërë këto aktivitete personalisht i ndoqën z. Valon Murati, Ministër i 
Diasporës pranë Qeverisë së R. së Kosovës, z. ArtenHanku, Konsull i 

Përgjithshëm i R. së Shqipërisë nëMynih, z. HamdiReqica, Konsull i R. së 

Kosovës nëMynih dhe intelektualë e artdashës të shumtë. 

 

Mesazhi i kësaj mbrëmjeje lë të kuptohet se jashtë atdheut me pasion ruhet 

dhe kultivohet gjuha, prejardhja, tradita dhe pasuria kulturore që kemi, kurse 

mbështetja institucionale vetëm se forcon këtë proces madhor dhe 

marrëdhëniet mes vendlindjes dhe mërgatës. 

 

 

 

 

mailto:besim@live.at
http://www.besimxhelili.at/
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Shkruan: Anton Marku, M.E.S, MA, Vjenë/Austri (anton.marku1@gmail.com) 
Anton Marku u lind më 15 gusht 1971 në Gjakovë, ku kreu shkollën e lartë pedagogjike „„Bajram Curri”-dega gjuhë dhe 

letërsi shqipe. Fakultetin juridik e përfundoi në Universitetin e Prishtinës, ndërsa në Universitetin e Vjenës 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 Shoqatës së Autorëve të Austrisë (IG), i Klubit letrar „„Gjon 

Nikollë Kazazi” të Gjakovës si dhe kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri „„Aleksandër 

Moisiu‟‟.  

 

Feridi 
Tregim i shkurtër 

 
Si dymbëdhjetë vjeqar prindërit më morën në një shfaqje që po jipej në teatrin e qytetit. Në dramë, në aktin e tretë në 

skenë hyri një i dehur me një pushkë në dorë. Ai bërtiste, binte në gjunjë e ngritej derisa shkulte flokët dhe fliste 

pakuptueshëm. Armën e drejtonte herë lartë, herë poshtë, herë nga statistët që silleshin përreth, herë nga vetja e tij e 
herë nga publiku. Shumica e pranishmëve në sallë qeshën me zë. Mua, për të cilin shokët thonin se ende nuk e kisha 

njohur frikën, më kaploi një ankth i madh. Shtrëngova fort dorën e mamit dhe u struka nën pallton e saj duke u dridhur. 

Po të ishte e mundur do i hyja në xhep. Mendoja se aty do isha më i sigurtë. Në aktin e katërt ra dhe viktima e parë. U 

vra Feridi, aktori kryesor. Qava me lot kur ai bëri një „„oh‟‟ dhe u rrëzua. Në atë kohë nuk e dija se kjo ishte pjesë e 

skenarit. Por e di se nga ajo ditë asnjëherë më nuk kam shkuar në teatër. Kjo ndoshta dhe pse asnjëherë nuk më ka 

pëlqyer ngjyra e gjakut.  

 

Tash, pothuajse njëzet vite më pas, më thonë të kem kujdes të mos bëhem si Feridi i pasluftës. Feridi, ai djaloshi që pas 

vrasjes në teatër ishte ngritur prapë në këmbë dhe në fund të shfaqjes kishte përshëndetur publikun me mirësjellje, është 

miku im i rinisë. Ishte i biri i Aishës dhe Nikollës. I ati kishte një teze që i dërgonte kohë pas kohe të holla nga 

Australia, ndërsa hallën e kishte të migruar prej vitesh në Turqi. Për të plotësuar dëshirën e gjyshit që kishte qenë 
xhandar në kohën e mbretit e pastaj edhe i dënuar politik, për kumbarë të djalit kishte zgjedhur mikun më të ngushtë, 

Vedatin, që në të vërtetë ishte komunist. Vet Nikolla ishte ateist, ndërsa të premteve në mbrëmje shihej të shoqërohej në 

„„Birra Party‟‟ me Jozën, një hebre që mendohej se ishte një „„murator i lirë‟‟ dhe kishte një aferë dashurie me Azrën, 

romën më të bukur dhe më të njohur në qytet.  

 

Me Feridin jam rritur në një lagje të G. Ai ishte më i zgjuari nga të gjithë ne. Kishte një botë të tij. Me një të lexuar 

mbante mend vjersha të tëra. Kishte lexuar libra më shumë se gjithë lagja jonë, që ne e quanim „„mëhallë‟,‟ marrë së 

bashku. Edhe i bukur ishte sa nuk kishte më. Posedonte një hijeshi që e kishte dhuratë nga natyra. Në shkollën e mesme, 

pos shoqeve të klasës, në të dashuroheshin edhe mësueset. Sidomos ato të rejat që vinin çdo vit të bënin praktikën tek ne 

për dy muaj. Bile përflitej se njëra nga to kishte arritur ta sillte në shtrat. Por, gjithçka mbeti në sferën e 

thashëethëmeve. Ai vet kurrë nuk foli për këtë. Djemët tjerë, edhe pse nuk e duronin hijen e tij, e adhuronin fshehurazi. 

Të gjithë donin të ishin si ai. Ky ishte Feridi i paraluftës.   
 

Nuk vonoi shumë dhe rreth nesh filloi të luhej një dramë tjetër. Kësaj radhe teatri ishte zhvendosur jashtë sallës, në 

rrugë, ndërsa aktorët bartnin uniforma. Rreth tyre mercenarë të gjitha ngjyrave. Gjithçka filloi me krisma armësh dhe 

erën e rëndë që sillte tymi i shtëpive të djegura. Dhe pastaj erdhi lufta. Atë e filluan ata që deri atëherë predikonin 

paqen. Të gjithë ne, pa dallim, u bëmë dëshmitarë të saj. Nga ajo ditë erërat u qetësuan rrallëherë. Të shtënat edhe më 

rrallë. Kështu jeta jonë jonë u nda në dy pjesë: në atë të paraluftës dhe pas saj.  

 

Disi padashur ne u bënë protagonistë të aktit të katërt. Drama kësaj radhe ishte reale. Ishin jetët tona ato që po vriteshin 

e ne aq të pafuqishëm përballë fatit. Ishte kjo koha kur vendi im ishte kthyer në qendrën e botës.    

 

Ferdi kishte këtë dilemë:-Nga të ja mbante? Në këtë zgjedhje atij nuk i lejohej të gabonte. Një ditë u nis në luftë për të 
vdekur. Fati e mallkoi. Mbeti gjallë. Atë nuk e deshi vdekja. Të tjerët i bëri heronj. Atë e la jetim. Pa asnjërin prind dhe 

pa kulm mbi kokë.  

 

As ferri nuk mund të jetë më i keq se ditët e luftës. Ato asesi të kalonin e vuajtjet shtoheshin. Çdo ditë kishte viktima. 

Nga frika nga snajperistët kufomat mbesnin rrugëve të pavarrosura. Asnjëra palë, e në këtë luftë kishte më shumë se dy, 

nuk lëshonte pe. Të gjithë ishin betuar se do vazhdojnë të luftojnë deri sa edhe njeriu i fundit të mbes në këmbë.  

 

Muaji i parë ishte i ftohtë. Tmerrësisht i ftohtë. Qirinjtë zëvendësuan rrymën. Rezervat e ushqimit u shterruan. Filluam 

të ndjenim urinë. Për herë të parë në jetën tonë. Çdo ditë e më shumë po bindesha se jo gjithmonë atdheu është vendi 

më i mirë për të vdekur. Isha gati të çmendesha. Dhe një ditë nuk durova më. Një mëngjes të ftohtë janari, i mbushur 

plot frikë, duke u fshehur nga një bodrum në tjetrin nëpër rrugët anësore nisa ikjen. Pas çdo ndalese i lutesha Hyut. 

mailto:anton.marku1@gmail.com
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Timit. Të tyre. Edhe të tjerët e bënin të njëjtën gjë. Jam i sigurtë se banorët e këtij qyteti kurrë nuk ishin lutur më shumë 

se në atë kohë. Dukej se aty nuk kishte mbetur më as dhe një ateist i vetëm.  

 

***** 

 

Herën e fundit Feridin, apo atë që kishte mbetur prej tij, e takova para dy viteve dhe atë në tregun e qytetit tonë të 

lindjes, në „„qarshinë e vjetër‟‟. Sapo kisha dalë nga kisha e rruga për në të kalonte nëpër oborrin e xhamisë. Ai kishte 

lëshuar flokët dhe nuk ishte rruar për disa javë me radhë. Në trup mbante veshur një bluzë ku ishte shkruar „„R.I.P jeta 

ime‟‟. Mbi të një mantel të gjatë, të zi. Kishte mbledhur duart dhe po i fërkonte njëra me tjetrën.  
E pyeta:-Për ku je nisur? 

-Nuk e di. Krejt çka di është se e di rrugën, por nuk e di ku do të ndalem. Ndoshta askund. Ndoshta në fund. Nëse e arrij 

fundin ndonjëherë.  

-Po ku është fundi? 

-Larg! Atje ku nuk kam qenë ndonjëherë! 

-Çfarë është ajo që mban brenda? Ndonjë zog? 

-Asgjë!-më tha. 

-Si asgjë? 

-Thjesht është koha ajo që po endet mes duarve të mia. Atë e kam zënë peng dhe nuk dua ta lëshoj më! 

-Është koha jote? 

-Jo. Koha ime nuk ka ardhur ende! Ajo do vij në fund! Apo bashkë me fundin!-ma ktheu dhe u largua me vrull.  

 
Më kanë thënë se ai ende vazhdon të vrapojë rrugicave të qytetit pas zërit të tij.  

 

Ky ishte Feridi i pasluftës.  
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Shkruan: Sotir Athanasi, Athinë/Greqi (sotir.mimi@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petroninasi dhe Alkatrazi 

 
Diptik 

 

Ai e soditi nga larg vizatimin, pa thënë asnjë fjalë. Pastaj, si vendosi syzet optike, u afrua për të parë më nga afër diçka 

në krahët e pëllumbit që mbante midis gishtatash vogëlueshi pesëvjeçar. Qe një fëmijë i bukur: brun, sy bojë deti e flokë 

kaçurel. Le t'a quajmë Petroninas këtë të përzgjedhur me aq kujdes në të gjitha kopshtet e Tiranës.  

 

Ideja nga njëra anë se zogu fluturues tentonte t'i ikte nga dora (gjë që kishte shumë të ngjarë) sepse djali, nga dashuria, 

por sidomos nga frika mos i shkaktonte dhimbje shpendit, nuk e shtrëngonte dhe aq, por dhe ngazëllimi fëminor . Nga 

ana tjetër ishin njëtrajtësisht e dyanësisht të përshtatura. Kjo përbënte një zbërthim psikologjik tejet të spikatur. Detaje 

të tilla, piktori ishte kujdesur t'i përmblidhte me aq mjeshtri e paralelisht vetëm tek sytë dhe vështrimi i të dy krijesave: 

Pëllumbit dhe „„Petroninasit‟‟. Secili vuante dramën e tij. 
 

Zogu që tanimë e kishte humbur lirinë, rrezikohej nga prangat e robërisë, se ai, pas kësaj, do të mbyllej në kafaz me 

shufra hekuri. Kurse djali nuk donte t'a humbiste rastin e kënaqësisë për t'a pasur këtë dhuratë a trofe, premtuar nga 

piktori përpara se të niste pozimin me të.  

-Çfarë shikon? - pyeti krijuesi artist kolegun e tij tanimë vizitor në studio. 

-Qarshtërsisë për të cilën anglezët përmbledhin atë shprehjen „„Visible Legacy‟‟.  

Piktori tundi kryet dhe vetëm atë cast u çlirua nga ajo vetëndrydhje tek priste mendimin profesional që do t'a ngopte me 

ajër. Ai moment e ktheu mjeshtrin në pozitën e këngëtarit. Ndjeu nëpërmjet tij duartrokitjet e spektatorit shqiptar që i 

kishte munguar. Ai kuptoi që tjetri kishte rrokur thelbin e atij portreti. Esencën dbe aromën e asaj finese për të cilën, i 

qenë dashur, jo vetëm netë pa gjumë, por edhe ditë tejet të stërgjatura pune sipas parimit: „„prish për të ribërë, ringrhiu 

për të tejkaluar vetveten‟‟. 

  
Kjo devizë mbante të pacënuar „„gjedhenë‟‟ku qenë të fiksuara përfundimisht dy hollësi mprehtësia dhe delikatesa. Të 

zhndërruara tanimë në detyrë. Prandaj iu desh të hapi dosjen me një duzinë skicash që gjithsesi tregonin stadet nëpër të 

cilat kishte kaluar ai portret, dhe jo vetëm. Është për të qeshur, por, në ndonjë rast, edhe vulën në doganat ku kishte 

shkelur të cilat, kontrolli mbi veprat e artit, në mos ia kalonte vëmendjes për parandalimin e drogës, paralel me të, ai do 

të ecte. Gjithësesi, kjo odise, s'ishte gjithaq kënaqësia se sa krenaria për këtë punë që dilte mbi të tjerat, ndonëse 

„„ditëlindja‟‟ e saj numuronte dy dekada. Kjo e shtonte kujdesin që, në rradhë të parë, ky portret, në mesin e punimeve, 

të mos u mungonte ekspozitave e promovimeve kryeqyteteve të Evropës dhe  të zinte kryet e vendit.  

 

-Në shumicën e tyre, miku im, është nënvizuar në anglisht nga ata që e kanë parë, pikërisht kjo shprehje që sapo thatë: 

„„Visible Legacy‟‟. Tjetrit i rëqethi tërësisht kurmin ky zbërthim që bënte fjalë për hallkën e ardhur nga e shkuara dhe 

që duhet mepatjetër të lidhej me ganxhën e së ardhmes. Atë cast krahët e pëllumbit veshën plotësisht kënaqësinë e tij. 
Vullneti për të vazhduar karakterizimin mori hov të ri, gjithashtu. 

-Ti ke bërë edhe portretin e munguar? - pyeti i çmeritur njohësi i pikturës dhe kritiku iI artit të saj, por që fatkeqësisht, 

s'kishte patur rast të njihte caqe të tjera veç kufijve shtetëror të vendit të tij. -Sigurisht, por nga e kuptove?-iu përgjigj 

pyetjes me një kontrapyetje piktori.-Nga fakti se shprehja angleze që përdora unë në vendin e duhur, vërej me kënaqësi 

të përkojë edhe me konstatimin e të tjerëve. Ata sigurisht s'duhet të kenë qënë njerëz dosido por estetë të artit vizatimor. 

-Po-tha piktori. Është e vërtetë. Me të njëjtat terma kanë pasqyruar konsideratat e tyre edhe korifejtë e artit vizual.  

-Domethënë se unë kam të drejtë të deklaroj gjithçka, mendoj hapur?  

-Po dhe pa asnjë dorezë. Ashtu siç edhe jemi mësuar midis shokësh. 

-Dëgjo atëhere mendimin tim të zhveshur nga çdo paragjykim, por që ecën në binarët e shoqërisë sonë: Në këtë portret, 

shoh vështrimin më të pastër, më të kthjellët si dhe më të dlirët, që shpreh pafajsinë fëminore, lirinë, tejdukshmërinë dhe 

sigurinë. Veç këtyre, duhet të tonizoj se dritën dhe ndriçimin e merr edhe nga një dorzani që s'mund të mos lexohet 

pikërisht nga ajo mospërzierje në fëlliqësitë e jetës që e përjashton mosha me naivitetin kulmor të saj. Dhe hollësisht e 
ndjej tek shoh edhe këtë finesë që jo vetëm flet, por nënkupton trashëgiminë e pastër morale të së shkuarës së largët. 

Aty unë kam lexuar edhe largpamësinë e të voglit për të mbërrijtur kë? Të pamatën! Të përtejmen! E pse jo të 

paarrijtshmen! Se jam i lumtur të pohoj që ia ke mbërritur. Për këtë të përgëzoj!  

-Por...-dhe ai e ndali frymën. Vështrimin ia hoqi pikturës për t'u përqëndruar në portretin e autorit të saj. -Ti ke ndërhyrë 

në të vite, shumë vite më pas? Po apo jo? Dhe në qoftëse po, pse? 

mailto:sotir.mimi@gmail.com
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Piktori për një copë herë mbeti pa fjalë dhe të dy, edhe pse, tepër rrallë, ndezën nga një Malboro. Ata bluanin secili në 

botën e tij. Shtëllunga e atij tymi, shokut, në vend që t'ia kthjellësonte shkakun e dyshimit të sapo shprehur e 

mjegullonte tejet  atë. Veçse, ky qe çasti kur pranojmë atë që jemi mësuar të themi se pas çdo turbullire patjetër fshihet 

ose shfaqet një tejdukshmëri. Veçse, ajo që s'e përtypte dot ai, qe shenja e një errësire, ngjajshmërisht dhe në mënyrë 

dramatike, me një yll vite dritë të largët, tendencën e të cilit astrologët duan të na shpjegojnë për katastrofalen, „„vrimën 

e zezë‟‟. Për çfarë i duhej kjo autorit që kishte ndërhyrë vite më pas? „„Kritiku-n‟‟, le t'a quajmë kështu shokun estet të 

artit vizual, kjo e shqetësonte së tepërmi. -Po piktorin? 

 

2. 
Piktorit tani do t'i riktheheshin , jo vetëm fjalët, mbase edhe vuajtjet shpirtërore të cilat, si në artin e të shkruarit, janë 

kostante, madje të pandërprera, e ndofta, të tejskajshme. Ai hapi një tjetër dosje ku kishte „„gjedhenë‟‟ e një tjetër 

portreti „„kok‟‟. Shkoi e vendosi në krah të të parit dhe u largua nxitimthi. I menjëhershëm ishte edhe reagimi i shokut të 

tij të fushës: - Uau! Ç'është ky bandit i frikshëm? Ku e ke qëmtuar ? Mos vallë ke qënë, siç edhe kam lexuar për 

Fortesën e ngrijtur, te ai Ishulli Shkëmbor në Gjirin e San Françiskos? Ti paske qënë në ALKATRAZ ?!?Piktori vuri 

pak buzën në gaz. Ishte një e qeshur me dhimbje. Më shumë një nënqeshje dëshpëruese. Si një turfullim që s'ishte pranë 

kapardisjes, siç jemi mësuar të shohim tipa ironik e sarkastik pas saj. Jo. Në të, përpara se të lexohej vuajtja, ndihej 

ulërima dhe revolta bashkë që akuzonte. Kë? Mos vallë këtë padrejtësi që ofron vetë jeta?- Po. Bandit dhe i frikshëm 

është. Në burg e kam qëmtuar. Por jo në Ishullin Shkëmbor të San Françiskos. Pra, jo në ALKATRAZ. Por diku, në një 

nga burgjet tona të sigurisë së lartë. Tjetri vuri sërish syzet për të parë më mirë. Dhe iu afrua pikturës, ashtu siç bëri 

edhe më parë me atë portret aq të bukur të vogëlushit „„Petroninas‟‟. Lexoi në të ngjajshmërinë dhe e mori me mend se 

këtu bëhej fjalë për të njëjtin portret në kohë dhe vendet të ndryshme. Ja për çfarë i duhej ndërhyrja autorit. Ja ku fshihej 
ai i ashtuquajtur yll vite, shumë vite dritë larg që paralajmëronte shuarjen: „„vrimën e zezë‟‟. Brenda vetes „„kritiku‟‟, 

mendoi përgjërimin e më pas thirrjen: mos durosh, o Perëndi, që lejon të tilla fate! Por, nuk foli. Klithi me tërë forcën e 

trupit dhe shpirtit të tij delikat prej artisti: -Thuaj që s'është e vërtetë! Thuaj se është thjeshtë një ngjashmëri krejt 

rastësore, ashtu siç shëmbëllejnë me patjetër fëmijët e një nëne! Thuaj, i poshtër!-dhe i afruar tashmë përpara hundës e 

shtrëngoi për fyti shokun e tij piktor për të shtuar: -Pse s'flet? Apo është sajesë për të bërë sensacion, siç i pëlqen 

borgjezisë kapitaliste ku je zhytur edhe ti, pa menduar gjatë, por symbyllur? 

 

Po, si mund të fliste ai për atë personazh kur sytë i qenë mbushur me lot dhe, përveç kapërdimit të tyre, ndjente edhe 

dorën e kolegut si një ganxhë, morsë a djall që po e shponte me brirët e tij? Kur më në fund u çlirua nga shtrëngimi i atij 

laku, resiti me të pasmen e pëllëmbës sytë dhe pa se shoku i tij i çtensionuar tanimë, po vinte nën gjuhë tabletin e 

zemrës. Sytë e tij qenë me lot.  Piktori i afroi karrige dhe për t'a ndryshuar disi gjendjen, I tha: - Ti që je me zemër dhe 
ke ndjeshmërinë e një çunaku si „„Petroninasi‟‟ që ka frikë t'a shtrëngojë një pëllumb se mos i shkakton dhimbje, deshe 

të më godisje mua! Hajde e mos beso pastaj, sa për të qeshur, është. Tjetri nuk foli. Piktori nxorri celularin dhe përpara 

se të porosiste dy kafe ekspres, mori edhe pëlqimin e shokut që miratoi me tundjen e kokës. Se e dinte që nuk i bënte 

mirë, çdo lëvizje, qoftë edhe e folura. Tani, të qetë që të dy shokët, tek gjebrin kafenë, mund të flisnin më shtruar e më 

pa zhurmë: 

-Banditi që sheh në portretin e dytë, siç edhe e ke kuptuar, është po ai vogëlush i portretit tek mban midis gishtërinjsh 

dhe jo tek shtrëngon, një pëllumb. Viti i Mbrapshtë '97, e gjeti emigrant në Greqi. Kishte shkuar të punonte për të 

grumbulluar paratë dhe kur të blenin një apartament, të shpallnin martesën. Por, s‟qe e thënë! Banditët i përdhunuan të 

fejuarën dhe ai kthehet në vendin tonë. Këtu nisi tatëpjeta. U fut në një bandë, i maskuar, i tjetërsuar për të zbuluar prej 

tyre emrat e vërtetë të katër maskarenjve. Kur i gjeti, ata ishin ndarë dhe kishin formuar tri grupe të ndryshme, ashtu si 

llojet e gjarpërinjve a kuçedrave që shumëfishojnë kokën kur u pritet e para. I katërti, që ishte edhe i pari i tyre, kishte 
ngrënë një thikë në bark, autorin e të cilit do t'a merrte vesh më vonë. Piktori heshti. - Dhe?. . . .Të dy ndezën edhe nga 

një tjetër Malboro.-Dhe?- përsëriti pyetjen shoku. -Dhe..., s'është vështirë të merret me me mend se automatiku i 

„„Banditit‟‟, likuidoi tri personat e kërkuar. Të tjerët, të keqkuptuar, likuiduan njëri-tjetrin. Akuza: larje hesapesh. Kur 

duhej të ishte vetëm hakmarrje dhe mund të dënohej më pak se burgim të përjetshëm.  Ishte identik siç e ke hedhur?-

Orgjinal, me ndonjë përjashtim që ma dikton arti. Por edhe me një mangësi që më pengonte aftësia.- Dhe cila na qenka 

kjo?-Një lloj deliri, të cilën do t'a kuptosh më vonë.  

-Si e njojte?  

-Nuk e njojta. Më njofti vetë „„Petroninasi‟‟.  Zaten, kjo aftësi e tij, bëri që vetëm me përshkrim të identifikojë 

kriminelët përdhunues. Prandaj thashë: më njojti vetë edhe pse kanë kaluar plot dy dekada.  

-Çudi. Me gjithë atë peshë mbi shpinë dhe të ketë një kujtesë kaq shëmbëllore?-Është pranuar nga të gjithë se i vogli i 

njeh të rriturit. Ky i dyti ndryshon më pak në krahasim me të parin. Veç kësaj, këtu ndikon edhe ajo që thamë: deliri. 

-Dhe? 
-Më foli vetë. Unë po kaloja në koridorin e gjatë të burgut ku pata shkuar për të përzgjedhur...  

-Si në kopshtin e „„Petro Ninit‟‟?-e ndërpreu shoku.  

-Pikërisht ashtu. Isha bashkë me drejtorin në hapësirën ku të dënuarit kishin dalë për ajrosje. Mua më tërhoqi 

vëmendjen një tip. Ai me qesen e zezë të plehrave shkoi pranë kazanit për t'a hedhur. Nga mënyra se si e kreu këtë 

veprim kuptova veçantinë:  vëmëndjen deri në mani për të groposur diçka. Qe ajo sjellje e njeriut i cili, nga urrejtja, 

kujdeset t'ia shtypi kokën armikut të tij. Kur ia tregova këtë përshtypje shoqëruesit tim, ai më tha:  

-Ashtu është. Urrejtja për keqbërësit te ky tip  është kthyer në mani dhe i ka çrregulluar trurin. 
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-Ka vrarë? - Po. Dhe jo një por tre veta! Unë nuk fola. Ato çaste m'u dukën shekspiriane veprimet e tij. Dhe pikërisht 

personazhi vrasës që ngrihet somnambul dhe shkon të lajë duart nga gjaku. Këtij njeriu i kishin mbetur akrepat e orës në 

krimin e tij dhe me siguri që këto veprime i kryente në pavetëdije.  Prandaj unë tunda kryet pa folur.- Edhe për mua do 

t'ia vlente t'i skicoje portretin  pikërisht këtij njeriu. Dhe ashtu do të ndodhte. Pesë minuta më vonë, teksa ecnim në 

mesoren e atij mjedisi, kinse të shpenguar, dëgjova një zë që më foli: -Zoti Piktor, do të më bëni një portret? Unë u 

shtanga. Jo se e njoha menjëherë, por se e mora me mend se kush mund të ishte dhe do të mbetesha për ca çaste si i 

ngrirë. Shtangia e menjëhershme, ashtu siç do të më mpikste gjakun në damarë dhe do të ndjeja vështirësi në 

frymëmarrje, do të më thante edhe pështymën në gojë, që m'u zhndërrua në xhelatinë. Manjaku i plehrave qe pikërisht 

ish „„Petroninas‟‟-Një pesëvjerçar që ia kisha bërë portretin dy dekada më parë. Dhimbja ime për të u shumëfishua. 
Dëshpërimi dhe tortura, gjithashtu. Ai e kuptoi efektin e kësaj përplasjeje. Dhe, në mos për t'a shpënë deri në skaj 

ofshamën, bashkë me të edhe më të thellë rënkimin. Por, ndoshta edhe për të më e lehtësuar vuajtjen dhe ndriçimin 

mendor nga ky shokim,  tha: - Jam „„Petroninasi‟‟. Ai vogëlushi që më dhurove pëllumbin dhe që pozova dy dekada më 

parë. Mua m'u hapën sytë dhe m'u kristalizua gjithçka. Ai përsëriti: -Do ma bëni portretin?  

-Po. Por, pa kënaqësi! Me dhimbje! 

 

Këto ishin fjalët tona të para dhe unë nisa të hedh në letër këtë portret banditi. -Ti ke të drejtë kur thua se mund t'i ngjajë 

habitatit në burgun e atij Ishulli Shkëmbor e famëkeq në Gjirin e San Françiskos,  ALKATRAZ. 

 

-Pas kësaj historie, si pas një tragjizmi planetar, ka mbetur edhe një tjetër detaj. 

-Çfarë?  

-E fejuara e „„Petroninasit‟‟ të zhndërruar në bandit e gjeti kapon e përdhunuesve të saj dhe si të ishte Sharlota e 
Revolucionit Frances, që vrau Maratin, në momentin intim, i çau barkun me thikën e fshehur në çarape. Ashtu siç e 

kishte zënë gjaku i krimit, telefonoi policinë. Edhe këtë akt vetëgjyqësie, drejtësia jonë e klasifikoi si „„arje 

hesapesh‟‟dhe e dënoi me... „„Burgim të përjetshëm‟‟! 
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Shkruan: Albert Nokë Marjakaj, Gjakovë/Kosovë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zymi 

Zymbi a Symbi 
 

Zymbi a Symbi nëpër shekuj 
Të një moshe me sypastrikun 

Roje n‟kroje kundër hasmit 
Luftë e mbrojtje për Lken të hasit 

Mote e shekuj e ndërshekuj 

Me ardhacak dhe hyjni armike 
Dukur gurrë e front Zeusi 

E mbetur Has i thatë prej pushtuesi 
Zymbi s Symbi 

Djep i dijes e Palit të Hasit 
Fortesë e ndritur e Çetes së Bogdanëve 

E Kazazit, Lumezit e Katit 
Tempull i Atë Gjeçit, Pashkut e Shkollarit 

E Kerhan vizionarit dorë e djashtë e Kristalit 
Zymbi a Symbi 

Olimp i Abetares së Artë 
Muze e të pavdekshmit 

Rugovianit 
Në Dardhaninë e lashtë 

 

Shkruan: Vjollca Koni, Austri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Më prit, o Greva ime, më prit!  
 
Më prit, o Greva ime, më prit!  

m‟u dogj ky shpirti, më zhuriti ky mall; 
 

të dëgjoj qukapikun te viziton çdo pemë,  
nën hijen e thanës një sy gjumë të marr. 

Më prit, se na mbyti largësia jonë, 
të pi ujë te Popçja, që ditë – natë gurgullon;  

pangopshëm këngën e zogjëve ta dëgjoj,  
me gjithë mushkëri erëmim lulesh të frymoj. 

Më prit, që të përkëdhelem si llasticë;  
të shkoj në shkollë, ca vargje të shkruaj;  

të eci këmbëzbathur, me shoqet në arë,  
edhe pse tash m‟është bërë çupa për në kalë. 

Më prit që të vij atje, në Dumbravë, 
të shoh nëse lulet qilim kanë shtruar  

e një kurorë të bukur, për flokët ngjyrëar, 
ta thur me larushi lulesh, në maj. 

Më prit, që të shoh atë lumë kryeneç, 

që Tomorricën e ndan në dy pjesë;  

të ngopem me mare, udhës përpjetë;  

e dehur prej tyre, ta marr cep më cep. 
Më prit, që të shoh majën e Tomorrit,  

me qylafin dimër – verë borë të bardhë;  
të hedh sytë mbi Korçë, Gramsh, Skrapar,  

mbi krejt Shqipërinë, si Naimi në vakt. 
Më prit, pra, se do të vij sa më parë,  

të shoh rezhdat e lajthatës udhës mënjanë,  
misërin, bishtajat, perimet në arë  

e pjergullën me rrush, mjaltë ngarkuar. 
Të marr disa vile korith kokërrmadh 

e në odën për miq, me kujdes, t‟i var;  
po edhe të mbledh lende lisi e arrë  

e të luajmë guramac, gjatë dimërit acar. 
Të marr disa pika, nga loti i hardhisë,  

lule të çelura shtogu, murrizi, shege zjarr; 
t‟i përziej me borzilok, trëndelinë e thanë  

e parfumin “Made in Greva” ta bëj me këto duar. 

                                                                Austri, nëntor 2016 
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Sport 

 

Shoqata sportive dhe kulturore „„Arbëria” 
 

ZVR-Zahl: 574405097 

 

 

 

 
www.arberia.at 

 

Arbëria, një storie suksesi e shqiptarëve në Austri 

 
„„Arbëria‟‟-klubi i parë shqiptar i shahut në diasporë, i cili garon në një ligë nacionale  

 

Shoqata sportive dhe kulturore „„Arbëria‟‟ u themelua 

në takimin konstituiv mbajtur me 16 dhjetor 2012 në 

Vjenë, me ç‟rast u zgjodh edhe udhëheqja e ngushtë e 

saj në këtë përbërje: Kadri Berbati (kryetar), Xhevat 

Xhemaili (nënkryetar), Agron Çika (trajner/kapiten), 
Anton Marku (sekretar) dhe Avdyl Gjocaj (arkatar). Ajo 

u u regjistrua pranë organeve përgjegjëse austriake me 

17 janar 2013 me numër regjistrimi, ZVR-Zahl: 

574405097. 

 

Në ndërkohe u dizajnua logoja e shoqatës, u hap 

xhirollogaria e saj bankare pranë „„Erste Bank‟‟, u 

dizajnua web-faqja në internet (www-arberia.at), ajo në 

facebook, si dhe e regjistrua edhe një adresë elektronike 

(shah.vjene@gmail.com). 

Foto nga një turne shahu organizuar nga klubi „„Arbëria‟‟ 

 

Në shtator të vitit 2013 klubit i shahut „„Arbëria‟‟ filloi 

garat në ligën e dytë të Vjenës (grupi veri). Kampionati 

u përbyll në mars 2014. Klubi i shahut „„Arbëria‟‟ arriti 

të tubojë 31,5 pikë nga 7 ndeshje dhe pa asnjë humbje të 

pësuar u shpall kampion i grupit. Nga shtatori i vitit 

2014 klubi mori pjesënë ligën e parë të shahut të 

Vjenës. Në këtë kategori garat u përmbyllen në muajin 

mars 2015 duke bërë që klubi i shahut „„Arbëria‟‟ të 
fitojë vendin e parë me 49,5 pikë të tubuara nga 9 

ndeshje të zhvilluara, duke shënuar 8 fitore dhe një 

barazim. Në sezonin 2015/2016 klubi i shahut Arbëria 

garoi në ligën B të Vjenës, ku zuri vendin e shtatë.  

 

Duke parë interesimin e madh të shahistëve shqiptarë 

me banim të përkohshëm në Austri, për herë të parë në 

historinë e diasporës shqiptare në këtë shtet mik, në 

sezonin 2016/2017 klubi i shahut „„Arbëria‟‟ garon me 

dy ekipe: ekipi i parë në ligen B të Federatës së Shahut 
të Vjenës dhe ekipi i dytë në kategorinë/ligën e dytë të 

kryeqytetit austriak.  

 

Përgjatë katër viteve të ekzistimit të tij, klubi „„Arbëria‟‟ 

ka zhvilluar kontakte bashkëpunimi me Federatën së 

shahut të Vjenës dhe klubet tjera, si dhe ka mbajtur 

takime të rregullta duke i protokoluar ato. Për sukseset e 

tij kanë shkruar gazeta të ndryshme në gjuhën shqipe 

dhe gjermane. I gjithë aktiviteti zbatohet në mënyrë 

vullnetare, ndërsa indikatorët kryesorë të suksesit janë: 

sukseset e njëpasnjëshme dhe ngritja për tre rangje 

garash në tre vite, numri i shoqatave dhe personave 
pjesëmarrës në aktivitetet e shahut, informimi më i mirë 

i opinionit lidhur me shoqatat shqiptare jashtë 

vendlindjes, interesimi i diasporës, prania në media, etj.  

 

Sfidat në të ardhmen 

Në dy kuvendet e tij të punës (shtator 2014 dhe qershor 

2016), u vlerësua se një ndër sfidat kryesore me të cilat 

do të mund të ballafaqohet klubi në të ardhmen është 

sigurimi i qëndrueshmërisë financiare, pasurimi i fondit 

të lojtarëve, mobilizim dhe angazhim shtesë në 

përfitimin e njohurive teorike të lojës së shahut dhe 
jetësimi i klubit të dytë (të rinjve), etj. 

 

Objektivat e klubit:  

 Promovimi i aktiviteteve sportive të 

shqiptarëve në Austri; 

 Ndërtimi i urave të miqësisë me popullatën 

vendase dhe të huajt në Austri; 

 Rritja e pjesëmarrjes të të rinjve shqiptarë në 

jetën kulturor edhe sportive në Austri; 

 Nxitja dhe motivimi i talentëve të rinj; 

 Nxitja e bashkëpunimit mes shoqatave 
shqiptare në Austri dhe organizimi i 

manifestimeve të përbashkëta, etj. 
 

(A.M) 

http://www.arberia.at/
mailto:shah.vjene@gmail.com

