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FJALA JONË 
 
Të nderuar lexues, 
 
kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin e njëzet e tetë 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. Po ashtu 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, Shqipëria, Kosova, etj.   
 
Edhe këtë herë do të keni mundësi të lexoni për ngjarje me rëndësi shoqërore. Nga 
aktivitetet kulturore vlen të veçohet ora letrare në Vjenë në kuadër të shënimit të 9-të 
vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, 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 aktiv ishin edhe Asociacioni i 
Studentëve dhe të Rinjve Shqiptarë në Austri (www.aysa-austria.com) dhe Shoqata e 

Mësuesve Shqiptarë në Austri „„Naim Frashëri‟‟ (www.naimfrasheri.at). Për sa i 
përket sportit, sezoni i ri sportiv i klubit të futbollit SV Albania (www.svalbania.at) 
dhe aktivitetet e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri (www.futbollishqiptar.eu) 
kanë hyrë në fazën përfundimtare. Po ashtu e suksesshme vlerësohet edhe 
pjesëmarrja, për të katërtin 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. Pas organizimit me sukses të „„Javëve të 
Kulturës Shqiptare në Austri‟‟, pritet që Këshilli Kordinues i Shoqatave Shqiptare në 

Austri (www.keshilli-koordinues.at) të mbaj, në muajin mars 2017, kuvendin e saj të 
rregullt. 
 
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‟‟ do të editohet në muajin 
qershor 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    
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Speciale 

 

Shkruan: Nehat Dobratiqi, Prishtinë/Kosovë (nehat.dobratiqi@gmail.com) 
Nehat Dobratiqi ka përfunduar studimet baçelor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, ndërsa studimet Master 

në Ekonomiks në Universitetin e Maine në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si pjesë e programit të bursave të USAID-it për 

Lidership Transformues (TLP). Aktualisht z. Dobratiqi është i angazhuar në Germin si hulumtues me fokus në politikat socio-

ekonomike si dhe involvimin e Diaspores.  

 

 

Arma sekrete e Kosovës-diaspora 
 
Cili është kontributi i diasporës në Kosovë? 
Kosovarët që jetojnë jashtë shtetit llogaritet të jenë afro 800,000, që i bie të jetë i 
barabartë me rreth 45% (gati gjysma) të banorëve që jetojnë brenda vendit. Diaspora 
e Kosovës është shumë zemërgjërë; vetëm në vitin 2015 ata kanë dërguar mbi 750 
milionë euro (remitenca) në Kosovë. Kjo shumë është rreth 2.5 herë më e madhe sesa 
shuma e investimeve direkte të huaja, dhe rreth 17% e bruto produktit vendor (GDP-
së) në vitin e njëjtë. Këto para zakonisht përdorën për ta zvogëluar varfërinë e 
familjarëve të tyre në Kosovë; për veshmbathje, ushqim, ndërtim të shtëpive, vetura, 

etj. Me gjithë kontributin e saj në Kosovë, diaspora ndihet e papërfaqësuar. Ajo ka 
nevojë për fuqizim të mëtutjeshëm dhe ofrim të mundësive për të qenë pjesë e 
proceseve vendimmarrëse në vend. 
 

Si shpenzohen dhe si mund të shpenzohen më mirë paratë e diasporës? 
Sa i përket shpenzimit të parave të diasporës, a është kjo mënyra më e mirë e 
mundshme? Përveç plotësimit të nevojave themelore, një pjesë e remitencave si dhe 
paratë tjera që diaspora i kursen mund të kanalizohen drejt investimeve në sektorin e 

ndërmarrësisë në Kosovë – hapjes së bizneseve të reja. Kjo do të ndikonte në 
fuqizimin e kosovarëve që jetojnë brenda vendit dhe do të krijonte kushte për 
zhvillim ekonomik më cilësor, i cili do të pasonte me zvogëlimin e papunësisë, që 
paraqet sfidën më të madhe në vend. Kjo gjithashtu do të paraqiste një mundësi 
shumë të mirë për diasporën; përpos ndjenjës së kontributit në vendin e tyre, një 
investim i tillë do të paraqiste mundësi ideale për kthim të favorshëm nga investimet. 
Është shumë e rëndësishme që vendimi për të investuar në Kosovë të jetë vendim 
racional biznesor, e jo emocional. 

 

Si duhet të jetë qasja e shtetit të Kosovës ndaj diasporës? 
Diaspora nuk duhet parë vetëm si burim për financim, por edhe si partner zhvillimor 
dhe pjesëmarrës në procesin e vendimmarrjes. Si kontribues kyç, diasporës duhet t‟i 
jepet hapësirë më e madhe dhe t‟i mundësohet të jetë pjesë e proceseve të ndryshme 
shtetndërtuese. Një çështje shumë e rëndësishme për ta është çështja e përfaqësimit 
në Kuvend të Kosovës. Praktikat për ndarje të ulëseve të veçanta për diasporën në 
Kuvend mund të merren nga vendet e ndryshme si Kroacia e Franca, të cilat i 

rezervojnë 3-4% të ulëseve. Ministria e Diasporës e Kosovës ka propozuar ndarjen e 
ulëseve për diasporën, por ende nuk ka ndonjë rezultat konkret. Qeveria e Kosovës 
duhet ta trajtojë diasporën me një kujdes të veçantë dhe  duhet t‟i krijojë kushte të 
favorshme për të qenë pjesë e këtyre proceseve. 
 

Çfarë është duke u bërë dhe çfarë mund të bëhet më shumë për diasporën? 
Si mund të arrihet deri tek rezultatet e prekshme në këtë drejtim? Kohën e fundit janë 
marrë disa nisma nga shoqëria civile. Në nëntor të këtij viti është lansuar platforma 
DiasporaFlet.org që mundëson rrjetëzimin e organizatave shqiptare të diasporës, 

dëgjimin e kërkesave të tyre si dhe shprehjen e opinioneve. Gjithashtu është krijuar 
rrjeti i bizneseve të diasporës shqiptare. Gjatë kontaktit të shpeshtë me pjesëtarë të 
diasporës, është parë një interesim jashtëzakonisht i madh për angazhim. Pjesa më e 
madhe e tyre janë të interesuar të kontribojnë përmes donacioneve në sektorë të 
ndryshëm në Kosovë. Megjithatë, mbetet të krijohen kushte më të mira për të hapur 
biznese, ashtu që të dy palët të përfitojnë – investuesit (diaspora) dhe kosovarët 
brenda vendit, pra të krijojmë një plan win-win (të dy palët të përfitojnë). Duke 
luajtur këtë rol mendohet që do të arrihet deri tek një fuqizim më i madh i diasporës 

në një të ardhme të afërt dhe vendi të përfitojë më shumë. 
 
Pjesëtarët e diasporës mund të jenë ose të mos jenë të interesuar për t‟u kthyer në 
vendin e origjinës, mirëpo një gjë është e sigurtë, të gjithë duan ta ndihmojnë 
vendlindjen në krijimin e ndryshimeve pozitive, qoftë përmes remitencave, 
investimeve, shkëmbimit të përvojave e shkathtësive, etj. Kosova ka një diasporë 
shumë të kualifikuar që jeton në  vende të ndryshme të botës, dhe krijimi I 
mekanizmave për kontribut në vendlindje do të ndihmonte shumë në rritjen e 

prosperitetit në vend. Përfshirja e diasporës në politikëbërje, përdorimi i përvojave 

dhe shkathtësitë të tyre do të luante 
rol kyç në ndryshimet e nevojshme 
për të mirën e vendit. 
 

Çfarë nismash mund të merren për 

t‟i mundësuar diasporës të 

kontribojë më shumë në Kosovë në 

periudhën afat-shkurtër? 

Çfarë mund të bëhet në këtë drejtim? 
Ka shumë mënyra për angazhim të 
diasporës, ndër to po i përmendim 
disa konkrete: krijimi i mundësive 
për të filluar biznese që do të 
bashkonin ndërmarrësit vendor me 
bashkëfinancuesit nga 
diaspora; krijimi i programeve të 

ndryshme (p.sh. doktorëve) për t‟i 
ndihmuar institucionet 
vendëse; sjellja e akademikëve në 
Kosovë për të ligjëruar/punuar si 
pjesë e përpjekjeve për “të kthyer 
trurin” në Kosovë; krijimi i grupeve 
për rrjetëzim të profesionistëve që 
veprojnë jashtë dhe brenda Kosovës. 

Këto janë vetëm disa mënyra, 
ndërkaq mundësitë për të shfrytëzuar 
potencialin që e ka diaspora në 
funksion të zhvillimit të vendit janë 
shumë më të mëdha se kaq. 
Kosovarët janë shumë krenarë me 
diasporën dhe me sukseset që ata i 
kanë arritur në vendet ku jetojnë në 

fusha të ndryshme: në art, muzikë, 
sport, etj. Për këtë arsye, duhet bërë 
më shumë që të gjitha këto t‟i 
përdorim në të mirën e Kosovës. 
 

Kush duhet të jenë lojtarët kyç për 

t‟i udhëhequr këto ndryshime?  
Padyshim, rolin më të madh në këtë 
aspekt e ka Qeveria e Kosovës, e në 

veçanti Ministria e Diasporës si 
organi përkatës për dëgjimin e 
kërkesave të diasporës dhe 
rekomandimin tek Qeveria për 
ndryshimet e nevojshme në ministritë 
përkatëse. Gjithashtu, rol të 
rëndësishëm duhet të luajnë edhe 
organizatat e shoqërisë civile si në 

vendin amë si dhe në disporë. 
 
Ky artikull është kontribut ndaj projektit 

TLP Citizens Corps. Vështrimet dhe 

opinionet e shprehura në këtë artikull i 

takojnë autorit dhe nuk i reflektojnë 

medoemos politikat dhe qëndrimet zyrtare 

të TLP Citizens Corps. Supozimet e bëra 

brenda analizës gjithashtu nuk reflektojnë 

qëndrimin e cilitdo entitet qeveritar. 

mailto:nehat.dobratiqi@gmail.com
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Ekskulzive 

 
Shkruan: Ramiz Selimi, Linz/Vjenë (ramiz66@aon.at) 
Publicisti, gazetari dhe ekonomisti, Ramiz Selimi u lind me 9 janar 1966 në fshatin Peterqi i Epërm, i Komunës së Klinës. 

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

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

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

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

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

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

kësaj kompanie. 

 

 
Intervistë e huazuar 

 

Intervistë me poetin shkodran Ragip Dragusha 
 

Duke folur me shpirtin tim, unë flas çiltër! 
“Të shkruash për vendlindjen ashtë gjithmonë pak , ndaj dhe zëvendësimi i saj ashtë i pamundur me çfarëdo bukurie 

tjetër”. 

 

Një rrëfim interesant i poetit të njohur në mërgatën e sotme shqiptare Ragip Dragusha për poezinë, jetën dhe vizionin e 

tij në mërgim. Poeti ka lindur në vitin 1953 në Shkodër, nga vitet e 90-ta ai jeton dhe vepron në Vjenë të Austrisë. Poeti 

flet për fëmijërinë, problemet në shoqërinë moniste, poezinë e tij të parë, inspirimin, suksesin, për integrimin në Austri, 

etj. Nuk mungojnë as këshillat dhe dëshirat e poetit për zhvillime pozitive të shoqërisë shqiptare. Ai thotë se: „„Duke 

folur me shpirtin tim, unë flas çiltër dhe depërtoj ma shpejt në qiell, atje ku mendimi ashtë engjëllor, ndaj dhe kam 

ëndërruar gjithmonë për poezinë”. 

 

 
Poeti Ragip Dragusha gjatë një interpretimi 

 

Zemra Shqiptare: Ju lutem Ragip, na tregoni për 

lexuesit, se cili është profili i Ragip Dragushes, duke 

filluar nga vegjëlia? 
Ragip Dragusha: Gjej rastin në radhë të parë t„i 

përshëndes të gjithë lexuesit, si dhe e përgëzoj interesin 

tuaj për të bërë këtë intervistë të hapur për 

bashkëlexuesit e juaj. Jeta ime që në fëmijëri ka qenë e 

lidhur fort me recitimin, ku pothuajse në të gjitha klasat 
e shkollës fillore dhe unike kam recituar vargjet e 

rilindësve tanë, si Vaso Pasha, Migjeni, Noli, Mjeda e të 

tjerë, të cilat me mbushnin me plot emocione. Për fat të 

keq ky recitim u ndërpre në moshën 14 vjeçe, kur babai 

u arrestua nën akuzën për agjitacion e propagandë nga 

ish-sistemi i atëhershëm. Në vitin e tretë të gjimnazit 

shpesh më kanë aktivizuar edhe si rezultat i 

„„konkurseve” të ndryshme, ku poezia ishte fjala e parë 

e prezantimit që më jepte të drejtën të promovoja 

përpjekjet dhe aftësitë e mia. Kam recituar shpesh në 

„„Klubin e Rinisë” dhe në teatrin “Migjeni” me 
regjisorin e madh Serafin Fankun. Ai më ka përkrahur 

shumë, aq sa kishte forcë të ndërhynte pranë organeve 
drejtuese partiake të atëhershme. Goditja e dytë politike 

me erdhi pasi fitova konkursin në institutin e lartë e 

arteve, dega “Kanto” në Tiranë, nga ku me gjithë 

përpjekjet e fuqishme të artistit të madh Luk Kacej nuk 

arrita dot të marr të drejtën e studimit si gjithë të tjerët, 

që e fituan me djersë dhe talent. 

 

Zemra Shqiptare: Kur keni filluar të merreni me 

poezi, kur e patet takimin e parë me poezinë, na 

tregoni çka ju shtyri, t„i përkushtoheni poezisë? 
Ragip Dragusha: Gjatë gjimnazit kam bërë 10 poezi të 

cilat kam pasur fatin vetëm t„i recitoj në 
teatrin “Migjeni”, si dhe në aktivitetet tjera artistike. Pas 

viteve 90-ta fillova shkollën e lartë, por nga këtu 

emigrova në Austri, ku prej më shumë se 20 vitesh jam 

integruar me familjen time në Vjenë. Poezia, kjo fjalë 

tre rrokjesh, troket mijëra herë tek unë me emocionin që 

më përcjellë ajo. Ajo me ngrohë, më rinon, më mbron 

nga vese të ndryshme që koha përcjell. Duke folur me 

shpirtin tim unë flas çiltër dhe depërtoj më shpejt në 

qiell, atje ku mendimi është engjëllor, ndaj dhe kam 

ëndërruar gjithmonë për poezinë. bile dhe me këto 

vargje që po sjellë për ju: 
 

Poezia 
N‟vargun tand du me mjellë lule 

Ylberit ngjyrat me ja marrë 

Due me t‟pa gjithmonë të gzume 

N‟shekull t‟ri 13 vjecarë. 

Andrat tueja due me i prek‟ 

Ma t‟mirë frutat me ja vjelë 

Kurr nji gja nuk du me t‟hjek 

N‟aromë lulesh me t‟përcjellë 

Për ty shumë due me këndue 

mailto:ramiz66@aon.at
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N‟rreze t‟diellit me t‟qëndisë 

Me fjalë t‟amla zbukurue 

Porsi veli i nusërisë. 

Dil pra ti pa u vonue 

Se për ty miqtë kan‟ardhë 

Vishu bukur,ato m‟i gzue 

Fillo pra ma kambë të mbarë….. 

 

Zemra Shqiptare: Nga e merrni inspirimin për 

vargjet e tuaja? Uleni si poet dhe dëshironi të 

shkruani, apo frymëzimi vjen vetvetiu për ta hedhur 

në letër? 
Ragip Dragusha: Momenti kur dua të hedh diçka në 

letër me duket sikur kohën nuk e kap dot, ose më duhet 

të shpejtoj për të “kapur avionin”…Pastaj në pushimin 

“Tranzit” ndalem dhe pushoj pak, duke e përtypur më 

mirë mendimin ose u rikthyer disa herë nga e para. 

Ndjenjat më bëjnë t„i nënshtrohem atyre në çdo kohë, 

kur shkruaj diçka të re, si shërbëtorin e tyre. Dua qetësi 

të plotë dhe mundësisht të jem vetëm. Natyra është ajo 

që më inspiron më shumë. 
 

Zemra Shqiptare: Sa ndikojnë në tematiken e 

poezive tuaja jeta në mërgim dhe dashuria ndaj 

atdheut? 
Ragip Dragusha:  Mendoj se ajo është arsyeja më e fortë 

që detyron lapsin tim të shkruaj në çdo kohë. Në jetë 

njeriu ka provuar se ajo që i mungon më shumë është 

më e shtrenjte për të. Në historinë botërore, kur kanë 

emigruar jashtë, poetët e mëdhenj i kanë kënduar 

kombit dhe atdheut të vet. Këtë mësim na e japin edhe 

rilindasit tanë të shumtë. Kjo ka qenë dhe arsyeja që me 
anë të lapsit ata kanë portretizuar ndjenjat e tyre për 

vendlindjen. Më lejoni të ju njoh të paktën me një strofë 

të këngës që i kam kushtuar “Qytetit Tim”. 

A thue kanga prej tejet ka dalë? 

E n'andra t'bukura me ty mu bashkue. 

Sa herë shpirti me djegë mallë 

Për ty o Shkodër un' du me këndue........ 

Për lagjen Perash atje ku kam lindë 

Për abetaren n‟shkoll„ që kam mësue 

Për oborrin ton„ ku kishim xhaminë 

Për kishen e Madhe që s‟ka t‟harrue……… 
 

Zemra Shqiptare: Poezitë tuaja janë të shkruara me 

dialektin e vendlindjes, edhe pse ju e flisni gjuhën 

standarde bukur. Pse? A duhet rishikuar gjuha 

standarde? 
Ragip Dragusha: Po kjo qëndron sepse në veshin tim 

dialekti gegë më mungon, siç me mungon atdheu im 

këtu në mërgim,  ndaj dhe jam i detyruar të ja plotësoj 

këtë dëshirë vetes për të mos u tretur më dëshira. Dikur 

kam dëgjuar nga mësuesit e mi që ai nxënës që shkruan 

me të majtën, duhet mësuar të shkruaj me të djathtën, 

sepse truri drejton më mirë ndjenjat vizualisht. 
Fatmirësisht koha provoj të kundërtën.“Analogji”-Unë 

mund të them se kur shkruaj poezi në gegnisht të thyer, 

jam më i drejtpërdrejtë me trurin tim, pamvarsisht se si 

e flas në jetën e përditshme gjuhën e detyruar nga 

mediet. Në lidhje me “Gjuhën Standarde”, që ju 

përmendni më lart, unë jam detyruar në mendimin tim 

modest, të gërmoj sado pak të vërtetën e kësaj 

ndërmarrje në vitet 1972 nga ku dhe u lansua i famshmi 

“Kongres”. Duke pasur fatin të njihem me literaturë të 

huaj, si dhe literaturë shqipe të botuar nga gjuhëtarë 

profesionist jashtë vendit, mbetem i mendimit se çdo gjë 

duhet rishikuar si rezultat i veprimeve arbitrare apo të 

njëanshme të kohës së diktaturës, për të vendosur me 

dhunë edhe në fushën e konsolidimit shekullor të gjuhës 

shqipe. Mbaj mend se kam shkruar tre artikuj nga ku 

kam patur mjaft replikë ndërmjet njerëzve kompetentë, 
deri dhe në ofeza, gjë e cila më ka indinjuar shumë. 

Megjithatë, jam dhe mbetem i bindur se gjuha është 

pronë e mijëravjeçareve dhe jo e një 50 vjeçari të 

brishtë. Ajo nuk mundet kurrë t‟i nënshtrohet dhunës, 

por vetëm latimit shekullor të dialekteve në një mes të 

përbashkët. Duke dashur të jem më konkret me ju, po 

detyrohem të përsëris një pyetje që ende nuk kam marre 

përgjigje: Përse grekët, serbët, fqinj tanë pa përmendur 

shumë vende të përparuara të botës, nuk e kanë bërë 

akoma standardizimin e gjuhës së tyre? Apo mos vallë 

janë më larg civilizimit gjuhësor nga ne? Ndaj si 

përfundim, vazhdoj të them se kjo punë i takon 
specialistëve, por përse jo dhe poetëve që shkruajnë dhe 

flasin këtë gjuhë të bekuar. Dhe ja apeli im për gjuhën:. 

 

Andra e lumturueme 

N‟kamb‟ mu çue e tanë shqiptaria 

Most a lam shqipen dikush t‟na e mbysë 

S‟ka si para me shkue vegjëlia 

Kur gjuhën e nanës e flet përgjysë. 

Prej andret dola i lumturue 

Sa kangën nisa, Shpirti m‟dha jetë 

Hej..hej vallja e shqipës mos qoftë mbarue 
Për dore vallzojnë toskë edhe gegë. 

Kopertina e librit „„Andra e Lumturueme” 

 

 



           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                    nr. 28: Vjenë, mars 2017 

6 

 

Zemra Shqiptare: Pasi që ju jeni i panjohur për 

lexuesit tanë, na tregoni për poezitë e botuara, apo 

ndonjë përmbledhje poezish që keni botuar? Keni 

ndonjë përmbledhje para botimit? 
Ragip Dragusha: Faleminderit. Kjo pyetje me jep rastin 

t„i prezantoj publikut artdashës dhe librin tim të parë 

“Andra e Lumturueme” , që tani ndodhet dhe në disa 

librari të vendit. Kjo përmbledhje mbartë poezi kushtuar 

në radhë të parë poetit të madh shqiptar Pader Gjergj 
Fishtës, si idhuri i letërsisë shqiptare në gjysmëshekullin 

e kaluar-shiko faqe 69 (Harenberg Lexikon der 

Weltliterature), nga ku ka marrë dhe fillin libri im. I 

zhytur në “Andren e Lumturueme” mesazhi im është i 

qartë edhe për pyetjen e mësipërme që ju me drejtoheni. 

Duke mos përmendur dhe antologji si ajo e 101 poetëve 

për poetin e madh Ali Podrimja, “Ilirikum 1”, “Drita” 

etj…që unë jam pjesë e tyre me poezi. Më lejoni miq të 

ju njoftoj se së shpejti pritet të dalë libri im i 

dytë  “Forca e Fatit dhe Dashnisë” nga ku do zbresin 

ndjenjat e mia më të fuqishme për njeriun, dashurinë 

dhe rolin e tij/saj në shoqëri. Ndjenja për dashurinë e 
amshuar që shekujt se mplaken kurrë. Më lejoni të ju 

sjellë një poezi nga ky libër. 

  

Drandofilja  

E kuqe si gjaku qe mue me ke ndezë 

Perse gjembat tueja nuk m'lan me t'pergdhelë? 

Sa herë drandofile që due me t'prekë 

Me bukurinë tande gishtat mi ke there. 

  

Si ty shumë shoqe në fushë kam gjetë 

Secila prej tyne donte me m'tregue 
Kujdes! prej drandofiles se shumë janë djegë 

ndaj mos ju ofro se ke mu pendue. 

  

Për ty shumë shoqe me kanë diftue 

Sejcila prej tyre ma dha nji këshillë: 

„Ti djalë drandofiles mos me ju ofrue 

ma e rrezikshme bahet ajo kur ka çile“. 

Për dore dafina me mori nji herë 

Dy fjalë në vesh po due me ti thanë: 

“Shiko sa lule kanë çelun n‟pranverë 

Përmbi lule tjera vetëm unë jam”. 
Nga larg dëgjova se foli lule bora” 

“Unë çelë lule në dimër e në verë 

Sa herë që me zgjedhin un iki nga dora 

Ndaj e vetme do rri keshtu perhere“. 

  

Luleshtrylla foli me za të mekun: 

“Ndalni moj motra për çfarë thoni për mue 

Pa çelë ende mirë me batë të vdekun 

Çdo lule nga ngjyra e vet u dashunue“. 

Hypur mbi mure po flet lule vila 

“Ndalnu moj motra për ku po shkoni 

Vërtet ma të bukur s‟ka se drandofilja 
Fjalët i merr era thoni çfarë të doni”. 

Tek vështroja i qetë parkun luleshumë 

Ma të kandshmet ngjyra me kanë pergdhelë 

Por zemra nuk pyeste tek gjakosja duert 

Kur në gji drandofilen e vuna përherë. 

 

Zemra Shqiptare: Si i vlerësoni mbrëmjet letrare 

poetike që po mbahen në Austri, ku po bëhen edhe 

promovime të librave? 
Ragip Dragusha: Vlerësoj maksimalisht punën e 

Shoqatës Kulturore Aleksandër Moisiu. Ajo vendosi një 

gurë themeli në çdo radhë të saj,  për tu lansuar dhe 

njohur në publik.  Natyrisht kontakti  i drejtpërdrejtë i 

jep tjetër peshë fjalës poetike. Që në fillimet e punës së 

saj, miqtë e mi poet më mbështetën duke më dhanë 
mundësinë të interpretoj gjerësisht krijimtarinë time në 

takime të fjalës poetike. Ndaj dhe gjej rastin këtu t„i 

falënderoj pa masë për kontributin e tyre në këtë 

drejtim. 

 

Zemra Shqiptare: Cilët nga shkrimtarët tanë dhe të 

huaj preferoni? 
Ragip Dragusha:  Padyshim poetët dhe shkrimtarët e 

rilindjes për mua janë të papërsëritshëm në kushtet që 

punuan dhe sakrifikuan, si dhe ndjenjat që ato falen për 

kombin e vet, nga të cilët veçoj: Fishta, Frashëri, Mjeda, 

Noli, Shiroka, Migjeni, Vaso Pash Shkodrani.. Nga të 
huajt mund të veçoj,  Göthe, Dostojevskin, Hygoin, etj. 

 

Zemra Shqiptare: Ju merrni pjesë personalisht me 

recitime në organizime të ndryshme. Tani më jeni i 

njohur te mërgata në Austri e më gjerë. Na tregoni 

nga këndi i juaj i vështrimit, sa jeni i kënaqur me të 

arriturat? 
Ragip Dragusha: Mundohem t‟i jap vlerat më 

emocionale poezisë, nga ku shpesh kam hasur në një të 

fshehtë të saj, dhe çfarë? Poezia e vargut lirik kërkon 

më shumë shije, buron nga shpirti tradicional, ku mua 
më mungojnë disa elemente të njohjes reale. Por, pas 

shumë provave dhe incizimeve arrij të bindem në 

defektet e paraqitura, kështu që në masën më të madhe i 

kam realizuar ato. Ndërsa poezitë me theks patriotik apo 

kombëtar kërkojnë forcë interpretimi, i cili më bënë të 

jem më afër ngjarjeve të mëdha me emocionin 

përkushtues. Ajo që unë kam arritur të pranohem në 

koncerte të ndryshme këtu në Vjenë dhe jashtë saj është 

vetëm serioziteti dhe përkushtimi gjatë provave që 

krijon bindjen se interpretimi do të ofrojë sukses. 

Ndryshe mund të interpretohet poezia që i kam kushtuar 
“Zanës së Malit” dhe tjetër interpretim kërkon, fjala 

vjen, poezia “Faleminderit Viena”, e cila pati një sukses 

të papritur tek spektatori. Këtu po jap dy strofe nga të 

dyja poezitë. 

 

Zana e Malit 
Pashë dy sytë e tuj moj Zanë 

A m‟difton kush t‟ka lakmue 

Tek burimi shkon me kangë 

Por kur kthehesh përmallue? 

………………………………………….. 

Faleminderit Viena 
Faleminderit Viena që na ngjalle Skanderbenë 

Pas pesë shekujsh e ngrite nga varri 

E veshe me armët që mbrojti Atdhenë 

Gëzohu! Shqipëri se prapë të erdhi djali….. 
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Zemra Shqiptare: Si e vlerësoni organizimin e 

mërgatës sonë në Austri? A ka suksese? Çka duhet 

ndërmarrë mërgimtarët tanë për ta ruajtur gjuhën, 

kulturën, traditën, historinë, besën dhe dashurinë 

ndaj atdheut? 
Ragip Dragusha: Mendoj që rrugët janë të shuma, por 

ato më kryesoret, që gjykoj unë, janë afrimi sa më 

shumë me mërgatën, ta sjellim atë sa më afër 

promovimeve të vlerave tona, si: tradita, këngët,  fjala 
poetike, e cila padyshim është gjerdani i artë që kultivon 

identitetin e bashkëkombësve tanë. Një ndër pikat kyç 

do ta quaja është angazhimi më i madh i prindërve për 

të udhëzuar fëmijët e tyre të marrin mësim të rregullt 

shqip në shkollat fillore, nga ku dhe investimi i shtetit 

austriak nuk ka munguar. Së fundmi, ajo që e mban të 

ndezur flakën e dashurisë për atdheun, është padyshim 

kënga, veglat tradicionale dhe vallet popullore, për të 

cilat duhet një angazhim më i madh i strukturave 

qeveritare të Shqipërisë dhe Kosovës, për t‟u udhëzuar 

dhe në forma më konkrete kontributin e përfaqësive 

diplomatike të tyre këtu në Vjenë. 
 

Zemra Shqiptare: A mendoni se është lënë në 

harresë nga shteti kontributi i padiskutueshëm në 

kulturën tonë i letrarëve tanë në mërgim? 
Ragip Dragusha: Për ketë pikë është e vështirë të thuash 

po. Por një angazhim më i madh është dhe duhet të jetë i 

domosdoshëm për hir të brezave që do pasojnë traditën, 

gjuhën dhe zakonet shqiptare. Por dhe përkrahja nuk na 

ka munguar, qoftë organizime në selitë diplomatike 

shqiptare, qoftë pjesëmarrja e trupit diplomatik në 

aktivitete të mëdha e të vogla në Vjenë e jashtë saj. 
 

Zemra Shqiptare: Ka shumë njerëz që dëshirojnë të 

largohen nga vendlindja. Çfarë mendoni se nuk kanë 

bërë politikanët tanë për të ndryshuar realitetin e 

vështirë shqiptar? 
Ragip Dragusha: E kam të vështirë të jap recete për 

ketë, por unë mendoj se sidomos për brezin e ri, duhen 

politika të reja në shtetet shqiptare për t„i dhënë 

mundësinë gjithsecilit të gjej veten brenda këtij territori, 

nga ku koha do provojë të kundërtën e asaj çfarë ata 

mendojnë tani. Duhen gjetur mënyra e politika të reja 
drejtimi, që kjo fazë e vështirë të ketë sa më pak të 

larguar. Ndaj dhe mesazhi im për politikanët është: 

Vëmendje më të madhe, sidomos për brezin e ri, për 

përgatitjen sa më profesionale të tij dhe mbështetjen pa 

rezerva ndaj kërkesave të tyre në rritje. Sa më shumë të 

investohet për ta, aq më shumë do ofrojnë për shoqërinë 

shqiptare mundësi të reja zhvillimi të vrullshëm. 

 

Zemra Shqiptare: Jeta në mërgim nuk është e lehtë, 

asimilimi po troket në dyert e secilit mërgimtar. Ju 

dhe familja e juaj, a mendoni që një ditë të ktheheni 

në vendlindje? 

Ragip Dragusha:  Mendoj që ajo ditë të jetë sa më e 

afërt. Koha e gjatë larg vendit tim me ka lodhur duke 

me krijuar një brengë të madhe shpirtërore. 

 

Zemra Shqiptare: Cili është kujtimi më i bukur dhe 

mbresëlënës që ke në kujtesë? 
Ragip Dragusha: Padyshim mbetet dalja në dritë e 

mendimit të lirë dhe konkretizimi i tij në librin tim të 

parë poetik “Andra e Lumturueme”. 
 

Zemra Shqiptare: Mesazhi juaj për lexuesit, për 

shqiptarët në përgjithësi dhe emigrantët në veçanti? 
Ragip Dragusha:  Ne kemi nevojë të lexojmë shumë, të 

shkruajmë historinë e letërsisë sonë shqipe pa 

operacione në salla të mbyllura. Ajo që më mungon më 

shumë në këto vite ka qenë materiali i paktë i besuar për 

të mësuar heronjtë e vërtetë të letërsisë shqipe. Unë kam 

humbur një kohë të çmuar dhe të pallogaritshme në 

mërgim, duke mos qenë i pranishëm në kontaktet e 

përditshme dhe dialogjet që kanë në thelb kritikën 

letrare, duke filluar me letërshkruesit që pas mesjetës e 
këtej. Në tezën e të ashtuquajturës “e vjetër” apo “de 

mode”,  unë jam dhe do mbetem gjithmonë kundërshtar 

i fortë dhe aktiv nga që literatura e huaj që kam hasur, 

bën një vlerësim maksimal të poetëve që janë lanë nën 

“hije” nga sistemi i kaluar. Kur ato po, po në çfarë duhet 

të bëjmë për veten tonë?. Për botën e zhvilluar vlerat më 

të mëdha e të pazëvendësueshme janë koha klasike dhe 

koha e rilindjes, gjë e cila mbetet ënd sot në vlera që 

vetëm rriten. Ndaj para se t„i shpërfillim, mendoj se 

duhen studiuar gjerësisht në shkolla, që brezat të dinë ku 

të drejtohen dhe kujt t„i japin vlera maksimale. Një 
popull që nuk njeh dhe nuk vlerëson dishepujt e 

letrarëve të tij është i destinuar të shuhet. 

 

Faleminderit zoti Ragip për kohën që ndatë për 

neve! 
Ju lutem, kënaqësia ishte e imja! 

 

Burimi: 

http://www.zemrashqiptare.net/news/id_31216/Ramiz-

Selimi:-Intervist%C3%AB-ekskluzive-me-poetin-

shkodran-Ragip-Dragusha.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zemrashqiptare.net/news/id_31216/Ramiz-Selimi:-Intervist%C3%AB-ekskluzive-me-poetin-shkodran-Ragip-Dragusha.html
http://www.zemrashqiptare.net/news/id_31216/Ramiz-Selimi:-Intervist%C3%AB-ekskluzive-me-poetin-shkodran-Ragip-Dragusha.html
http://www.zemrashqiptare.net/news/id_31216/Ramiz-Selimi:-Intervist%C3%AB-ekskluzive-me-poetin-shkodran-Ragip-Dragusha.html
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Portrete 

 

Ndriçimi i shqiptarit, tash prek qiellin e Bienales 

 

Ai njihet si piktor realist në të cilën gërsheton impresionizmin dhe ekspresionizmin. Ngjyrat e ndezura dhe forma duket 

se i karakterizojnë ato. Vizatimet Figurative i kanë pëlqyer gjithmonë Gazmend Freitag, artistit shqiptar që vepron dhe 

jeton në Linz të Austrisë. Edhe sot ai mundohet që në veprat e tij ta gërshetoj atë traditë. 

 

Është shqiptar nga komuna e Rahovecit, por ka kohë që jeton jashtë vendit të 

tij, fillimisht në Gjermani e më pas në Austri. Thuajse në secilën vepër të tij 
e gjenë nga një copë Kosove, ose copë tradite në to. 

Gazmend Freitag 

 

Për krejt këto, vetë Freitag ka një shpjegim, që nuk ngurron ta ndajë me 

lexuesit e gazetës Metro. 
 

“Unë jam shpirtërisht shumë i lidhur me vendlindjen dhe si i tillë rrjedhin 

natyrshëm edhe pjesë e madhe në krijimtarinë time me motive nga 

vendlindja. Kam lindur në Kosovë dhe kam shijuar plotë 22 vite aty, derisa 

pata kaluar pastaj në Gjermani, me 1990. Pra, te unë gjithqka është formuar 

në vendlindje, dashuria ndaj njerëzve, ndaj bukurive natyrore, 

atdhedashurija”, shpjegon Freitag për gazetametro.net. 

 

Talentin për pikturë e kishte zbuluar si fëmijë, ndërsa vëmendja erdhi kur 

“Rilindja për fëmijë” botoj një poezi, ku Freitag morri vendin e tretë në 

Kosovë. 
 

Padyshim që kjo e kishte gëzuar shumë kur para derës tek shtëpia e tij, 

postieri I solli këtë lajmë. Aty kishte dhe një shpërblim. 

 

“Sa i lumtur kam qenë kur ma solli postieri këtë lajm nga Prishtina në fshatin 

tim të vogël Pataqani i Poshtëm, që të marrë pjesë 2 javë në pushime verore 

në Budvë ku Kosova e ka pasur pushimoren për fëmijë atje, si dhe 

shpërblimin e maicës së bardhë me mbishkrimin ngjyrë kaltër RILINDJA në 

shpine. Në shkollë fillore orët e gjuhës shqipe dhe orët e vizatimit i kam 

pasur më të dashurat”, tregon tutje Freitag për gazetametro.net. 

 

Ai vazhdoi rrugëtimin e tij por tashmë në një shtet tjetër. 
Kur u shpërngul në Linz, aty edhe i lindi ideja që të nis studimet, madje në 

universitetin që kishte me afër. Freitag u regjistruar në drejtimin Nudo në 

Universitetin e Arteve në Linz. 

 

Krejtë kjo ide i kishte rjedhur spontanisht, mbase siç thotë edhe vetë Freitag, 

ka banuar afër këtij universiteti. “Ishte një eksperiencë e bukur”, shprehet ai. 

 

Freitag punën e tij e ka ekspozuar 

në vende të ndryshme të botës 
dhe njëra prej veprave të tij të 

njohura konsiderohet “Baresha”. 

Me këtë madje është prezantuar 

edhe në Bienalen e Veronës në 

Itali. 

 

Freitag madje as vetë nuk mund 

ta shpjegojë se pse „Baresha‟ 

vazhdon ta tërheq vëmendjen 

edhe sot. 

 
“Në këtë pikturë kam pasur 

modele një franceze dhe kam 

punuar disa muaj, me ngjyra vaji 

në kanavace. Aktualisht është e 

ekspozuar në Ambasadën e 

Shqipërisë në Vjenë. Pjesëmarrja 

ime në Biennalen e parë të 

Veronës ka qenë gjëja më e bukur 

që më pat ndodhur atëkohë, 

njohje më kritike arti dhe artiste 

nga vise tjera të botës”, thotë 

Freitag për gazetametro.net. 
 

Suksesët nuk u ndalën për 

Gazmendin. Ai, rrëfen 

ekskluzivisht për gazetametro.net 

se tash vonë është seleksionuar 

për të marrë pjesë në Bienalen e 

Austrisë, që do të mbahet në 

muajin shkurt të këtij viti. 

 

“Pjesëmarrja ime në Biennale e 

Austrisë në Vjenë, që do të 
mbahet 13 – 19 shkurt 2017, 

është një justifikim i radhës në 

punën time. Do të prezantohem 

me dy piktura vaji. Njëra është 

me motiv nudo ndërsa tjetra një 

natyrë e qetë. Ekspozita ka 

karakter internacional, ku do të 

ketë të ftuar edhe ekspertë e 

koleksionere të artit pamor”, 

tregon Freitag. 

 
Burimi: http://gazetametro.net/ndricimi-i-

shqiptarit-tash-prek-qiellin-e-bienales/ 

 

 

 

 

http://gazetametro.net/ndricimi-i-shqiptarit-tash-prek-qiellin-e-bienales/
http://gazetametro.net/ndricimi-i-shqiptarit-tash-prek-qiellin-e-bienales/
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Aktualitete 

 

Shkruan: Osman Ademi, mësues në Vjenë/Austri (osmani42@hotmail.com) 
Osman Ademi  u lind me 1 shkurt 1965 në fshatin Smirë, Komuna e Vitisë/Kosovë. Në vitin 1987 ka mbaruar studimet në 

fakultetin filozofik-dega e historisë në Universitetin e Prishtinës. Me 1991 vendoset në Vjenë ku jeton edhe tani. Që nga 

viti 1999 punon me nxënësit shqiptarë në shkollat publike austriake. Është mjaft aktiv me nxënës edhe në aktivitete të 

ndryshme kulturore. 

 

 

 

 
18.000 filloristë për herë të parë në shkollë 

 
Në vitin shkollor 2017/2018 në 261 shkolla fillore ( Volksschule ) të Vjenës do të rgjistrohen rreth 18.000 filloristë, të 

cilët do të ulen për herë të parë në bankat shkollore. Për tu regjistruar nxënësit duhet t‟i nështrohen një testi të 

“pjekurisë shkollore”, nga mësueset kompetente. Nga kjo shifër mendojmë se 1-1,5% janë pjestarë të komunitetit 
shqiptar. 

 

Në bazë të ligjit dhe të drejtës për arsimim, çdo fëmijë 

në Austri, i cili para datës një shtator i mbushë gjashtë 

vjet, është i obliguar që të regjistrohet në shkollë, 

respektivisht prindërit e tij janë të obliguar që ta bëjnë 

këtë, pa marrë parasysh, nacionalitetin, gjuhën, 

relegjionin, etj. 

 

Prindërit e fëmijëve që arrinë moshën shkollore, përmes 

një shkrese zyrtare nga drejtoria arsimit (Stadtschulrat 

/këshilli për arsim i qytetetit-nëse e përkthejmë 
tekstualisht!), informohen  se në cilën shkollë, dhe çfarë 

dokumente duhen për ta regjistruar fëmijën e tyre në 

shkollë. 

 

Në të gjitha shkollat fillore në Vjenë, që nga data 16 - 

27 janar 2017,  u organizua regjistrimi i vogëlushëve në 

klasën e parë, për vitin  shkollor 2017/2018. Në bazë të 

shtypit austriak, kemi një rritje të numrit të nxënësve, 

nga 17.000 sa ishin vitin e kaluar, diku  rreth 18.000 

nxënës gjithësej. Ata do të regjistrohen në 261 shkolla 

fillore (Volksschule) të kryeqytetit austriak. 
 

Në të gjitha shkollat, stafi  tyre mësimëdhënës, kishin 

bërë përgatitjet e nevojshme, duke formuar komisionet 

nga mësueset që startojnë me klasën e parë dhe me 

mësuesit e gjuhëve amtare, në mënyrë që regjistrimi të 

shkoj mbare dhe me korrektsi, ashtu si është paraparë 

nga organet kompetente. 

 

Në shkollën ku punoj, gjithashtu ishin bërë përgatitjet 

me kohë që regjistrimi të kryhej  në një atmosferë 

festive dhe pa stres, si për nxënësit ashtu edhe për 

prindërit. Në fillim drejtoresha i përshendeste dhe pastaj 
i informonte prindërit me informacionet e 

domosdoshme për ta, duke mos harruar ta 

komplimentonte edhe stafin  e mësimdhënësve në 

shkollën e saj.  Në ndërkohë që mësueset e caktuara 

merreshin me testimin e nxënësve  për të vlerësuar 

“pjekurinë shkollore” të tyre. 

 

Disa nga kriteret për të vlerësuar “pjekurinë shkollore” 

janë: 

Zhvillimi  përgjithshëm fizik: Shkathtësitë motorike, 

të vishet dhe të ç‟vishet i pamvarur, të shkoj vet në 

banjo, etj; 

Kompetenca sociale: T‟i njoh rregullat në grup, t‟i 

qartësoj kërkesat/dëshirat e tij, etj; 

Gjendja emocionale: Stabiliteti psiqik, interesimi dhe 

kureshtja, etj; 

Kompetenca gjuhësore: Thesarin e fjalëve (edhe në 

gjuhën amtare), njohja e formave, ngjyrave, numrimi, 

etj. 
 

Këtë vit, risi ishte, se nxënësit duhet të sjellnin  me vete 

edhe  një “Portfolio/Dosje” nga kopshti i fëmijëve, ku 

do të dëshmohej puna e tij në kopsht  dhe përgatitja 

parashkollore e tij! Siç e dimë në Vjenë fëmijët një vit 

para se të regjistrohen  në shkollë janë të obliguar të 

shkojnë në kopsht të femijëve. 

 

Në fund, secili prind informohet detalisht për rezultatet 

që ka trguar fëmija i tij dhe a mund të regjistrohet si i 

rregullt në klasë të parë. 
 

Orë mësimi në gjuhën shqipe me rastin e Ditës së Flamurit! 

 

Kur të marrim parasysh numrin kaq të madh të 

filloristëve në vitin e ardhshëm shkollor, rreth 18 mijë, 

mund të themi se 1-1,5% e tyre  mund të jenë të 

komunitetit shqiptar. Kjo do të thotë 200-250 nxënës, 

ose 8-10 paralele, natyrisht, të shpërndarë në të gjitha 
shkollat, mvarësisht ku banojnë. Ne nuk kemi çasje në 

statistikat zyrtare por këtë e mbështesim  duke e pa 

numrin e nxënësve shqiptarë në shkollat ku punojmë. 
 

mailto:osmani42@hotmail.com
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Tituj të ndryshëm të librave në gjuhën shqipe 

 
Se sa nga këta nxënës do të regjistrohen edhe në mësim 

në gjuhën shqipe, i cili është ushtrim i padetyruar, 

mbetet të shifet. Deri më tani pjesëmarrja  ka qenë dhe 

është diku 10%-15%, me çka nuk jemi të kënaqur! Tani 

topi mbetet në anën e prindërve. Ata duhet të kërkojnë 

nga shkollat  informacione se ku dhe si organizohet 

mësimi në gjuhën amtare. 

Përshëndetje në gjuhë të ndryshme! Kështu është në shumë dyerë të 

klasëve apo hyrje të shkollave 

 

Në ato pak raste që kam marr pjesë në vlerësimin e 

nxënësve, me keqardhje them se, sa i përket 

kompetencës gjuhësore, jo vetëm në gjuhën amtare, por 

edhe në atë gjermane, lë shumë për të dëshiruar, jo 

vetëm nxënës të komunitetit shqiptar, por edhe të 

komuniteteve tjera! Ky nuk është mendim vetëm i imi, 

por i shumë mësueseve që kanë marrë pjesë në këtë 

proces. Kjo do të thotë që prinderit duhet shumë të 

punojnë me fëmijë, t‟i nxisin ata për bashkëbisedim, 

mos të ngurojnë të përgjigjen në pyetjet e fëmijëve të 

tyre, sepse gjuha dhe komunikimi janë çelësi për të 

garantuar suksesin.  
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Shkruan: Dr. Ina Arapi, Vjenë/Austri 
Ina Arapi ka lindur në Tiranë, jeton prej tetorit 1990 në Vjenë. Pas kryerjes së studimeve në degën Gjuhë-Letërsi të 

Fakultetit Histori-Filologji të Universitetit të Tiranës ka punuar si bashkëpunëtore shkencore në Institutin e Gjuhësisë dhe 

të Letërsisë të Akademisë së Shkencave Tiranë. Studimet pasuniversitare (5 semestra), që i nisi në tetor 1986 në 

Universitetin e Vjenës me një bursë të shtetit austriak, i përfundoi në maj1995 me nostrifikimin e diplomës së Universitetit 

të Tiranës mbi marrëdhëniet gjuhësore shqiptaro-rumune në fushën e leksikut. Mbrojti në korrik 2008 në Universitetin e 

Vjenës me vlerësimin “Shkëlqyeshëm” doktoratën me titull Përdorimi i paskajore dhe lidhores në shqipen e vjetër (Buzuku, 

Budi, Bogdani) në krahasim me rumanishten, e cila u botua më 2010 në Hamburg. Përsa i përket albanologjisë është e dyta 

doktoratë në këtë Universitet pas 75 vjetësh. Vazhdon të punojë si mësuese e gjuhës dhe letërsisë shqipe në shkolla 

austriake dhe ndërkombëtare.  
 

Disa të dhëna mbi zhvillimin e mësimit të gjuhës amtare shqipe në gjimnazet e kryeqytetit 

Austriak 
 

Po vazhdon për të pestin vit me radhë mësimi i gjuhës amtare shqipe në 
shkollat e qytetit të Vjenës, të cilat përfshihen në ciklin e lartë të arsimit të 

detyrueshëm. Me këtë kuptojmë vetëm ato shkolla që këtu quhen AHS ( 

shkollë e lartë e arsimit të përgjithshëm), sepse në landin e Vjenës nuk 

lejohet zhvillimi i mësimit të gjuhës amtare në tipet e tjera të shkollave të 

mesme, siç janë NMS (Neue Mittelschule / Shkollë e Mesme e Re), HAK 

(Handelsakademie /Akademi tregtare), HTL (Höhere Technische Lehranstalt 

/ Institut i Lartë Teknik) etj. Megjithatë nxënësit e këtyre shkollave mund ta 

ndjekin mësimin si “të ftuar”. Numri i nxënësve është stabil, rreth 35. Vitin e 

kaluar ishin më shumë, çka lejoi edhe formimin e katër grupeve, ndërsa këtë 

vit shkollor mësimi vazhdon me tre grupe si zakonisht. Në grupin e parë 

marrin pjesë nxënësit e klasave I-III ose të klasave të pesta deri te e shtata 
(mosha nga 11 deri 13 vjeç), në të dytin nxënësit  e klasave IV-VI (mosha 

prej 14-15 vjeç) dhe në grupin e tretë nxënësit e rritur të klasave të shtata e të 

teta, domethënë paramaturantët e maturantët. Mësimi zhvillohet në 

gjimnazin Stubenbastei 6-8, në qendër të qytetit afër Wollzeile. Është një 

vend shumë i përshtatshëm që favorizon edhe shëtitjet, sidomos gjatë stinëve 

të ngrohta, në Parkun e Qytetit (Stadtpark) e në qendër të tij. Shëtitje të tilla 

në qendër të qytetit bëjmë shpesh pas përfundimit të mësimit. E kemi bërë 

zakon që disa herë gjatë vitit shkollor të vemi edhe në pastiçeritë e afërta, si 

p. sh. te Zanoni ose Castelletto, për të ngrënë akullore ose për të pirë së 

bashku kakao. 

Disa nga vijueset/vijuesit e mësmit të gjuhës amtare shqipe në Vjenë 

 

Me gjithë dëshirën e përgjithshme për ta rritur numrin e nxënësve, ai 

qëndron pak a shumë i njëjtë. Pa dashur të përjashtoj edhe arsye të tjera, 

mendoj se shkaqet kryesore për këtë numër të kufizuar janë ngarkesa e 

madhe mësimore që kanë nxënësit gjimnazistë, si dhe marrëdhëniet e tyre 

me vendin e origjinës së prindërve. Si pasojë e kësaj, ndjekja e mësimit të 

gjuhës shqipe në këtë nivel e në këtë moshë varet edhe nga statusi social i 

familjes. Në ato familje që kanë mundësi të udhëtojnë më shpesh apo të 

qëndrojnë më gjatë në vendlindje, ose që për shkak të punës etj. kanë më 

shumë lidhje me vendin e tyre të origjinës, si dhe kur prindërit angazhohen 

në jetën shoqërore të komunitetit 
të këtushëm shqipfolës, sigurisht 

që  interesi i fëmijëve është më i 

lartë.   

 

Programi është i ndryshëm për të 

tria grupet në përshtatje me 

moshën e nivelin e nxënësve dhe 

në përputhje me programin e 

rekomanduar nga SSR 

(Stadtschulrat / Seksioni i 

Arsimit). Qëllimi është që 
nxënësi të përfitojë jo vetëm 

njohuri që lidhen direkt me 

gjuhën letrare shqipe, por edhe 

njohuri të përgjithshme 

gjuhësore, si dhe dije nga historia, 

gjeografia, kultura e arti shqiptar.  

 

Sipas planit mësimor nxënësi 

maturant duhet të shkruajë edhe 

një VWA (Vorwissenschaftliche 

Arbeit / Punim parashkencor). Ky 

është një punim mbi një temë të 
caktuar. Nxënësit që e njohin 

ambjentin e kulturën shqiptare  

mund të zgjedhin një temë nga 

kjo fushë. Deri tani ka pasur disa 

nxënës që e kanë bërë këtë dhe 

rezultatet kanë qenë shumë të 

mira. Pra, zgjerimi i horizontit 

dhe njohja e hapësirës shqiptare 

mund t‟i ndihmojë nxënësit edhe 

në këtë drejtim. Në një rast të tillë 

nuk do të ndihmojë edhe ndihma 
ime, kuptohet brenda kuadrit të 

lejuar.  

 

Nëse keni interes për ta 

regjistruar fëmijën tuaj mund të 

më kontaktoni në numrin  (0043) 

0676 389 32 59. 
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Shkruan: Hazir Mehmeti, autor dhe publicist në Vjenë/Austri (mag_mehmeti@hotmail.com) 

 

 

 
 

17-Shkurti, hap realizimi i idealeve të rilindësve tanë 
 

S. Krasniqi: “Sakrificat heroike gjeneratave na detyrojnë në ndërtimin e shtetit ligjor e  demokratik”.  “Ushtria 

Çlirimtare e Kosovës me Komandantin Legjendar  Adem Jashari ishte kurorëzim i gjakut të derdhur për liri shekujve”. 

Në emër të organizatorit përshëndeti dhe uroj festën Anton Marku, kryetar i Lidhjes.  

 

Vjenë, 17 shkurt 2017: Jo larg Operës së Vjenës, në 

hapësirat e veçanta për prezantimesh arti, Lidhja e 
Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër 

Moisiu” në Austri mbajti orë letrare me rastin e 17 

Shkurtit – Ditës së Pavarësisë së Kosovës. Nga 

Ministria e Diasporës e Republikës së Kosovës morrën 

pjesë Zëvendëministri Sahit Krasniqi dhe  Arieta 

Alidema, zyrtare e lartë. Prezent ishin edhe 

Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Austri 

Roland Bimo, nga Ambasada e Republikës së Kosovës 

në Austri, Zana Rugova, sekretare e parë dhe Imer 

Lladrovci, konsull, pastaj Driton Smakaj, shkrimtar nga 

Budapesti. Aki Nuredini, biznesmen dhe veprimtar i 
dalluar, etj.  

 

Programi u drejtua nga Kaltrina Durmishi. Hubert 

Thurnhoffer, menaxher i galerisë  “Der Kunstraum” 

përshëndeti të pranishmit: “Ju falënderoj për 

bashkëpunimin! Tani Kunstraum ka arritur të 

organizojë rreth 80 manifestime krijuesish origjinash të 

ndryshme nën mbështetjen e Qendrës Kulturore të 

Vjenës. Shpresoj në paraqitjet e juaj në vazhdimësi”. 

 

Në emër të  Ministrisë së Diasporës fjalë rasti mbajti 

Zv.min. Sahit Krasniqi: “Me kënaqësi e kemi pranuar 
ftesën tuaj për të qenë sonte në këtë program tuajin dhe 

tonin. Ne premtojmë se Ministria e Diasporës do jetë 

përkrahëse e juaja për aq sa ka mundësi. Sonte po 

festojmë nëntë vjetorin e pavarësisë së Kosovës, të 

cilën e pritem shumë gjatë dhe është meritë e shumë 

gjeneratave në përpjekjet e tyre për liri. Është obligim 

për ne të plotësojmë amanetin e dëshmorëve në 

ndërtimin e shtetit ligjor, demokratik, një shtet që 

synon Bashkimin Evropian, aleancën me NATO dhe 

një miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës. Ju, në mbrëmjet e tilla arti i tregoni vlerat 
tuaja, tregoni se edhe shqiptarët janë pjesë e Evropës 

me vlera sikurse dhe popujt tjerë”. Roland Bimo, 

Ambasador, në fjalën përshëndesë tha: “Për të arritur 

një ditë festive sikur kjo e pavarësisë së Kosovës, 

kombit tonë iu deshën rrugëtim sakrificash një shekull 

që nga viti 1912. Sot përulemi me respekt para veprës 

heroike të të gjithë dëshmorëve. Në këto nëntë vite janë 

arritur shumë rezultate. Kosova sot si shtet njihet në 

arenën ndërkombëtare përgjithësisht dhe do vazhdon 

njohja derisa të jetë anëtare e Organizatës së Kombeve 

të Bashkuara. Lidhja e juaj, e krijuesve ka bërë punë të 

mëdha. Krijimtaria letrare në diasporë është diçka e 
jashtëzakonshme”. Imer Lladrovci, konsull: “Në emër 

të Ambasadorit të  Republikës së Kosovës në Austri, ua 

përcjelli urimet më të mira për  17 Shkurtin-Ditën e 

pavarësisë së Kosovës. “17 shkurti i vitit 2008 është 

një ngjarje e rëndësishme për popullin shqiptar, një 

ngjarje që realizon një pjesë të idealeve të rilindësve 

tanë. Për këtë u deshtë që populli shqiptar të kalon 

nëpër shumë sfida përplot sakrifica duke përfshirë edhe 

diasporën pa të cilën nuk do kishim arritur këtu, andaj 

atyre u detyrohemi për respektin tonë...”  

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në orën letrare 

 

Mbrëmjes i dha shije feste veçanërisht loje e talentuar 

në violinë dhe çifteli nga i riu Alban Spahiu. 

Prezantimin e Antologjisë me krijimet e viteve të 
fundit të anëtarëve të Lidhjes “Ilircum 2” e bëri Anton 

Marku. Është kjo antologjia e dyë e cila përmban 

krijime nga dymbëdhjetë autor anëtarë të Lidhjes dhe 

ka 128 faqe. Prej krijimeve të tyre lexuan Hazir 

Mehmeti nga përmbledhja e tregimeve “Kohëthyerja”, 

Gjin Morina  poezitë “Vdekja për së gjalli” dhe “Plisi”; 

Driton Smakaj lexoi dy poezi: “Ushtari i UÇK-së” dhe 

“Bisedë Hyjnore”. Helena Halilaj nga Durrësi lexoi 

prej libri i saj “Mos ma vetmo fjalën”, poezitë “Dy 

heshtje” dhe “Ftomë në vargje”. LeonitaTolaj nga 

Graz-i, lexoi prozën “Këndvështrimi prej të çmendure”. 

Nga Besim Xhelili u prezantua libri “Malli i 
pashtershëm” i Mair Isterfit.  Lidhja ndau mirënjohje 

sponsorëve Avni Hafuzi, Samed Vinca e Astrit Polisit 

dhe  mysafires Helena Halilaj.  

 

Në fund u dha një koktej rasti. 

 

mailto:mag_mehmeti@hotmail.com
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Blic Info nga Austria 

 

 

25 shkurt 2017: Në Kapfenberg u zhvillua debati „„Diaspora shqiptare në udhëkryqin e kohës!‟‟ 
Në tryezën e rrumbullakët, të organizuar nga shoqata 

„„Internationale‟‟ në Kapfenberg (Austri) fjalën hapëse në 

formë të një ligjërate e mbajti Mag. Mehmet Manovi, një 

studiues mbi njëzetevjeqar mbi problemet e diasporës dhe 

ecjet ndër kohë të lëvizjeve shqiptare, që nga koha e ilirëve në 

periudha të ndryshme, e deri në ditët e sotme. Sipas tij 

diaspora duhet të organizohet nga një platformë e 

përgjithëshme me kërkesa të qarta që të jetë faktor 

vendimmarrës në vendin të cilin faktikisht e mban gjallë. Në 

këtë vijë ishte edhe Ganimete Bajraktari nga St. Pölten-i. Fadil 

Azemi nga Graz-i u ndal në rëndësinë e të kuptuarit të 

identitetit te të rinjt në diasporë, e sidomos të gjeneratës së 

parë. Në fund kompliment iu dha shoqatës „„Internationale‟‟ në 

Kapfenberg, si shoqatë multinacionale, në organizimin e një 

tryeze të tillë, si e rrallë apo e vetme për një kohë të gjatë. 

(V.H) 

 

 

 

 

 

 

18 shkurt 2017:  Shoqata „„Dardania‟‟ nga Linz-i realizoi një program të pasur festiv  
Për nder të 17 shkurtit, ditës së Pavarësisë së Kosovës, 

shoqata „„Dardania‟‟ kishte arritur të krijonte një ambient 

mjaft solemn. Në prezencë të shumë bashkëatdhetarëve, të 

pranishmit i përshendeti Mehdi Prushi, kryetar. Në vazhdim 

iu dha fjala mësuesit Ismet Sinani, i cili u përqendrua tek 

arsimimi i fëmijëve shqiptarë në gjuhën shqipe. Apeli i tij 

ishte që të mësojnë gjuhën shqipe sepse kemi përgjegjësi të 

mëdha para tyre. Të pranishmit i përshëndeti dhe Fatime 

Blakaj, veprimtare e dalluar, sidomos në kujdesin dhe 

shërimin e fëmijëve shqiptarë në Austrinë e Epërme. Në 

manifestim mori pjesë edhe poeti Ragip Dragusha. Ai recitoi 

poezinë „„Breshka‟‟ që perkonte shumë me kohën. Vjersha u 

prit shumë mirë dhe u duartrokit. Pjesa më e bukur e 

programit festiv, pa dyshim, ishte paraqitja e valltareve-

nxënësve, që më aq elegancë e mjeshtri të rrallë ekzekutuan 

shumë valle popullore. (I.S) 

 

 

 

 

 

 

11 shkurt 2017: Dy shoqata shqiptare në Austrinë e epërme bëhen pjesë e aktivistëve Socialdemokratë  
Me iniciativën e Adriana Kelmendi-Sherifi, nënkryetare e    

parë e Aktivistëve Socialdemokrat të Landit të Austrisë së 

Epërme në Parlamentin Evropian, Shoqata „„Ilirët„„ me 

kryetar Nazmi Racaj dhe ajo „„Bashkimi„„ me kryetar 

Skender Shaqirin, u bënë pjesë e Aktivistëve të 

Socialdemokratëve të Austrisë së Epërme. „„Qëllimi i kësaj 

iniciative ka qenë që, pasi që këto shoqata janë tash e 

shumë vite shumë aktive dhe kanë një rol shumë të 

rëndësishëm në integrimin e shqiptarëve në Austri, 

meritojnë të kyqen edhe në institucione ku mund të kenë të 

drejtën edhe në marrjen e vendimeve. Gjatë fushatave të 

ndryshme ne gjithmonë iu jemi drejtuar këtyre shoqatave 

për përkrahje, andaj erdhi koha që këto të bëhen pjesë e 

jona. Kështu të bashkuar do të punojmë që në çdo kohë të 

jemi pranë emigrantëve që sa më shumë të integrohen në 

jetën kulturore, institutionale dhe shoqërore në Austri, por 

edhe të kërkojnë të drejtat e tyre pranë institucioneve ku 

jetojnë dhe veprojnë tash e sa vite‟‟, thotë Adriana. 
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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)  

 

 

 

 
 

 

 

E ardhmja e Shqipërisë pas fabulës evropiane 

 

 

Rënia e entuziazmit për Bashkimin Evropian, nuk ndihet vetëm në vendet antare, por tashmë dhe në Shqipëri. Europa 
nuk frymëzon më shqiptarët edhe pse ajo vazhdon të jetë fabula e preferuar e medias dhe politikanëve të tranzicionit. 

 

Por çfarë po ndodh me Europën? 

Projekti i Bashkimit Evropian është në ditët e tij të 

fundit dhe të gjithë faktorët po mendojnë tashmë  për 

pas-Europa. Kjo sigurisht nuk po ndodh vetëm në 

vendet e Europës Jugore, ku pakënaqësia sociale është 

më e hapur por dhe në atë veriore. Nëse të gjithë aktorët 

bëjnë llogaritë e daljes nga ky projekt i përbashkët, 

atëherë kjo shërben si një profeci që vetë realizohet. 

Dikur BE-ja ishte një projekt që siguronte mirëqenie e 
stabilitet, sot akuzohet pikërisht për të kundërtën. 

Prandaj forcat cetrifugale do të shtojnë gjithmonë e më 

shumë epërsinë mbi ato centripete. 

 

BE-ja ishtë veçse  një, prej shumë projekteve për 

bashkimin e popujve evropianë, por u transformua në 

ideologji, dogmë që asfiksoi trashëgiminë iluministe 

evropiane ngritur mbi arsyen. Bashkimi Evropian u 

pagëzua si  “ëndrra evropiane” dhe si e tillë, pra si një 

istancë metafizike, nuk pranonte kritika por vetëm 

adhurim dhe sakrifica. Kështu, idea e një Evrope 

Kantiane, bazuar mbi bashkëpunimin e popujve të lirë u 
zëvendësua nga një projekt elitist Hayekian, që vuri 

financën mbi demokracinë dhe konkurrencën mbi 

solidaritetin. Deri tani teknokratët evropianë (të cilët 

nuk zgjidhen demokratikisht nga qytetarët, por zgjedhin 

njëri-tjetrin, si në Nomeklaturë) kanë vazhduar me 

kokëfortësi vijimin e projektit të tyre neoliberal, që me 

anë të krizave, të detyrojnë popujt dhe shtetet të 

dorëzojnë sovranitetin e bashkë me të instrumentat për 

sigurimin e të drejtave sociale-ekonomike të qytetarëve. 

Çuditërisht për këtë projekt neoliberal e ultrafinanciar, 

kanë punuar më shumë qeveritë e majta sesa ato të 
djathta. Të gjendur brenda këtij kurthi ku rotacioni nuk 

funksionon më,  popujt evropianë po kërkojnë zgjidhje 

përtej të majtës dhe së djathtës që bëjnë të njëjta gjëra 

me mënyra të ndryshme. 

 

Ndaj këtij tsunami popullor, propaganda e Brukselit dhe 

mediave main stream që anatemojnë dhe frikësojnë për 

populizma duket sikur nuk po pijnë më ujë, pas 

dekadash totalitarizëm të mendimit njëdrejtimësh. 

 

 

 

E gjithë kjo po ndodh në zemër të Europës! Po në 

periferi të saj? Po në Shqipërinë tonë? 

Nëse në Europë ka një dominim të industrisë mediatike 

prej lobeve finanicare brukseliane, në Shqipëri, media 

(ashtu si dhe sektorët e tjerë) është totalisht e kapur nga 

interesat e një oligarkie që u krijua pikërisht mbi 

fabulën evropiane. Falë kësaj fabule, oligarkia shqiptare 

zëvendësoi legjitimitetin popullor shqiptar me etero-

legjitimitetin e Brukselit. Shqiptarët duhet të prisnin 
“qëndrimin” e BE-së për të kuptuar nëse kishte të drejtë 

kjo apo ajo parti, ky apo ai politikan. Në këtë 

relativizëm progresi të ngadalshëm, istanca e 

përgjegjësisë së politikanëve shuhej në retorikën 

evropiane në vend që të togëzohej me vullnetin e 

popullit sovran. Reformat bëheshin jo sepse i duheshin 

vendit por sepse i kërkonte Europa dhe shqiptarët ecnin 

në një tunel që nuk kishte fund. Ndërsa qëndrimi i 

emisarëve evropianë ishte “inkurajues” duke na 

këshilluar/qortuar për çdo fenomen, që nga “progresi” i 

votimit deri tek lufta ndaj korrupsionit me konferenca, 

projekte e OJQ. 
 

Shqiptarët pas rënies së regjimit totalitar kërkuan 

demokratizimin e shtetit, por kasta likujdoi krejtësisht 

shtetin duke e njehsuar me pushtetin, si në feudalizëm. 

Pra tashmë nuk do kishim më një shtet, si një entitet 

racional që konfiguron interesin publik, që arrin të 

prodhojë brenda tij të vërtetën e sigurojë bashkëjetesën, 

larg raporteve të forcës. Falë kësaj ideologjie të 

“çintegrimit” evropian nga sipër dhe forcave feudale 

nga poshtë, shteti shqiptar kaloi në krizë, e bashkë me të 

edhe bashkëjetesa e shqiptarëve brenda një projekti të 
përbashkët. Këto dy dekada, jo vetëm që Shqipëria e 

humbi garën me fqinjët e saj  (me një ekonomi sa 1/10 e 

Serbisë apo 1/30 e Greqisë, me arsim afrikan, me rrënim 

të trashëgimisë kulturore, me boshatisje të territorit dhe 

hemorragji kombëtare) por po shënon dhe një shthurje 

të kohezionit social. 

 

Ashtu si dhe një individ që e gjen hovin jetësor në 

identitetin e tij ashtu dhe një shoqëri e gjen hovin e saj 

tek identifikimi i disa vlerave të përbashkëta. Pikërisht 

këtë godet kasta e tranzicionit, duke relativizuar, 

përqeshur, vjedhur, tallur e shtrembëruar simbolet dhe 
heronjtë kombëtarë. Duhet që shqiptarët mos të kenë 

http://www.levizjashqipon.org/
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asnjë pikë referimi, duhet që bashkë me varfërinë 

materiale të ketë dhe një shkretëtirë shpirtërore. Si 

pasojë e këtij nihilizmi të lartorganizuar, vendin e ka 

pushtuar trishtmi kolektiv, humbja e shpresës dhe 

mosbesimi i thellë mes veti. 

 

Por, a mund dhe si të dalim nga kjo “natë e zezë” ku 

ka rënë kombi? 

Sigurisht, që po! 

Nëse shqiptarët jetojnë ende këto territore, ndryshe prej 
popujve të tjerë që u shuan, do të thotë se thellë thellë 

kemi vlera dhe vitalitet. Pak besonin se pas natës 

shekullore osmane, shqiptarët mund të ringriheshin dhe 

gjenin një vend mes popujve të Europës ku historikisht 

dhe shpirtërisht jemi të lidhur. Por falë veprës titanike të 

rilindasve, shqiptarizmi u ngrit dhe më në fund 

themeluam një shtet kombëtar. Eksperienca 

problematike zogiste apo enveriste, e kritikueshme në 

shumë aspekte, tregoi të paktën se Shqipëria mund të 

ndërtonte një farë shteti, duke fituar bastin se 

eksperimenti i shtetit shqiptar mund të funksiononte. 
Pikërisht, sot kjo kastë na ka kthyer një shekull pas, 

duke rrezikuar seriozisht shtetin shqiptar ngritur mbi 

kohezionin kombëtar. Pushtetarët e tranzicionit dhe 

klerikët e sistemit lidhur pas privilegjeve të perandorive 

financiare, njësoj si bejlerët e dikurshëm pranë 

perandorisë osmane, janë sot, kundërshtarët e vërtetë të 

ringritjes së kombit. 

 

Prandaj, betejat e sotme i ngjajnë kaq shumë betejave të 

rilindasve shqiptarë dhe mund të fitohen vetëm duke u 

bazuar tek trashëgimia e çmuar dhe vlerave që ata 
krijuan. Janë pikërisht këto vlera, gjuha, historia dhe 

kultura autentike shqiptare që duhet të rishpirtërojnë 

ngritjen e Shqipërisë. Ky projekt duhet të orientohet 

drejt hapjes jashtë dhe jo më autoreferncial dhe në 

pozita difensive. Shqipëria duhet të rimarrë rolin që i 

takon me të drejtë në këtë pjesë të rajonit dhe në 

kontinentin evropian. 

 

Shqiptarët janë populli më i vjetër i rajonit dhe na takon 

neve të marrim lidershipin e Iliridës, keqmas emëruar në 

Ballkan. Këtë roli nuk mund ta luajnë më sllavët që i 

vunë flakën gadishullit dhe gjithmonë me një sy drejtuar 
nga stepat. Greqia mund të luante këtë rol, duke qenë 

brenda Bashkimit Evropian, por zgjodhi me miopinë e 

saj jo të ishte jo promovuese e vlerave evropiane por 

politikave konfliktuale e ultranacionaliste me fqinjët e 

saj. Kjo rajon mund të rigjejë paqen e të jetë kontribues 

i miqësisë mes Perëndimit dhe Lindjes, vetëm me 

fuqizimin e shqiptarëve si populli më tolerant e përçues 

origjinal i vlerave humaniste. 

 

Vetëm një projekt i tillë që ngrihet mbi përgjegjësinë që 

na ngarkon historia për ti rikthyer shkëlqimin rajonit, 

mund të frymëzojë përsëri shqiptarët për të rigjetur 

hovin jetësor dhe ndërtimin e shtetit të tyre modern. 
 

Por, ndërtimi i shtetit shqiptar nuk mund të replikojë 

format autarkike apo të orientohet drejt nacionalizmave 

shoviniste. Një model i pranueshëm edhe nga të tjerët, 

do ishte ai ngritur mbi tolerancën tonë origjinale dhe 

demokracinë autentike, ku bashkëjetesa krijohet në çdo 

nivel të shoqërisë dhe jo imponuar nga sipër. Historia 

tregon se ky rajon ka prodhuar lidera fanatikë e prandaj 

ky model ngritur mbi pushtetin nga sipër duhet të 

përfundojë. Fantazmat e nacionalizmit dhe thirrjet për 

konflikte do shuhen vetëm nëse popujt tanë do 
vetëvendosin dhe jo të “drejtohen” nga sipër, prej 

partive apo liderrave maniakë e delirantë. 

 

Shqipëria i ka të gjitha mundësitë, pra për të qenë 

Zvicra e Ballkanit, një model që siguron paqen, 

demokracinë dhe mirqënie të përgjithshme. 

 

Ky duhet të jetë ylli polar i të gjithë atyre që dëshirojnë 

të punojnë për të ardhmen e Shqipërisë para se armiqtë e 

saj të shpikin një tjetër dogmë, pas asaj të ndërtimit të 

marksizëm-leninizmit apo (ç)integrimit evropian. 
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Shkruan: Angjelina Marleku-Ademi, Prishtinë/Kosovë 
Angjelina Marleku - Ademi lindur me 24.12.1979 ne Pejë, studimet themelore i përfundoi në Prishtinë gjatë viteve 2000-

2005, në fakulltetin  juridik, drejtimi i përgjithshem. Gjatë viteve 2012- 2015 vazhdon  studimet master në Universitetin e 

Prishtinës pranë fakulltetit juridik në drejtimin Penal. Nga viti 2015 punon si përgjegjese administrative e Shkollës Fillore 

dhe të Mesme te Ulët dhe profesoreshë në qendrën social-edukative DON BOSKO në Prishtinë. 

 

 
 

 

 

Të drejtat dhe liritë e njeriut në Kosovën e sotme 

 

 

Kosova dhe të drejtat e njeriut në 

Kosovë kanë qenë trajtim për 

shumë kohë, që nga deceniet e 

fund-shekullit të kaluar e deri në 

ditët e sotme. Me përjashtim të 

atyre gjeneratave që kanë 

mbushur të njëzetat,  pothuajse të 

gjithë brezat tjerë  të popullit 

tonë,  kanë në kujtesën e tyre 

shembuj nga më të ndryshmit  për 
shkeljen   e të drejtave dhe lirive  

të njeriut . Dhe, trajtimet mbi 

liritë dhe të drejtat e njeriut janë 

diskutuar që nga  Departamentet 

për Mbrojtjen e të Drejtave dhe 

Lirive të Njeriut në Parlamentin 

dhe Këshillin e Europës, pastaj  

nga Institucione Ndërkombëtare 

dhe  Europiane, siç janë: 

Amnesty International, Kryqi i 

Kuq Ndërkombëtar,  Qendra për 

Mbrojtjen e të drejtave  dhe 
Lirive  të  Njeriut me seli  në 

Helsinki, e deri në  nivel të 

Këshillit të Sigurimit të OKB-së.  

 

Të gjitha këto kanë qenë dhe do 

të mbeten trajtime për respekt dhe 

model, se si duhet të mbrohen të 

drejtat dhe liritë e njeriut. 

 

Populli shqiptar i ishte ekspozuar 

së keqes dhe shtypjes në përmasa 
të gjera, deri në mohim apo 

shkatërrim të identitetit kombëtar, 

ngjashëm  me atë të çifutëve gjatë 

Luftës së Dytë Botërore. Historia 

e një  populli fatkeq, siç ishte ajo e hebrenjëve, pa dyshim se nuk do të 

shkruhet pa përmendur  këtu  angazhimin, përkujdesjen e sakrificën e popullit 

shqiptarë, që do i dal në  mbrojtje  këtij populli të përvuajtur. Me aq  sa diti 

dhe mundi ,i tregoi botës së qytetëruar se si mbrohet qenia njerëzore kur ka 
nevojë, duke iu ofruar strehim e mbështetje me ushqim e veshmbathje. As 

distancat e mëdha gjeografike , e as dallimet në gjuhë, kulturë e besim, nuk 

ishin  pengesë që atyre që patën nevojë për ngrohtësinë tonë, ne ua  dhamë me  

plotë dëshirë. Me këtë popull të përndjekur kishim vetëm një të përbashkët: 

qenësinë njerëzore dhe ndjesinë e të përndjekurit.  

 

Kjo ndjenjë edhe sot e kësaj  dite  është mjaft e theksuar dhe  ne, asnjëherë  

nuk e kemi përballur popullin hebraik  me faktin se në historinë  e kalvarit të 

tyre, asnjë popull me mundësi të pa krahasuara se sa  populli shqiptar, nuk  

pati  koshiencën, guximin për t‟iu ofruar mbështetje e strehim,  ndonëse 

rrethanat e asaj kohe nuk ishin pa rrezik. Megjithatë, populli ynë, nuk kishte 
pyetur as për rrezikun hitlerian e as nuk kishte pyetur  pse popujt, numerikisht 

më të mëdhenj, nuk po i ofronin mbrojtje e strehim këtij populli të përndjekur. 

 

Një pjesë e popullit tonë, për fat të keq  edhe sot e kësaj dite ka fatin e keq që 

mos të gëzojë lirinë, siç gëzojnë  popujt e botës. Shqiptarët ne Maqedoni edhe 

sot e kësaj dite  luftojnë më  ngulm në realizimin  e të drejtave të tyre 

kombëtare, shqiptarët e Luginës së Preshevës përballen ende me shtypjen e të 

Drejtave dhe Lirive të Njeriut jo vetëm  në arsim, shkencë  e kulturë por edhe  

në  përdorimin  e gjuhës e simboleve kombëtare. Në  veri të Kosovës, kemi 

mbi  dymbëdhjetë mijë qytetarë me përkatësi shqiptare, që  nuk mund të 

kthehen në shtëpitë dhe banesat e tyre, dhe  këtë shqetësim askush nuk e 

ngritë, me prioritet, për shkak të një mori problemesh, probleme këto nga më 
të ndryshmet. 

 

Në këtë kapërcyell që po e kalon populli ynë, do ishte në nderin dhe krenarinë 

e  popullit hebraik, që përmes ndikimeve politike e diplomatike, të jap 

kontributin e tij  në  mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, apo edhe  deri 

në mbështetje të plotë të kauzës kombëtare  shqiptare. 

 

Kjo do të duhej të ndodhte, jo vetëm me popullin hebraik  por edhe me  popujt 

e tjerë liridashës e të emancipuar, por edhe për hir të rolit të personaliteteve të 

shumët, të dala nga gjiri i shqiptarëve. 

 
Duke u nisur nga roli i Gjergj Kastriotit-Skenderbeut, i cili për një çerek 

shekulli vendosi mure të pakalueshme përballë Perandorisë Otomane, 

gjithashtu edhe roli i katër papëve me origjinë shqiptare në Selinë e Shenjtë, e 

bëjnë  popullin shqiptar me kontribute shumë deminsionale. Kur ua shtojmë 

këtyre shembujve edhe rolin e Shenjtores Nëna Terezë, e cila nga populli i vet 

shqiptar mori veti altruiste, dashuri të pakufi ndaj njerëzve pavarësisht besimit 

fetar, përkatësisë nacionale dhe pavarësisht ngjyrës së njeriut. 

 

Me këta shembuj të veçantë, në kohë të ndryshme, popullin shqiptar do të 

duhej ta bënin të respektuar dhe të mbrojtur sa herë që ai ka nevojë për 

ndërgjegje njerëzore sikurse sot. 
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Shkruan: Seremb Gjergji, Prishtinë/Kosovë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosova në NATO 
 

 

Qendra e NATOs në Bruksel 

 

NATO duhet ta shoh ndryshe Kosovën. Aq sa ka Kosova nevojë për NATO-

n; edhe një (1) herë më shumë ka nevojë NATO për Kosovën. Anëtarësimi i 

Kosovës në NATO, jo vetëm që e forcon integritetin territorial të Kosovës, 

por edhe integritetin territorial të vet NATO-s.  

 

FSK-ja e dalë nga vet përgatitjet, monitorimi dhe mbikëqyrje e hapa pas hapi 

nga NATO, tregon se jemi gjati për NATO. Anëtarësimi i Malit të Zi është 

indikator i qartë se është radha e Kosovës; para Bosnjës dhe Hercegovinës 

dhe para Serbisë.  
 

Por, edhe vet NATO; me krizat e reja nëpër BOTË dhe me konceptet e reja 

të zhvillimit të luftërave të afërta ka nevojë për një forcë të RE – vendi i 

FSK-së mbulon një hapësirë strategjike në Ballkan dhe në Evropë.  

 

Kosova deri në verë duhet të jetë pjesë e Partneritetit për Paqë në NATO. 

Kështu hapet rruga që brenda 2 vjetëve për t‟u anëtarësuar plotësisht në 

NATO për të zgjeruar sigurinë edhe përtej kufijve të Kosovës.  

 

Kosova hyn në Partneritet me të gjitha reformat ushtarake të përfunduara dhe 

më një ri-organizim të strukturës Civilo-Ushtarake. Plani, uniforma, 
infrastruktura teknike dhe armatimi – të gjitha janë të reformuara me 

standard të NATO-s.  

 

Reforma në FSK është bërë nën mbikëqyrjen e NLAT-it dhe është raportuar 

edhe nga NNAT-i. Komandantët e Forcës së Kosovës (KFOR) kanë 

aprovuar këto reforma dhe kanë 

vënë kritere për t‟u avancuar 

gradualisht në secilin segment. 

Kosova është shumë më mirë në 
këtë fushë se edhe vet Mali i Zi. 

Por, edhe shumë para Serbisë dhe 

Bosnjës & Hercegovinës.  

 

Megjithatë, fakti që Politika 

Kosovare nuk është UNIKE; na 

ndodhin të gjitha problemet dhe 

pengesat. Aktualisht edhe bora e 

zë Shtetin e Kosovës befasisht në 

dimër?!   

 

LDK, VV dhe AAK-ja në 
mandatin e kaluar kanë qene 

kundër themelimit të USHTRISË 

së Kosovës; mu për shkak të 

interesave politik. Nuk ka pasur 

UNITET.  

 

FSK është e certifikuar nga 

NATO në 4 fusha shumë të 

rëndësishme; 1. KËRKIM-

SHPËTIM; 2. DEMINIM; 3. 

SIGURI (SIGURIM); 4. 
MJEKËSI dhe është pranë 

certifikimit GJENIO (inxhinieri).  

 

Por, ka edhe fusha të tjera në të 

cilat FSK mund të kontribuoj në 

NATO. Kosova në bashkëpunim 

me një (1) apo më shumë anëtarë 

të NATO-s operon dhe kuadër të 

brigadës së atij shteti. Përveç 

Amerikës; Gjermania dhe Anglia 

mund të jenë shtete potenciale. 
Ministria e FSK-së duhet të ketë 

në vend marrëveshjet bilaterale 

me këto vende. Ndërsa, Kuvendi i 

Kosovës duhet ta adaptoi ligjin e 

FSK-së me minimum 61 vota. 
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Histori 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ndërkombëtare.  

 

 

Nuk ka pushtues të mirë, as pushtues çlirues, por vetëm pushtues skllavërues 
 

Gjergj Kastrioti dhe princat shqiptarë të kohës 

 

Gjergj Kastrioti është hero i shqiptarëve të vërtetë. Ai nuk është hero i 

mbetjeve osmane edhe pse disa nga ushtarët osman në atë kohë, kur ai vdiq, 

nxorën eshtrat e tij dhe i varën në qafë duke e adhuruar atë dhe menduar se 

do t'i jepte forcën e tij atyre. 

 

Gjergj Kastrioti u bë mbrojtës i atdheut të tij, besimit të tij, kulturës së tij dhe 

identitetit të arbnorëve, i cili rrezikonte të zhdukej nga pushtuesi osman. 

 
Ndërkaq vetëm një mbetje osmane ose lloji i haxhiqamilëve e ballabanëve 

mund të thotë se perandoria osmane nuk ka qenë pushtuese por çliruese. Kjo 

kur dihet se ajo perandori famëkeqe, jo vetëm që ishte pushtuese e egër, 

pushtuese barbare dhe bëri gjenocid ndaj popullit Arbënor, por në fund ,kur 

u shemb i dha si peshqesh e bëri tregti me trojet e kombit Arbënor. 

 

Brenda tërë kohës sa sundoi, ajo u tregua ndaj shqiptarëve si sunduese e 

egër, që u mohoi atyre jo vetëm shfaqjen e identitetit të tyre si Arbënor të 

lashtë, të kulturës dhe edukimit 

apo arsimimit, por ajo edhe i 

ndaloi me dekret ligjor edhe 

gjuhën, pra që gjuha shqipe të 

mos flitej në trojet e vetë 

arbnorëve. 

 

Si mund të jetë një pushtues i 

mirë, kur ai vjen të të pushtoj, të 

plaçkitë e shkatërroj tërë atë që 
kishte ndërtuar populli shqiptar si 

një nga popujt e lashtë të 

kontinentit. 

 

Se perandoria osmane ka qenë 

pushtues ky është një fakt 

historik, i dëshmuar nga kronistë, 

nga rrethanat që edhe sot kur 

shikojmë popullin tonë mund të 

konkludojmë se ky pushtues e 

bëri këtë vend ferr, e futi në 

mjerim. 
 

Për ta dëshmuar këtë po nënvizoj 

autorin Louis L.Saint-Samson i 

cili në veprën e tij të vitit 1794 

mbi krimet e kësaj perandorie 

shkruan edhe për krimet ndaj 

shqiptarëve: “...pas vdekjes së 

Skënderbeut vendi u pushtua me 

egërsi. Terrori e dhimbja 

ndiheshin kudo. Populli i Epirit u 

masakrua, mjerim, vuajtje...‟‟
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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 katërt) 

 

Papa përgatitej për kryqëzatë, kurse Pal Engjëlli shtronte 

terrenin politik e shpirtëror në Arbëri. Ishte ky vetëm 

fillimi i realizimit të aspiratave të Skënderbeut dhe Pal 

Engjëllit për të ndërtuar një mbretëri arbërore sipas me 

model evropian. Mirëpo, hyrja e Skënderbeut në 
ndërmarrjet e përbashkëta të evropianëve do të thoshte 

edhe shkelje e marrëveshjes me Mehmetin II - atëherë 

Papa si kompensim për rrezikun që kanosej, duhej t'i 

ofronte një ngritje në rang, e sidomos duhej t'i jepte fund 

gjendjes së pazakontë e të paqartë juridike të sundimit të 

tij. Traktativat e vërteta midis Piut II, Pal Engjëllit dhe 

Skënderbeut mbeten në errësirë për pjesën më të madhe: 

ato pas gjasash janë kryer nëpërmjet kalorësit Martin 

Muzaka, i cili u nis drejt Romës më 29 tetor 1463 si “i 

dërguar i posaçëm” (nuntius apecialis) i 

Skënderbeut.1Ky mandat – letër kredenciale llogaritet si 
dokumenti i parë i marrëdhënieve diplomatike 

arbërorëve me Selinë e Shenjtë.2 Detyra e ambasadorit 

Muzaka ishte që para kardinalëve në Romë, të 

këmbëngulte që Arbëria të bëhej pikënisje e sulmit 

kryqëtar dhe të sqaronte aspektet strategjike të kësaj 

ndërmarrjeje.3 Tetori dhe java e parë e nëntorit 1463 

ishin muaj shumë të ngjeshur me shqyrtime planesh, 

propozime e kundërpropozime. Derisa, Venediku ngulte 

këmbë te Papa që lufta të fillonte në det, Burgundia dhe 

Milani preferonin luftën në tokë, me pikënisje Ballkanin. 

Nga këto propozime, Papa, duket se anonte më shumë 

nga toka arbërore si bazë nisjeje për kryqëzatën. Nga 
Roma, ambasadori Martin Muzaka e informonte 

Skënderbeun mbi propozimin e kardinalit të Pavias, i cli 

thoshte: “mund të zbritet në Shqipëri ose në Raguzë dhe 

atje të grumbullohet ushtria e Papës...dhe të tjerëve që 

do ta ndjekin Papën... Papa tha se vendi i Arbërisë është 

i fortë dhe sa do që të përpiqej turku nuk do të mund të 

depërtonte shpejt në thellësi... Nga Arbëria ushtria 

kryqtare e Papës mund të bashkohet lehtë me ata të 

Hungarisë... dhe sidomos Skënderbeu do të siguronte 

udhëkalimin në brendësi”.4 Duke vlerësuar pozitën 

                                                
1
Kristo Frashëri, Skënderbeu dhe lufta shqiptaro-turke në shek.XV, 

Tiranë: Botimet Toena, 2005, dok.71. Sipas studiuesit M. Ahmetit, 

data e lëshimit të prokures së përfaqësimit nga ana e ambasadorit të 

Skënderbeut pranë Selisë së Shenjtë, Martin Muzaka, është 29 tetor 

1959. Krahaso: Musa Ahmeti, “ Një akt diplomatik i dalur nga 

kancelaria e Skënderbeut nga viti 1458 – burim me vlerë të 

rëndësishme për historinë tone kombëtare”,  Ekskluzive 31 (2002), 

pp.94-96. 
2
ASV, Camera Apostolica, Diversa Cameralia, vol.30, f.134

r-v  
 

(Rodon, 29 tetor 1458)
 
.
  
 

3
Frashëri, Skënderbeu dhe lufta shqiptaro-turke në shek.XV, dok.71. 

4
Radonić, Đurađ Kastriot Skenderbeg, dok.257. 

gjeostrategjike të Arbërisë dhe zotësinë e princit arbëror 

Skënderbeut, përfundimisht në Romë ishte planifikuar që 

trupat evropiane të Papës, të cilat do të zbarkonin në 

Durrës apo Raguzë të priteshin nga Skënderbeu dhe do 

të marshon për në lindje, ndërkohë që nga veriu dhe 
verilindja do të sulmonin hungarezët dhe venedikasit. 

Përkundër, kundërshtive të Lekë Dukagjinit, edhe 

Venediku, ndonëse jo shumë qartë, u pajtua që 

komandën e trupave të përbashkët do ta kishte 

Skënderbeu.5 Kjo, automatikisht, do të thoshte që 

Skënderbeu do të komandonte ushtrinë kryqtare të 

Papës. 

 

Nga dokumentet nuk del qartë nëse Skënderbeu shkoi 

ose jo fizikisht në romë pas vizitës që kishte bërë 

Ferdinandit në Napoli. Humanistët shqiptarë, P. Engjëlli, 
M.Barleti dhe Dh. Frangu na thonë se Skënderbeu kishte 

zhvilluar bisedime me Papën (ndoshta jo kokë me kokë, 

Gj.B). Si do që të jetë, e sigurt është se argjipeshkvi Pal 

Engjëlli udhëtoi vetë personalisht në qershor në 1464 në 

Itali, ku Papa Piu II po përgatitej për kryqëzatën, e cila 

do të vihej në lëvizje pas disa javësh drejt Arbërisë. 

Engjëlli u ngjit me një letër rekomandimi të Skënderbeut 

deri lart në Milano, ku duka Francesco Sforza i bëri 

dhuratë armatime të shkëlqyera: ndoshta ndodhej mes 

tyre edhe një pjesë e atij simboli të kryqëzatës arbërore - 

përkrenarja e Skënderbeut, e cila është, me brirët e vet të 

dhisë.6  
 

Nuk dimë në detaje se çka ishte biseduar në mes Papës 

dhe Skënderbeut, por nga njoftime të tërthorta, kuptohet 

se Papa vendosi të shpërblente si Skënderbeun ashtu 

edhe argjipeshkvin Engjëllin, me dy tituj të lartë që i 

takonin pozitës shtetërore të njërit, dhe rangut kishtar 

tjetrit.  Nga burimet e shkruar të cilat na ofrojnë 

humanistët e përmendur, del se Skënderbeu do të 

shpallej mbret kurse argjipeshkvi i Durrësit, Pal Engjëlli, 

në detyrën e kardinali. Sipas Barletit dhe Dh. Frangut, 

Papa do të vinte nga Ankona dhe do të ndalej në Durrës, 
ku do të celebronte një meshë madhështore në kishën 

katedrale të qytetit, gjatë së cilës do t‟i jepte kapelën e 

kardinalit Pal Engjëllit dhe në të njëjtën kohë do t‟i vinte 

kurorën mbretërore Skënderbeut.7 Një përshkrim të 

                                                
5
Ibid., dok.258. 

6
Schmitt, Skënderbeu, p.343. 

7
Krahaso: Marin Barleti, Historia e Skënderbeut, Tiranë 1964, p.440; 

 Demetrius Francus, Commentario delle cose de Turchi, et del s. 

Georgio Scanderbeg, principe di Epiro, con la sua vita… [Venezia : 

mailto:gj.n.berisha@gmail.com
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përafërt e jep edhe Pal Engjëlli në Kodeksin e tij, ku bie 

në sy përmendja e titullit mbret për Skënderbeun.8 

 

Në përgatitje e sipër, Skënderbeu u përgatit të priste 

Papën II, i cli po nisej nga Ankona në Romë. Dhe së 

andejmi, mbasi flota papale të bashkohej me flotën 

venedikase do të lundronte në Adriatik drejt Egjeut, duke 

bërë një ndalim në Raguzë dhe Durrës. Për më tepër, 

Skënderbeu vendosi t‟i dilte Papës përpara në Raguzë 
dhe që andej ta shoqëronte për në Arbëri. Më 9 gusht 

Këshilli i Madh i Raguzës e pranoi kërkesën e 

Skënderbeut.9 

 

Por Papa Piu II nuk arriti të realizonte projektin e tij. 

Pasi arriti në Ankona, ai u sëmur dhe vdiq, më 14 gusht 

1464.  Barka që Raguza kishte dërguar për ta pritur 

Papën, u kthye me lajmin e vdekjes së tij, i cili shkaktoi 

tronditje të thellë. Luftëtarët e Skënderbeut, shkruante 

Barleti, ishin si t‟i kishte goditur rrufeja. Asnjë papë 

tjetër nuk do të angazhohej kaq përkrah Skënderbeut siç 

kishte bërë Piu II.  Përurimi i flamujve në mënyrë 
solemne nga Venediku, më 27 gusht 1464, tani ishte 

ngushëllim i vogël për Skënderbeun, i cili ishte tashmë i 

vetmuar. Megjithatë, Skënderbeu, vendosi ta vazhdonte 

me këmbëngulje luftën kundër Perandorisë Osmane. 

Dukej, se ai mori zemër nga përpjekjet që filloi të bënte 

menjëherë Papa i ri, Pali II (në fronin e Shën Pjetrit erdhi 

më 16 shtator 1464) për të vazhduar projektin e 

kryqëzatës aty ku e kishte lënë paraardhësi i tij, Papa Piu 

II. Ndërkohë, Skënderbeu kaloi në sulm kundër ushtrive 

osmane në qytetin e Ohrit, ku ushtritë turke pësuan dëm 

të mëdha, ku nga mllefi i humbjes, Sulltani e shkarkoi 
nga detyra Sheremet Beun. 

Kah mesi i majit të vitit 1466, filloi një fushatë e ushtrive 

turke kundër Arbërisë, e kryesuar nga vetë sulltan 

Mehmeti II, e cila në historiografi ka hyrë m emrin 

Rrethimi i Dytë i Krujës. Duke u gjendur përballë një 

situata shumë të rëndë, përballë një ushtrie shumë të 

madhe dhe pa  ndonjë ndihmë financiare dhe materiale 

nga jashtë, Skënderbeu u detyrua të vente në veprim 

ambasadorin tij Pal Engjëllin, i cli më 7 korrik e 

njoftonte Senatin se rezistenca në mbrojtjen e Krujës po 

vazhdonte dhe njëkohësisht kërkonte që Sinjoria të 
zbatonte marrëveshjen e 20 gushtit të vitit 1463: 

dërgimin e forcave ushtarake dhe ndihmën financiare. 

Në kërkim të ndihmës, Skënderbeu , personalisht në fund 

të gushtit iu drejtua Napolit dhe Romës. Duke mos parë 

gatishmërinë e Ferrantit (Ferdinandit Napoli), Roma 

mbetej e vetmja shpresë, ku Skënderbeu mund të trokiste 

për të siguruar të paktën ndihma financiare. 

 

Në këtë drejtim, shumë shpejt Skënderbeu do ta takonte 

vetë Palin II. Kur Skënderbeu mbërriti në Romë, më 12 

dhjetor 1466, tek një pjesë e kardinalëve të vjetër që 

jetonin akoma me idenë e kryqëzatës, figura e fatosit 

                                                                          
Aldo Manuzio], 1541, 30-30v (te bot.shqip., f.15); Frashëri, Gjergj 

Kastrioti Skënderbeu, p. 414. 
8
“… regis Albaniae domini Scanderbegi”, Radonić, Đurađ Kastriot 

Skenderbeg, dok.241. 
9Chronica Ragusina Junii Resti (ab origine urbis usque ad annum 

1451) item Joannis Gundulae: (1451-1484), Zagrabiae: Soc. 

Typ., 1893, p.370.  

arbëror ngjallte shpresë. Pritjen madhështore që iu bë 

në Romë, befasoi edhe ambasadorët e Milani, të 

cilët nga përshtypjet e ditës së parë në Romë, 

shkruanin”papa i kishte bërë nderime të mëdha duke nxjerrë 

për ta pritur të gjitha familjet e kardinalëve, familjen e vet, 

dhe të shumë prelatëve dhe oborrtarëve të tjerë... për 

nderim dhe shoqërim ishim  ftuar të gjithë ne, 

ambasadorët”; pastaj faktin që Skënderbeu “kupton dhe 

flet italisht njësoj si secili prej nesh dhe që ka një shpurë 
prej afro 50 kalorësish shqiptarë...”10 

 

Është interesant se interpretimet personale të disa 

diplomatëve milanezë apo atyre Montaves, me 

tonë nënçmuese për Skënderbeun,  si: “fytyrat e 

këqija” të kalorësve të shpurës së Skënderbeut, “me 

pak kuaj”, se ju kishte bërë “pritje  e keqe”, se 

Skënderbeu kishte “pamjen e një varfanjaku që ka 

ardhur për të kërkuar lëmoshë”11 etj, duke u marrë 

për bazë nga shumë autorë, ka ndikuar edhe në një 

pjesë të gjykimeve mbi përmbajtjen reale të misionit 

të Kastriotit në Romë. Mirëpo pritja që i bëri Pali II, 
ishte një pritje që i bëhej vetëm autoriteteve të 

veçanta. Skënderbeu nuk shkoi si lypsar në Napoli 

dhe në romë, por si një burrë shteti, ndaj të cilit 

Evropa kishte detyrime. Më 24 dhjetor, natën e 

Krishtlindjeve, i ftuar në Katedralen e Shën Pjetrit, 

mes gjithë klerit më të lartë të Romës dhe shumë të 

tjerëve, Skënderbeu, mori nga dora e Papës Palit II 

një shpatë dhe kësule, një dhuratë simbolike por e 

veçantë: si shenjë të luftonte trimërisht kundër 

sulltanit, duke e quajtur “Aleksandër të epirotëve”. 12 

 

(vijon) 

 

                                                
10

Schmitt, Skënderbeu, p.393. 
11

Radonić, Đurađ Kastriot Skenderbeg, dok.340 
12

Aurel Palsari, Skënderbeu, një histori politike, Tiranë: Instituti i 

Studimeve Shqiptare “Gjergj Fishta”, 2010, p.704. 
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Shkruan: Prof.ass.dr. Dr. sc. Teuta Shala-PELI, Instituti i Historisë “Ali Hadri”-

Prishtinë/Kosovë (teuta_shala@hotmail.com ) 
Teuta Shala-Peli u lind me 03.03.1980, në Pejë (Qyshkë). Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje. Studimet 

në Fakultetin Filozofik-Dega e Historisë i mbaroj në Prishtinë në vitin 2003. Në të njëjtin fakultet ka vazhduar studimet 

pasuniversitare në lëmin e historisë së Mesjetës, të cilat i mbaroi me 14.04.2010. Me 25.09. 2014, mori gradën doktor i 

shkencave historike, Periudha e Mesjetës, në Qendrën  e  Studimeve Albanologjike - Institutin e Historisë në Tiranë, nën 

drejtimin e prof.dr.Pëllumb Xhufit. Prej vitit 2003 punon në Institutin e Historisë-Prishtinë. Aktualisht është 

Bashkëpunëtore shkencore për periudhën e Mesjetës.  

 

 

 

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

 

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. 1 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.2 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.3 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.4 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.5  

 

Pal Engjëlli, krahas misionit diplomatik, në kuadër të të 

cilit ndihmoi mjaft Skënderbeun në krijimin e 

marrëdhënieve të mira me botën e jashtme, po ashtu ka 

luajtur rol të rëndësishëm edhe në krijimin e 

marrëdhënieve të mira midis Skënderbeut dhe princërve 

shqiptarë. Në vitin 1452, Pal Engjëlli ngarkohet prej 
Papës për të pajtuar Skënderbeun me Dukagjinët,6 pasi 

këta të fundit ishin akuzuar për atentat kundër të parit. 7 

Po ashtu, në vitin 1460 Pal Engjëlli arriti që t‟i pajtojë 

Dukagjinët dhe Spanët, pas një zënke që kishte ndodhur 

mes tyre.8 Pal Engjëlli me veprimtarinë e gjithanshme u 

dallua edhe si njeri i letrave dhe i dijes. Në rrafshin 

letrar atij i takon merita për dokumentin e parë të gjuhës 

                                                
1
 Barleti, Historia e jetës, 467. 

2
 Ibid.,  395. 

3
  Statutet dhe urdhëresat, 77.  

4
 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. 
5
 Ljubić, Listine X, 399-400; Skënderbeu dhe lufta, dok. 89. 

6
 Noli, Gjergj Kastrioti, 109. 

7
 Ali Hashorva, Bashkëluftëtarët  e Skënderbeut, Prishtinë 1967,  67. 

8
 Ibid., 68. 

shqipe për Formulën e Pagëzimit,9 e cila kishte për 

qëllim që prindërit t‟i pagëzonin vetë fëmijët e tyre.10  

 

Në fund, mund të themi se Pal Engjëlli si një figurë 

poliedrike dha kontribut të çmuar si në fushën politike, 

diplomatike e fetare. Nga familja Engjëlli  dolën edhe 

figura të tjera të njohura si ajo e Pjetër  Engjëllit. Ai  

kishte luajtur rol më rëndësi sidomos në pajtimin e 
vëllezërve Spani, të cilët kishin rënë në grindje pas 

vdekjes së të atit të tyre Pjetër Spanit. Në veprimtarinë e 

Pjetër Engjëllit vlen të përmendet edhe fakti se në vitin  

1461 kur Skënderbeu shkoi në Itali, Pjetër Engjëllin e lë 

si këshilltar të Donikës për çështje ushtarake. Ndërsa, në 

vitin 1466, kur Mehmeti II rrethoi Krujën, Skënderbeu e 

dërgon Pjetër Engjëllin në Venedik për të kërkuar 

ndihma. Pjetër Engjëlli luajti rol të dorës së parë në 

mbrojtjen e Drishtit, dhe pas rënies rob tek turqit, u 

dallua për qëndrimin e tij shembullor. Pas rënies së 

Drishtit nën sundimin osman bashkë me të shoqen Luçia 
u detyrua të shkojë në Venedik ku ju akordua një 

pension i vogël prej katër dukatësh në muaj.11 Vlen të 

theksohet se Luçia bashkëshortja e Pjetër Engjëllit ishte 

vajza e Andrea Spanit.12  

 

Nga familja Engjëlli njihen  edhe djemtë e Pjetër 

Engjëllit, Andrea Engjëlli (i riu) si dhe Pal Engjëlli,13 të 

cilët u ishin futur studimeve teologjike dhe ishin bërë 

priftërinj.14  Andrea Engjëlli është autor i një dëshmie të 

cilën e hartoi në vitin 1515, për t‟ua lënë si kujtim 

pasardhësve të familjes, në mënyrë që, nëse një ditë do 
të dëboheshin turqit nga Shqipëria, ata pinjollë që do të 

ishin gjallë të mund të shtinin në dorë pasuritë kryesore, 

                                                
9
 Nicolae Jorga, Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades 

au XVe siècle, Volume IV: Edition de l'Academie Roumaine  

Bucarest, 1915, f. 195: “On règle la formule du baptême, la manière 

dont les parents peuvent baptiser leurs enfants mourants, dicendo 

saltim in vulgari albanico: “unte paghesont premenit atit et birit et 

spertit semt". 
10

 Biçoku,  Skënderbeu, 175. 
11

 Paolo Petta, Despotë të Epirit e princër të Maqedonis - Mërgata 

shqiptare në Italinë e periudhës së Rilindjes Tiranë: Botimet IDK 

2001, 235-236. 
12

 A. Degrand, Souveniers de la Haute Albanie, Paris 1901, në 

gjenealogjinë për familjen Spani hasim këtë të dhënë: “ Lucia. 1470 

†1478. Ep. Pietro Angelo de Drivasto” (më tej: Degrand, Souveniers). 
13

 Pjetër Engjëlli kishte  katër djem: Andrean, Palin, Hieronimi dhe 

Gjovanin,  Andrea, Paolo, Hieronimo, Giovanni): Lucia Nadin, 

Shqipëria e rigjetur, zbulim gjurmësh shqiptare në kulturën dhe artin 

e Venetos në shek. XVI, Tiranë: Onufri, 2012, 244. Prej këtyre më 

aktiv ishin Andrea dhe Pali prandaj në këtë rast do të fokusohemi 

vetëm tek veprimtaria e tyre (më tej: Nadin, Shqipëria e rigjetur).  
14

 Nadin, Shqipëria e rigjetur, 112. 

mailto:teuta_shala@hotmail.com


           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                    nr. 28: Vjenë, mars 2017 

22 

 

të cilat i posedonte familja Engjëlli para vitit 1478.15 Më 

24 qershor 1515, bëhet akti noterial në të cilin, sipas 

dëshmisë së Dhimitër Frëngut, kanonik i Drishtit dhe 

Aleks Dudës drishtian, regjistrohen pronat tokësore dhe 

zotërimet e Engjëllorëve në qytetin e në rrethin e 

Drishtit.16 Me anë të kësaj  gjenealogjie, ai  e nxjerr 

trungun e familjes së tij nga perandori Teodosi duke e 

konsideruar veten si trashëgimtar të perandorëve të 

dinastisë Engjëll. Andrea Engjëlli, ka shërbyer si 
famullitar në Sant‟Angelo di Sala, në provincën e 

Padovës.17 Nga familja Engjëlli vlen të përmendim edhe 

djalin tjetër të  Pjetër Engjëllit, Pal Engjëllin, i cili ka 

shërbyer famullitar në Briana.18 

 

Kur jemi tek familja Engjëlli është me rëndësi që të 

përmendim edhe kontributin e Dhimitër Frëngut, 

kushëririt të Pal Engjëllit. Në veprimtarinë e tij vlen të 

përmendet fakti se ai ishte i lidhur ngushtë me 

Skënderbeun, të cilin e shoqëroi gjatë viteve 1466-1467 

në udhëtimin që bëri në Romë e në Napoli, për të 

kërkuar ndihmë.  Dhimitër Frëngu ka shërbyer pranë 
Skënderbeut si funksionar për financën që nga viti 

1466.19 Në këtë cilësi, ai ka kryer disa misione jashtë 

vendit për llogari të heroit shqiptar. Me rastin e 

udhëtimit në Itali, më 1466-67, Dhimitër Frëngu i dha 

Skënderbeut tre mijë dukatë nga arka e shtetit, të cilat 

ky i ktheu pas përfundimit të misionit.20 

 

Duke bërë pjesë në rrethin e ngushtë të 

bashkëpunëtorëve të Skënderbeut, ai njëkohësisht u bë  

dëshmitar i ngjarjeve të shumta që shënuan luftën e 

popullit shqiptar kundër osmanëve të udhëhequr nga 
Gjergj Kastrioti-Skënderbeu. Dhimitër Frëngu shkroi  

veprën “Komentar për punët e osmanëve dhe të zotit 

Gjergj Skënderbeut, princi i Epirit”, ("Comentario de le 

cose de' Turchi, et del S. Georgio Scanderbeg, principe 

d' Epyro").21 Që nga viti 1478, përkatësisht pas rënies së 

Drishtit nën sundimin osman,  si shumë drishtjan të tjerë 

edhe Dhimitër Frëngu u largua nga Drishti, duke u 

vendosur në Briana, ku edhe shërbeu si famullitar deri 

në vitin 1513,  duke ia lënë famullinë në fjalë, Pal 

Engjëllit.22 

(fund) 

                                                
15

  Zamputi, Të dhëna mbi potencialin, 235. 
16

 Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë, Vëllimi 

I (1507-1592), përgatitur nga Injac Zamputi, Tiranë 1989, dok. 53: “ 

1515 giugno 24-Atto notarile con cui secondo la testimonianza di 

Demetrio Franco Canonico Drivastense... et D. Alessio Duda 

Drivastense vengono registrate le possessioni ed i domini della 

famiglia Engjëllori (Angeli) nella città e nel circondario di Drishti. 

Questo atto risulta riprodotto in un altro atto noterile del 28 aprile 

1547, cui ci riferiamo” (më tej: Dokumente të shekujve XVI-XVII). 
17

  Nadin, Shqipëria e rigjetur,  242. 
18

  Ibid.,  244. 
19

 Frangu, Komentar i  luftrave, 4. 
20

 Skënderbeu dhe lufta shqiptaro, 344. 
21

 Viti 1539 merret  si viti i parë i botimit të librit "Comentario de le 

cose de' Turchi, et del S. Georgio Scanderbeg, principe d' Epyro" 

(Komentar i  bëmave të turqve dhe i Z. Gjergj Skanderbegut, princ i 

Epirit), të Dhimitër Frangut. Libri u botua edhe disa herë: 1540, 1541, 

1584. Dhimitër Frangu, në vitin 1466 e shoqëroi Skënderbeun në 

Romë si arkëtar, duke qenë dëshmitar i ngjarjeve të kohës. Biografinë 

e Skënderbeut e shkroi latinisht, mirëpo ajo ka arritur në ditët tona 

vetëm e përkthyer italisht.( Dhimitër Shuteriqi, Shkrimet shqipe në 

vitet 1332-1850, Rilindja, Prishtinë, 1978, 42.) 
22

  Nadin, Shqipëria e rigjetur,  84.                                                                                     
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Mhill Marku u lind me 25 janar 1987 në Gjakovë. Studimet themelore i përfundoi në Gjakovë. Diplomon në fakultetin 

e edukimit në departamentin e historisë në Gjakovë. Gjatë viteve 2011-2013 vazhdon dhe përfundon me sukses të 

dalluar studimet master në Universitetin e Prishtinës pranë fakultetit filozofik.  Në tetor të vitit 2016 fillon studimet 

master pranë Universitetit të Prishtinës në fakultetin e edukimit. Nga viti 2016 punon si profesor i historisë në qendrën 

sociale-edukative DON BOSKO në Prishtinë. 

 

 

 

 

Sevasti (Dako) Qiriazi (1871-1949) 
 

„‟Po mbaronj tashi duke përsëritur 

                                         me gjithë fuqinë e ndërgjegjes 

s‟ime: lumturia e shtëpisë, e kombit 

                                         edhe e atdheut është në duartë e  

                                         gravet intelektuale‟‟. 

 

Sevasti Qiriazi  

 

Sevasti Qiriazi, mësuese e popullit, ishte intelektuale dhe veprimtare e 

arsimit të femrës shqiptare. Ishte themeluesja dhe mësuesja e parë e Shkollës 

Shqipe të Vashave në Korçë. Ishte një intelektuale energjike dhe gojëmbël, 

që zotëronte nëntë gjuhë, anglishten, turqishten, bullgarishten, rumanishten, 

greqishten etj, i tejkaloi sferat 
gjinore dhe kombëtare. Sevastinë, 

burrin e saj, Kristo Dako, dhe 

motrën, Parashqevinë, populli i 

quajti me emrin Trinia. Lindi më 

24 shkurt të vitit 1871 në 

Manastir, në një familje me 

tradita qytetare, patriotike e 

arsimore. Në mungesë të shkollës 

shqipe, ndoqi shkollën fillore 

greke dhe atë të mesme 

amerikane në Manastir, ndërsa 
shqip mësoi me nxënësit që i 

ushtronte në shtëpi i vëllai, 

Gjerasimi (1885). Mbasi kreu 

shkollën e mesme amerikane në 

Manastir, në vitin 1888 nisi 

mësimet në Kolegjin Amerikan 

për vazja (Women‟s College) në 

Stamboll fakultetin e Letërsisë të 

cilin e mbaron me rezultate 

shumë të mira në rekord trevjeçar 

në qershor të vitit 1891.  

 
Në mbrojtje të diplomës së saj 

ishin të pranishëm vëllezërit 

Frashëri dhe i vëllai Gjerasim 

Qiriazi. Specializoi në pedagogji 

në SHBA, në Oberlin të Ohajos. 

Ishte themeluese dhe drejtoreshë 

e Shkollës Shqipe të Vashave në 

Korçë (1891). Sevasti u mor me 

diplomaci, me publicistikë, me 

krijimtari letrare dhe, ç‟është me 

po aq interes, me emancipimin e 
femrave shqiptare. Mori pjesë në 

Kongresin e Elbasanit (1909); 

ishte anëtare e komisionit për 

shqyrtimin e teksteve shkollore të 

ngritur nga shoqëria 

„„Përparimi‟‟; si publiciste ajo 

botoi disa shkrime me interes për 

çështjen kombëtare. 
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 Botoi „„Gramatikënelementare për shkollat fillore‟‟ (Manastir 1912), 

„„Shkrojtorën e gjuhës shqipe‟‟ dhe përgatiti për botim serinë e teksteve të 

„„Historisë të kohës së Moçme, Historinë e kohës Mesme, Historinë e Kohës 

Sotme‟‟ etj. Në vitin 1914, në kohën e Luftës së Parë Botërore, Sevastia me 

familjen e saj u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sevasti ishte 

kryetare e Partisë Politike-Partia Kombëtare Shqiptare, e cila u formua më 

1915 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1917, së bashku me 

Parashqevinë, boton numrin e parë të revistës „„Ylli i mëngjesit‟‟ në Boston. 

Në krye të organizatës „Partia Politike Shqiptare‟‟ me qendër në Uorçester 
(SHBA), Sevastia me të motrën, Parashqevinë, punoi për mbrojtjen e të 

drejtave të Shqipërisë në forume ndërkombëtare.  

 

Me Edit Durhamin e H. V. Nivinsen, përpiloi raportin për gjendjen në Korçë, 

që ndikoi në vendimet e Konferencës së Ambasadorëve në Londër për ta 

përfshirë këtë qytet shqiptar në kufijtë e Shqipërisë. Si kryetare e partisë u 

dërgoi memorandum Fuqive Aleate para përfundimit të Luftës së Parë 

Botërore, ku me argumente vërtetoi lashtësinë e popullit shqiptar, demaskoi 

qëndrimin e Bizmarkut në Kongresin e Berlinit (1878) dhe kërkoi korigjimin 

e kufijve të Shqipërisë, që lanë jashtë shtetit gjysmën e popullit shqiptar. 

Sevasti në kohën kur nuk u ftua Shqipëria në fillim të Konferencës së Paqes 

në Paris (1919) i dërgoi telegram Kryetarit të Këshillit Suprem të Paqes në 
Paris, ku kërkoi pezullimin e vendimit në lidhje me statusin e Shqipërisë dhe 

kërkoi pjesëmarrjen e një delegacioni shqiptar në konferencë. 

 

Ajo i shkroi edhe presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Wilson 

për pretendimet aneksioniste të shteteve fqinjë ndaj Shqipërisë dhe kërkoi 

përfshirjen e Kosovës e të Çamërisë. Kthehet në atdhe së bashku me burrin e 

saj Kristo Dako, në vitin 1922, për të hapur Institutin „„Kiriaz‟‟, ku edhe vet 

ishte njëra ndër themelueset e këtij instituti arsimor. Punoi me vetmohim për 

konsolidimin e këtij instituti në vitet 1922-1933, ku mbas kësaj periudhe ky 

institut mbyllet me një vendim të veçantë më 1933, periudhë në të cilën 

largohet përfundimisht nga arsimi, duke mos pranuar të punojë në shkolla 
shtetërore me programe të tjera.  

 

Në tetor të vitit 1943 është deportuar në kampin e përqëndrimit të Banjacës 

pranë Beogradit, deri në dhjetor të 1944, kur kthehet në atdhe. Sevastia ishte 

martuar me Kristo Dakon, një patriot i madh i çështjes kombëtare, të cilin e 

kishte jo vetëm bashkëshort, por bashkëpunëtor të veprimtarisë atdhetare, 

arsimore dhe publicistike. Vitet e fundit i kaloi në trishtim të plotë, mbasi dy 

djemtë e saj, Gjergji Dako, mjek, kirurg i talentuar dhe Skënder Dako, 

inxhinier, diktatura komuniste i arrestoi si agjentë të imperializimit 

amerikan. Pas tre vjet hetuesi, duke mos duruar dot torturat, Gjergji vari 

vehten në burg. Asnjëherë nëna e gjorë nuk i gjeti eshtrat e të birit. Ky ishte 
fundi. Nuk u deshën veçse pak muaj dhe ajo heroina e dikurshme e 

shqiptarizmit, u mposht nga pikëllimi dhe mbaroi më 30 gusht 1949.  

 

Varrimi ishte shumë i dhimshëm kur e përcollën në banesën e fundit vetëm 

familjarët dhe ajo besnikja e tyre Rukije Tafaj, e cila kishte qenë kuzhinjere 

dikur në konviktin e Kamzës. 

Sevasi Qiriazi ishte një 

veprimtare e shquar e popullit 

shqiptar, e cila kishte dhënë një 

kontribut të paharruar për 

popullin shqiptar.  

 

Për figurën e Sevastisë shkruajnë 

shumë autorë dhe veprimtarë të 
shquar, ku ndër to ishte edhe 

gazetarja amerikane, Hester J. 

Xhenkins, e cila shkruan në librin 

„„Ambasador i arsimit në Lindjen 

e Mesme‟‟, si më poshtë „„Unë 

nuk njoh ndonjë grua tjetër që të 

ketë bërë aq shumë sa Sevastia 

për vendin e vet‟‟. Edhe udhëtarja 

e njohur angleze, Edith Durham, 

e cila ishte shoqe me Sevastinë, 

shkruan për shkollën e Sevastisë: 

„„Është e vetmja shkollë në të 
gjithë Shqipërinë në të cilën vajza 

shqiptare mund të mesojë... 

gjuhën e tyre‟‟. Ndërsa piktori i 

njohur Odhise Paskali kishte 

punuar një medalion për Sevasti 

Qiriazin. 

 

Në vitin 1960 iu nda në Shqipëri 

çmimi „„Urdhri i Lirisë, Medalja 

për Veprimtari Patriotike‟‟ 

(1962) dhe titulli i lartë „„Mësues 
i Popullit‟‟ (1978). 
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Shkruan: Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg, Graz/Austri   
Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg u lind me 28.5.1965 në Eibiswald, Landi i Steiermark-ut në Austri.  Është historian, 

albanolog, përkthyes dhe shkrimtar. Studimet themelore në gjuhën gjermane dhe histori i përfundoi në vitin 1990, 

ndërsa doktoraturën në lëminë e historisë në vitin 1996. Është ekspert në fushën e albanologjisë austro-hungareze për 

raportet mes shkencës, politikës dhe ushtrisë si dhe për marrëdhëniet austro-hungarezo-shqiptare në politikë, ekonomi, 

kulturë, ushtri dhe shkencë. Punoi 6 vite si lektor në Universitetin e Tiranës, 1993-1995 në institutin e gjermanistikës në 

fakultettin e gjuhëve të huaja dhe 1996-2000 në fakultetin e historisë dhe filologjisë; për një vit ishte lektor në 

Universitetin e Vjenës (2001-2002, në institutin e shkencave gjuhësore në cilësinë e udhëheqësit të kurseve të gjuhës 

shqipe); 2 vite ishte lektor në Universitetin e Graz-it (2004-2006, në institutin e shkencave të përkthimit për degën e 

përkthimit gjermanisht-shqip); 2006-2011 lektor në Universitetin e Shkodrës në fakultetin e gjuhëve të huaja për degën 

e germanistikës. Që nga prilli i vitit 2014 është i angazhuar në Universitetin e Graz-it në projektin kërkimor 

,,Albanologjia austro-hungareze 1867-1918 – një shembull i imperializmit kulturor?‟‟. 

 

 

Krali kundër Pekmezit – Lufta në Komisinë 

Letrare Shqipe në Shkodër 1916–1918
1
 

(pjesa e parë) 

 

Gjergj Pekmezi 

 

Komisia Letrare Shqipe2 në Shkodër 1916–1918 është një 

shembull i shkëlqyeshëm për ndërthurjen e të gjitha 

fushave relevante – Fusha e Politikës, Fusha e Ushtrisë, 
Fusha e Shkencës dhe Fusha Brückenkopf, shqip Urë 

                                                
1
 Një nga kapitujt e monografisë së planifikuar si rezultat i projektit 

kërkimor Austrian Science Fund (FWF), projectnr. P26437–G15. 
2
 Shih veprën standarde Tomor Osmani (2009): Komisia Letrare 

Shqipe në Shkodër (1916–1918) dhe Shoqëria e të Shtypurit Shkronja 

Shqip (1879), Shoqëria „Bashkimi“ (1899), Shoqëria „Agimi“ (1901). 

Shkodra: Camaj–Pipa. 

Lidhëse – lidhur me marrëdhëniet austro-hungareze-

shqiptare. Ne i referohemi këtu Teorisë së Praktikës 
(Prakseologjisë) sipas Pierre Bourdieu-s3, e cila përmban 

këta terma kryesorë: Fushë, Habitus, Illusio, Doxa, 

Kapitale, si Kapital Ekonomik, Kapital Kulturor, Kapital 

Shoqëror dhe Kapital Simbolik, dhe Fushë e Pushtetit. 

Termi “Brückenkopf” i referohet modelit “Qendër-

Periferi”4, sipas të cilit bota përbëhet nga kombe në qendër 

dhe kombe në periferi, dhe çdo komb ka një qendër e një 

periferi të vetën. Një rol kryesor në këtë model luan i 

ashtuquajturi „Brückenkopf“, Urë Lidhëse, si baza e 

ndikimit të kombit në qendër mbi një komb në periferi. 

Është fjala për një klasë elitare vendase, e cila është e 
gatshme për kooperim dhe i përshtatet gjerësisht 

botëkuptimit të metropolit, me interesa vetiake për ruajtjen 

e raporteve ekzistuese. Ky model është pikënisja e 

Teorisë se Imperializmit Informal ose të Imperializmit 

Kulturor të Johan Galtung-ut5 me termat e saj kyç 

“dhunë strukturore” dhe “dhunë kulturore”. 

 

Komisia Letrare Shqipe është themeluar me nismën6 e 

komisarit civil August Kral dhe është miratuar me 

urdhërin7 e komandës së korpusit ushtarak austro-

hungarez më 30 qershor 1916. Ajo e filloi veprimtarinë 

e saj me mbledhjen e parë më 1 shtator 1916.8 Anëtarët 
e saj ishin gati të gjithë ekspertët për çështjet gjuhësore 

e letrare, të cilët gjendeshin asaj kohe në Shqipëri: 

Maksimilian Lamberc dhe Rajko Nahtigal si ekspertë 

këshillues, Gjergj Pekmezi si kryetar, i emëruar nga 

Komanda ushtarake austro-hungareze, Aleksandër 

Xhuvani, Ndre Mjeda, Luigj Gurakuqi, Sotir Peci, Hil 

Mosi, Gjergj Fishta, Ambroz Marlaskaj, Mati Logoreci, 

Ndue Paluca dhe Luigj Naraçi.9 Gjuhëtari shkodran 

Tomor Osmani jep edhe anëtarë të tjerë: Hafiz Ali 

                                                
3
 Lista e botimeve të Bourdieu-s dhe mbi Bourdieu-n është shumë e 

gjatë. Shih si hyrje Christian Papilloud (2003): Bourdieu lesen. 

Einführung in eine Soziologie des Unterschieds. Mit einem Nachwort 

von Loic Wacquant. Bielefeld: Transcript. 
4
 Shih Immanuel Wallerstein: The Modern World-System, e botuar në 

katër vëllime 1974, 1980, 1989 dhe 2011. 
5
 Johan Galtung (1971): A Structural Theory of Imperialism. In: 

Journal of Peace Research 8, 2, f. 81–117; Johan Galtung (1990): 

Cultural Violence. In: Journal of Peace Research 27, 3, f. 291–305. 
6
 HHStA, Konsulatsarchiv Skutari, K 21–3 Literatur: Literarische 

Kommission, Privatbrief von Kral an Rappaport, 5.9.1916. 
7
 Mariano San Nicolo (1918): Die Verwaltung Albaniens durch die k. 

u. k. österreichisch–ungarischen Truppen in den ersten zwei Jahren 

der Besetzung des Landes an der Hand der ergangenen Befehle. Zum 

Amtsgebrauch bearbeitete Sammlung der vom Höchsten Kommando 

in Albanien erlassenen Verordnungen normativen Charakters. Wien: 

Kriegsministerium, f. 248. 
8
 Laimet e Komisis Letrare Shqipe, Shkodra, 1918, S. 2. 

9
 Po aty. 
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Korça, Vinçens Prenushi, Sali Nivica dhe Josif 

Haxhimima.10 Në statutet e komisisë thuhej: “Komisia 

Letrare Shqipe e ka qëllimin dhe detyrën t‟i shërbejë 

drejtorisë së përgjithshme të arsimit dhe sipas nevojës 

komandës së korpusit ushtarak si organ këshillues dhe 

mbështetës në çështjet e gjuhës shqipe (ortografi, 

terminologji, gramatikë të gjuhës letrare) dhe letërsisë 

shqipe. Ajo përbëhet nga drejtori i përgjithshëm i 

arsimit si kryetar, një zëvendës i kryetarit, një sekretar 
si dhe nga anëtarë të rregullt dhe korrespondentë (të 

jashtëm).”11 Si veprimtari të kësaj komisie 

numëroheshin: publikimi i veprave të paprintuara të 

shkrimtarëve shqiptarë, botimi i një reviste mujore 

(gjuhësi, letërsi, histori, raporte mbledhjesh) nën 

bashkëpunimin e mundshëm me albanologë të Austro-

Hungarisë dhe Gjermanisë, botimi i librave shkollorë, 

botimi i një fjalori shqip-gjermanisht si dhe veprimtaria 

këshilluese për zyrat e tjera shqiptare lidhur me gjuhën 

shqipe. Gjuha dhe letërsia shqipe duhej të zhvilloheshin 

më tej, ortografia e të dyja dialekteve të mëdha të 

përmirësohej dhe të njësohej si dhe të krijoheshin fjalë 
të reja dhe terma teknikë për administratën dhe hartimin 

e librave shkollorë.12 

 

Një nga pikat kryesore të aktiviteteve të Komisisë 

Letrare Shqipe ishte krijimi i teksteve mësimore të 

përshtatshme për shkollat, e nisur në fillim të vitit 

1917.13 Librat shkollorë më të mirë të monarkisë duhej 

të shfrytësoheshin si bazë për tekstet mësimore shqipe 

nën përdorimin sipas kuptimit të letërsisë shqipe 

ekzistuese dhe librat mësimorë duhej të hartoheshin 

sipas parimeve të moralit dhe etikës evropiane nën 
përjashtimin e të gjitha temave dhe tezave, të cilat ishin 

në kundërshtim me karakteristikat specifike të njërit nga 

tri konfesionet fetare në Shqipëri. Fishta, Logoreci, 

Paluca dhe Gaspër Beltoja, drejtuesi i zyrës së 

përkthimit, u ngarkuan me hartimin e librave të 

llogaritjes dhe leximit si dhe të një libri të vogël 

gjuhësor për shkollat fillore jo më vonë sesa deri më 15 

prill 1917. Përveç kësaj Komisia Letrare Shqipe u 

udhëzua të hartonte të gjithë librat për shkollat qytetare 

(Bürgerschule) në mirëkuptim me drejtorinë e 

përgjithshme të arsimit dhe pjesërisht nëpërmjet 
anëtarëve të saj dhe pjesërisht nëpërmjet ekspertëve të 

tjerë. Komanda e korpusit theksoi se insistonte me forcë 

në përmbushjen e detyrimeve të marra përsipër, sepse 

ajo ishte e vendosur ta ngrinte sistemin shkollor shqiptar 

në kohë sa më të shkurtër në një bazë moderne dhe 

vetëm kombëtare.14 Më pas ortografia dhe gjuha, të cilat 

                                                
10

 Tomor Osmani (1987): Çështje të gjuhës letrare shqipe gjatë viteve 

1916–1918. Në: Buletin shkencor, Shkodra, nr.1, f. 49 f.. 
11

 HHStA, Konsulatsarchiv Skutari, K 21–3 Literatur: Literarische 

Kommission, Korpskommando–Verordnung, Ev.nr. 2954/II, 

10.11.1917, Statut für die Albanische Literarische Kommission in 

Skutari. 
12

 Robert Schwanke (1977): Österreich–Ungarns Beitrag zur Gestaltung 

der albanischen Schriftsprache. In: Akten des internationalen 

Kolloquiums Innsbruck 1972 zum Gedächtnis an Norbert Jokl. 

Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft, S. 717. 
13

 HHStA, Konsulatsarchiv Skutari, K 21–3 Literatur: Literarische 

Kommission, an die Unterrichtslandesdirektion und an die albanische 

literarische Kommission ergangener Befehl des 19. Korpskommandos 

vom 19.1.1917 betreffs Schaffung von Lehrtexten. 
14

 Po aty. 

duheshin aplikuar, u fiksuan në librat shkollorë, tekstet, 

të cilat duheshin krijuar, dhe ndihmat provizore, të cilat 

duheshin përdorur, u caktuan, personat, të cilët duheshin 

ngarkuar me punët redaktuese, u zgjodhën dhe një 

program pune i saktë dhe i kufizuar në kohë u caktua.15 

Hartues të tjerë të teksteve mësimore, nga të cilat duhej 

eliminuar sipas udhëzimit
16

 të Ballhausplatz-it gjithçka 

që mund të kishte çuar në konflikte midis bashkësive 

fetare, ishin Aleksandër Xhuvani, Sotir Peci dhe Ndre 
Mjeda. 

 

Lidhur me çështjen e dialektit kishte një konflikt të 

brendshëm: një palë rreth Kralit dhe Lambercit donte të 

krijonte një gjuhë letrare të unifikuar në bazë të dialektit 

elbasanas, një palë tjetër rreth Pekmezit dhe Nahtigalit 

mbronte ekzistencën krah njëri-tjetrit të të dyja 

dialekteve të mëdha të gegërishtes dhe toskërishtes. 

Monarkia e Dyfishtë e kishte si parim të mos përzihej në 

çështjet faktike të njësimit të gjuhës, por përfaqësuesit e 

saj diplomatikë përpiqeshin të balanconin qëndrimet 

armiqësore midis palëve. Ballhausplatz-i anonte nga 
unifikimi i gegërishtes duke u nisur nga Shkodra dhe 

nga krijimi i parashkallës për vendosjen e dialektit të 

Elbasanit si gjuhë shtetërore. Të gjitha vendimet, të cilat 

merreshin në këtë çështje aq të rëndësishme për 

zhvillimin e gjuhës shqipe dhe për edukimin e popullit, i 

komunikoheshin nëpërmjet urdhrit të komandës së 

korpusit drejtorisë së përgjithshme të arsimit dhe 

Komisisë Letrare Shqipe.17 Më në fund Komisia Letrare 

Shqipe në një mendje me ministrinë e jashtme të 

Austro-Hungarisë e konfirmoi më 11 dhjetor 1916 

vendimin e Kongresit të Elbasanit në vitin 1909 për ta 
zgjedhur dialektin e Elbasanit si bazë të një gjuhe të 

unifikuar kombëtare.18 Më 9 janar 1917 komanda e 

korpusit e miratoi nismën për të thirrur ekspertë të 

përshtatshëm, sidomos Xhuvanin, anëtarin 

korrespondent të komisisë dhe banues në Elbasan, për 

studimin më të hollë të dialektit të Elbasanit dhe të 

dialekteve të tjera të Shqipërisë së Mesme.19 

 

(vijon) 
 

 

 

 

 

 

                                                
15

 HHStA, Ministerium des Äußeren, Präs. Nr. 208, Schreiben vom 

21.3.1917 an das Generalkonsulat in Scutari betreffs Arbeiten der 

literarischen Kommission und Herstellung von albanischen 

Lehrtexten. 
16

 HHStA, Ministerium des Äußeren, Präs. Nr. 1668, Schreiben vom 

6.4.1917 an Generalkonsul August Kral in Scutari betreffs 

Lehrbehelfe für die albanischen Schulen. 
17

 HHStA, Ministerium des Äußeren, Präs. Nr. 208, Schreiben vom 

21.3.1917 an das Generalkonsulat in Scutari betreffs Arbeiten der 

literarischen Kommission und Herstellung von albanischen 

Lehrtexten; Schwanke (1977), S. 724 f.. 
18

 HHStA, Konsulatsarchiv Skutari, K 21–3 Literatur: Literarische 

Kommission, Präs. Nr. 1165, Privatbrief von Kral an Rappaport, 

16.12.1916. 
19

 HHStA, Konsulatsarchiv Skutari, K 21–3 Literatur: Literarische 

Kommission, Verordnung des Korpskommandos vom 9.1.1917 an die 

Albanische Literarische Kommission. 
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Shkruan: Prof. Dr. Lush Culaj-Instituti Albanologjik në Prishtinë/Kosovë 

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

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

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

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

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

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

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

bibliografike, trajtesa, vështrime e punime shkencore. 

 

Çështja e Kosovës në Paqen e Versajës 

 

Mbarimi i Luftës së Parë botërore e gjeti Lëvizjen Kombëtare Shqiptare me një program më të qartë, i cili kishte dy 

premisa kryesore: 1) rikonfirmimin e pavarësisë së vendit dhe 2) rishikimin e kufijve shtetërorë, me qëllim të përfshirjes 

brenda këtyre kufijve të trojeve shqiptare të lëna jashtë padrejtësisht.  
 

Duke filluar nga fundi i vitit 1918, një veprimtari të 
madhe patriotike e zhvilloi edhe komiteti Mbrojtja 
kombëtare e Kosovës, i cili ishte formuar disa muaj më 
parë, por përfaqësonte njërën ndër organizatat politike 
më të rëndësishme në Shqipëri në vitet 1918-1920.  

 

Edhe anëtarët e Komitetit të Kosovës, sikurse edhe 
patriotë të tjerë, shpresonin se hallet e Shqipërisë dhe të 
shqiptarëve do të zgjidheshin me drejtësi nga fuqitë e 
mëdha. Komiteti i Kosovës bënte përpjekje të mëdha 
për t‟i informuar opinionin dhe zyrtarët e brendshëm 
dhe të jashtëm mbi tërë gjendjen në Shqipëri, por, 
gjithashtu, edhe për gjendjen në viset tjerë shqiptare që 
rënkonin nga thundra e armiqve. Pra, luftën për 
internacionalizimin e çështjes së Kosovës dhe çështjes 
shqiptare në përgjithësi, do ta fillojë Komiteti Mbrojtja 
kombëtare e Kosovës. Qëllimi i Komitetit ishte që, në 
bazë të argumenteve që dispononte, të prezantonte para 
institucioneve ndërkombëtare me fakte të pamohuara 
Kosovën si tokë etnike shqiptare. Gjendja në Shqipëri 
ishte e tendosur. Duke filluar nga disa faktorë si nga 
ardhmëria e vendit, por edhe nga lakmia për pushtet, e 
dobësitë e tjera të brendshme, si: mosuniteti, shqiptarët 
në kuvendin historik të Versajës do t‟i përfaqësonin 
shumë delegacione. Përveç faktit që në Paris u filluan 
disa delegacione shqiptare, ato në fillim ishin të përçarë 
në mes vete dhe përfaqësoheshin në këtë përbërje: 

1. Delegacioni i Qeverisë së Durrësit: kryetari 
i Qeverisë Turhan pashë Përmeti, imzot Luigj Bumçi, 
Mehmet Konica, Luigj Gurakuqi, dr. Turtulli dhe 
Mustafa Kruja. 

2. Delegacioni amerikano-shqiptar: Nuredin 
Vlora, dr. Turtulli, Mehmet Konica, Parashqevi Qiriazi, 
Eriksoni (një filoshqiptar) dhe Mihajl Grameno. 

3. Delegacioni i shqiptarëve të Stambollit: 
Halil pasha (ish-ministër i Punëve të Jashtme). 

4. Delegacioni i shqiptarëve të Rumanisë: 
Pandeli Evangjeli, princ Gjika, dr. Temo, Dhimitër 
Berati, Petro Goxhameni. 

5. Delegacioni i shqiptarëve të Bullgarisë: 
Vanxho Tortulli, Salahudin Bloshi, Dhimitër Mano. 

6. Përfaqësuesi i Shkodrës At Gjergj Fishta. 

7. Përfaqësuesi i gjithë opozitës shqiptare që 
kishin shkuar në Versajë me ndihmën e serbo-
malazezëve ishte Esat pashë Toptani. 

Kur iu hedhim një sy delegacioneve dhe personave që 
na përfaqësonin, mund të shikojmë mungesën apo 
privimin e përfaqësuesve shqiptarë të Kosovës. Këtë 
mungesë të shqiptarëve të Kosovës u përpoq që ta 
përmirësojë në emër të Komitetit të Kosovës prej tre 
personash me Hasan Prishtinën në krye. Udhëheqësi i 
delegacionit të Komitetit të Kosovës, i cili filloi me 
vonesë për Paris informonte se në Romë kishte arritur 
mirë dhe se pas dy ditësh do të fillohet për vendin ku 
duhet të arrinte. Ai i shkruan komitetit se “ishte 
informuar me keqardhje se në Durrës kundër italianëve 
ishte bërë një demonstratë e madhe dhe në këto çaste 
kur bëhet fjalë për mbrojtjen e atdheut dhe kur kufiri 
verior ende nuk është vendosur kam frikë se do të na 
shkatërrojnë.” “Në një periudhë kur Anglia përpiqet t‟i 
ndihmojë Jugosllavisë dhe kur dihet se me Italinë 
gjendet në grindje diplomatike në konferencë, këto 
sjellje të disa kalamajve që mund të sjellin dëme të 
mëdha nuk di si t‟i interpretoj.” Pastaj Hasani pyet mos 
vallë këto sjellje janë intriga të armiqve tonë jugosllavë 
dhe grekë. Në kohën kur po caktohen kufijtë e veriut 
dhe të jugut të Shqipërisë t‟i zemërojmë italianët nuk 
ka asnjë kuptim as dobi. Mora vesh nga një burim i 
saktë potenconte Hasani në letrën e tij se ministri i 
Jashtëm i Italisë ka theksuar: “Fillova të mos i shoh të 
padrejta pretendimet e atyre që theksojnë se shqiptarët 
nuk janë mirënjohës për të mirën që u bëhet dhe që 
thonë se është më mirë shqiptarët t‟i lëmë t‟i 
rregullojnë vetë punët e veta”.  

 

Turqia, duke e potencuar vetëm Kretën, e shpuri veten 
e saj deri në varr. Druaj se duke theksuar Sazan, Sazan, 
edhe në veten tonë do ta shpijmë në atë përfundim. 
Këtu shihet largpamësia e të deleguarit të Komitetit të 
Kosovës, Hasan Prishtinës, në lidhje me rrjedhat e 
mundshme diplomatike evropiane dhe diplomacinë që 
duhet ndjekur shqiptarët në mënyrë që në Konferencën 
e Versajës ta kenë përkrahjen e diplomacisë italiane. 
Mirëpo, Hasan Prishtina i njihte edhe pretendimet 
territoriale të Italisë ndaj Shqipërisë dhe sidomos 
aspiratat e saj për realizimin e marrëveshjes së fshehtë 
të Londrës, por ai theksonte: “Unë nuk them që Sazani 
t‟i jepet Italisë, por çdo gjë e ka kohën e vet, duke 
theksuar se ato punë që do të bëhen sot, mund të bëhen 
15 ditë më pas dhe kur të caktohen kufijtë veriorë 
mund të bëjnë edhe 20 herë në ditë demonstrata kundër 
Italisë dhe fitimi mbi Sazanin mund të sigurohet”. 

mailto:lushculaj66@hotmail.com
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Mirëpo, delegacioni i Komitetit të Kosovës, i nisur për 
në Paqen e Versajës nuk mundi të shkonte në Versajë.  

 

Në  pamundësi që të dërgonte menjëherë një 
delegacion të vetin për ta përfaqësuar dhe për të 
parashtruar kërkesat e tij, në emër të popullsisë 
shqiptare të Kosovës dhe të viseve të tjera në 
Konferencën e Paqes në Paris, më 12.2.1919, e 
konsideroj të arsyeshme t‟i jepte të drejtë për ta 
përfaqësuar në këtë konferencë delegacionit zyrtar 
shqiptar, duke i vënë si kusht përfaqësimi mbrojtjen e 
dy kërkesave kryesore të programit të tij themeltar. Së 
pari kërkesën për pranimin e një Shqipërie 
vetqeverimtare, të përjashtuar nga protektoratet e huaja 
e me kufijtë etnikë dhe së dyti, kërkesën për bashkimin 
me Shqipërinë të të gjitha atyre qyteteve dhe krahinave 
në shumicë dërrmuese me popullsi shqiptare që ishin 
pushtuar e aneksuar nga Serbia dhe Mali i Zi më 1912. 
Komiteti i Kosovës e autorizoi për t‟i përfaqësuar 
interesat e komitetit edhe përfaqësuesin e qytetit të 
Shkodrës At Gjergj Fishtën dhe Mithat Frashërin. 

 

Vlen të theksohet me këtë rast se kryesia e Komitetit i 
paralajmëronte në formë të prerë delegatët përfaqësues 
se, në qoftë se nuk përfilleshin dy pikat e 
lartpërmendura, nuk kanë të drejtë për ta përfaqësuar 
Komitetin Mbrojtja Kombëtare e Kosovës.  

 

Çështja e Kosovës dhe Maqedonisë, si edhe viseve të 
tjera të banuara me shqiptarë në Mbretërinë SKS, zuri 
vend të rëndësishëm në Konferencën e Paqes në Paris. 
Vetë Nikolla Peshiqi, udhëheqës i delegacionit serb 
(jugosllav) në këtë konferencë i frikësohej mundësisë 
që Wilsoni me delegacionin e tij nga SHBA ta ngrinte 
çështjen e Maqedonisë dhe të Kosovës, mbështetur në 
parimin etnik dhe të vetëvendosjes, teori kjo të cilën 
Wilsoni vetë e kishte përhapur dhe e mbështeste kudo. 
Në cilësinë e kryetarit të Komitetit të Kosovës, Kadri 
Prishtina disa herë iu drejtua presidentit Wilson për ta 
informuar për atë çka ndodhte në territoret shqiptare. 
Presidentit Wilson i kishte dërguar telegram edhe 
patrioti i shquar Hasan Prishtina qysh më 18 dhjetor 
1918 para fillimit të Konferencës së Paqes. Hasan 
Prishtina iu drejtua presidentit Vilson në emër të dy 
milionë e gjysmë shqiptarëve, të popullit më të vjetër të 
Gadishullit Ballkanik, ku kërkonte të shqyrtohen 
aspiratat e kombit tonë dhe kërkonte të na jepnin 
mundësinë t‟ia paraqesim këto aspirata Konferencës së 
Paqes. Në prill të vitit 1919 presidenti Wilson 
autorizonte Ambasadën amerikane në Romë që ta 
informonte Komitetin e Kosovës se po interesohej për 
Shqipërinë. Ambasadori, në telegramin që i dërgonte 
Komitetit, theksonte: “Duke e zbatuar urdhrin e 
presidentit Wilson, kam nderin t‟ju informoj se nota e 
juaj ka arritur dhe se gjendja e brendshme e Kosovës 
ka për t‟u përmirësuar.” Siç dihet, Wilsoni e mbështeti 
çështjen shqiptare aq sa mundi, por vota e tij nuk ishte 
e mjaftueshme për zgjedhjen e tërësishme të çështjes 
shqiptare. Komiteti i Kosovës përpiqej që në Versajë të 
mbroheshin jo vetëm të drejtat e kosovarëve, por të 
mbarë popullit shqiptar.                 

Qëndrimi i delegacionit qeveritar  
 Në shkresën dërguar Konferencës së Paqes në Paris 
nga Qeveria shqiptare, ndër të tjera, theksohej: “Ne nuk 
kërkojmë asgjë që nuk është shqiptare dhe nuk kemi 
aspiruar kurrë të përfshijmë në shtetin shqiptar grupe 
qe u përkasin kombeve të tjera, ne kërkojmë vetëm të 
marrim në dorë territoret shqiptare qe na janë shkëputur 
nga Traktati i Berlinit dhe Konferenca e Londrës. Ne 
kërkojmë gjithashtu pavarësinë dhe integritetin 
territorial të Shqipërisë dhe respektimin e të drejtave 
sovrane të popullit shqiptar, që kombi shqiptar të 
punojë në paqe, për të shfrytëzuar burimet e vendit të 
tij dhe të bëhet një element i rendit në Gadishullin 
Ballkanik që të radhitet edhe ai përkrah kombeve të 
qytetëruara”. Dërgata shqiptare kritikoi edhe lakmitë e 
pangopshme të fqinjëve ballkanikë, veçanërisht të 
Greqisë, dhe format makabre të përdorura nga ajo 
kundër popullsisë shqiptare dhe kundër vetë 
Shqipërisë. Në vijim do të theksohej: “Në qoftë se 
Paqja e Versajës do t‟i njohë këto cungime të 
territoreve shqiptare të bëra më 1878 dhe 1913, 
Shqipëria kurrë nuk do të gëzojë qetësinë e duhur dhe 
zhvillimin e saj ekonomik. Do të krijohen kriza 
periodike me Greqinë dhe Serbinë, të cilat nuk do të 
jenë në gjendje ta përfillin dëshirën e shqiptarëve për 
pavarësinë e tyre”. “Konferenca kishte me ba një 
paudhni të përgjakshme, po nuk i kthej Shqipërisë ato 
prona që iu dhanë grekëve dhe serbëve”. 

 

Pra, situata e rëndë, e krijuar për delegacionin shqiptar 
në shkurt-mars 1919, më lënien mënjanë të kërkesave 
të tij territoriale dhe nga ana tjetër shqyrtimi dhe 
qëndrimi apriori miratues për synimet greke mbi 
Shqipërinë Jugore, e detyruan delegacionin shqiptar që, 
më 7 mars 1919, të dilte para Konferencës me një 
parashtresë tjetër, përmes së cilës ritheksonte kërkesat e 
tij, duke u bazuar në parimin e kombësisë. Me këtë rast 
delegacioni propozoi organizimin e një plebishiti 
popullor, që do të shtrihej në të gjitha territoret 
kontestuese ndërmjet Shqipërisë dhe të vendeve fqinje 
të Evropës Juglindore, si në jug ashtu në veri, si brenda 
territoreve të shtetit shqiptar të pretenduara nga Greqia, 
ashtu edhe jashtë tij, në trevat e kërkuara nga Qeveria 
shqiptare, në Kosovë dhe Çamëri. 

 

Kërkesa ishte që popullsia të mund të shprehej lirisht 
për ardhmëninë e saj politike. Delegacioni qeveritar 
shqiptar kërkonte që në këto treva, me autorizimin e 
Konferencës, të vendosej një kontingjent trupash 
amerikane për periudhën derisa të përfundonte 
referendumi. 

 

Më 11 mars 1919 kryetarit të Konferencës së Paqes, 
Klemanso, i dërgohet një protestë kundër masakrave 
serbe në Kosovë. Pas ca ditësh delegacioni i paraqiti 
Konferencës një varg statistikash të nxjerra nga burime 
të ndryshme (austriake, turke e bullgare) përmes të 
cilave argumentohej që Kosova dhe trevat tjera të 
pushtuara që delegacioni kërkoj ti bashkoheshin shtetit 
shqiptar banoheshin me shumicë absolute nga 
popullata shqiptare në shkallën rreth 80 për qind. Këto 
memorandume u ndikuan nga rrethanat e reja që u 
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krijuan. Fillimisht kërkesa e mëparshme për bashkimin 
e këtyre territoreve të paraqitur më 5 shkurt nuk gjeti 
mbështetje në konferencë. Përkundrazi aty gjenin 
mbështetje pretendimet e fqinjëve ballkanikë për 
copëtimin e mëtejmë të Shqipërisë. Së dyti, me 
rivendosjen e sundimit jugosllav në Kosovë dhe në 
viset e tjera shqiptare që vazhdonin të përfshiheshin në 
kuadër të Mbretërisë së SKS, popullsia e këtyre trevave 
u ishte nënshtruar dhunës dhe territorit, grabitjeve e 
ndjekjeve masive. Si pasojë e kësaj gjendjeje përreth 
Shkodrës ishin grumbulluar rreth 30.000 emigrantë 
shqiptarë, të cilët kërkonin e Qeverisë shqiptare. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Megjithatë, shtypi i Fuqive të Mëdha vendimmarrëse 
në Versajë, e sidomos ai francez, duket se nuk e 
shikonte me simpati delegacionin qeveritar shqiptar, 
sidomos kryetarin e tij Turhan Pashë Mehmetin. 
Gazetat franceze shkruanin: “Konferenca e Paqes bëri 
një gabim trashanik duke pritur një delegat shqiptar të 
kryesuar nga një njeri i sulltan Hamitit në vend që të 
priste Esad Pashën, i cili kishte luftuar për aleatët”. 
Përmes këtij argumenti gazetat filluan ta godisnin edhe 
parimin e krijimit të një shteti shqiptar duke pyetur se 
si është e mundur të krijohej një shtet i këtillë i 
vetëquajtur shqiptar, kurse kryetarët e tij deri dje i 
shërbenin Turqisë. Fundi i fundit, theksonin gazetat e 
Parisit, Shqipëria nuk mund të jetë veçse një Turqi e 
vogël e cila do të qeveriset prej ish-nëpunësve të 
Turqisë së madhe. Madje, gazeta “Le Journal” kishte 
gjetur edhe një fotografi të vjetër të Turhan Pashës, me 
fes të kuq në kokë, të cilën e botoi me të arritur në 
Paris të delegacionit shqiptar. Pak më vonë delegacioni 
ynë shtroi para Konferencës së Paqes memorandumet 
mbi Shqipërinë dhe dukej qartazi se këto 
memorandume nuk ishin të sinqerta në sytë e 
diplomatëve perëndimor sado bukur dhe mirë qe ishin 
shkruar”. Megjithatë, delegacioni qeveritar përpiqej me 
çdo kusht ta paraqiste në mënyrë sa më të denjë në 
konferencë çështjen shqiptare. Interesat e përgjithshme 
kombëtare dominuan mbi ato personale. Njëra nga 
dëshmitë për këtë ishte edhe qëndrimi i mençur i 
kryeministrit dhe udhëheqës i delegacionit, Turhan 
Pashë Mehmeti. Për t‟iu kundërvënë edhe akuzave të 
lartshënuara në adresë të tij, nga sidomos atyre nga 
shtypi francez, ai vendosi që në krye të delegacionit 
qeveritar të vihej imzot Luigj Bumçi, ndërsa sekretar u 
caktua Gjergj Fishta. Si diplomat i vjetër dhe i urtë, 
duke e njohur pozicionin e Shqipërisë, Turhan Pasha e 
kuptoi se për të pasur gjasa fitimi ishte më e udhës se 
para kancelarive evropiane të paraqitej një prelat 
katolik sesa një ish-ambasador i Turqisë në Peterburg. 
Më 14 gusht 1919 Luigj Bumçi denonconte para 
Klemansosë marrëveshjet italo- greke në dëm të 
shqiptarëve, duke konsideruar se si një veprim i tillë 
ishte në kundërshtim me parimet e të drejtave të 
popujve të vegjël. Ky kundërshtim i qartë, sipas 
gazetës “Populli”, pati sado kudo një efekt në qarqet e 
Konferencës, duke i kthyer në favor tonin disa anëtarë 
të komisionit që merrej me punët e Greqisë. 

 

Megjithatë, më 13 janar, Konferenca vendosi që t‟i 
kënaqte apetitet e Jugosllavisë, Italisë dhe Greqisë. Dy 

ditë më vonë Luigj Bumçi i drejtohej kryetarit të 
Konferencës së Paqes, duke protestuar ashpër kundër 
këtyre vendimeve që nuk përputheshin me të drejtën 
për vetëvendosje të popujve. Për t‟u mbrojtur nga këto 
padrejtësi që synonin copëtimin e Shqipërisë, më 16 
janar 1920, Luigj Bumçi iu drejtua me një letër 
kryetarit të Lidhjes së Kombeve, me ç‟rast kërkonte 
mbrojtjen e Lidhjes nga pazarllëqet e padrejta të 
Konferencës së Paqes. Gjashtë ditë më vonë, më 22 
janar 1920, Luigj Bumçi e informonte Qeverinë e 
Përkohshme në Durrës mbi gjendjen kritike të 
Shqipërisë në Konferencën e Paqes, ku theksohej: 
“Lajmet e fundit, sikundër do t‟i keni mësuar prej 
shtypit janë dëshpëruese. Konferenca, për të ndrequr 
punën e Adriatikut, bëri një projekt që terrorizon 
Shqipërinë. Ne protestuam me fuqi kundër kësaj 
padrejtësie, por zëri ynë nuk mjafton për ta ndalur 
zbatimin e saj, andaj është mirë që shqiptarët ta njohin 
fatin e keq që u cakton Konferenca e të protestojnë si 
t‟u duket më mirë”. Përmes një telegrami, hartuar më 
11 shkurt 1920, delegacioni shqiptar në Konferencën e 
Paqes i drejtohet kryeministrit të Qeverisë angleze, 
Llojd Xhorxhit, në Londër, ku theksohej: “Të ndamët e 
Shqipnisë ndërmjet italianësh grekësh e serbësh, ose të 
nënshtruemit e saj, nëpër një formë çfarëdo, nën rojën e 
këtyre shteteve që kanë pas kurdoherë qëllime 
aneksioniste mbi trollin shqiptar, kishte për të pasë 
rrjedhat më të liga për fatin e kombit tonë”. Nga 5-27 
mars 1920 në Londër qëndruan Imzot Bumçi dhe 
Mihal Tortulli. Qëllimi i udhëtimit ishte që përmes 
miqve që kishin atje ta informonin Qeverinë angleze 
mbi të drejtat e popullit shqiptar dhe mbi aftësinë e 
shqiptarëve për ta qeverisur vetveten. U takuan edhe 
me sekretarin e Lidhjes së Kombeve, z. Drummond, 
duke e informuar me detaje mbi çështjen shqiptare dhe 
duke e shprehur qëndrimin e shqiptarëve për 
mospranimin të asnjë mandati nga Italia, Greqia dhe 
Jugosllavia.  
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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). 

 

 

Disidentja e parë shqiptare-Musine Kokalari 
 
Vala e gjyqeve të inskenuara në Shqipëri kishte filluar menjëherë pas 
përfundimit të Luftës së Dytë Botërore. Gjatë kësaj periudhe u organizuan shumë 

procese gjyqësore
1
, ku në bankën e të akuzuarve u ulën intelektual të shumtë, 

dhe kryesisht, ishin ata, të shkolluar në shtetet perëndimore, dhe që nuk ishin të 

kënaqur që vendi i tyre ngeli në lindje. Edhe pse, armata e të pakënaqurve ishte 
tejet e madhe që Shqipëria pranoi sistemin komunist, pushtetarët megjithatë nuk 

hiqnin dorë nga regjimi i sapo instaluar.  
   

Musine Kokalari 

 

                                                
1
Georges Herman Hodos, Inskenimet (Proceset politike dhe spastrimet staliniste në Europën 

Lindore 1948-1956), Tiranë, 2000, f. 21. 

Një nga organizatat opozitare 
ilegale më të hershmet e më të 

mëdha që u formua dhe punoi për 
të vendosur në Shqipëri një sistem 

politik pluralist në kundërshtim me 
përpjekjet që bënte udhëheqja e 

PKSH për të vendosur një sistem 
njëpartiak, ishte organizata 

“Bashkimi-demokratik shqiptarë ”
2
  

 

Fillimisht, ata, filluan fshehtas të 
shprehnin pakënaqësitë e tyre, që 

më vonë për të kaluar në formimin 
e grupeve e organizatave të para të 

formuara ilegalisht. Në këtë 
mënyrë, lindën edhe bërthamat e 

para të opozitës  shqiptare, në jetën 
politike. Në fillim formohet “Fronti 

i Rezistencës”, e më vonë fillojnë të 
lindin edhe organizata te tjera 

ilegale. Në skenën politike 
shqiptare dalin intelektualët e 

shquar që nuk ishin të kënaqur me 

rrjedhat politike, pastaj vijnë e 
marrin hov edhe patriotet 

nacionalist që Musine Kokalari 
ishin të shumtë në tokën shqiptare, 

dhe në ndërkohë filluan të 
bashkëpunonin ngushtë me social-

demokratet, që në vete kishin 
përfshirë emra të rinj e të nderuar 

si: Sami Qeribashi, Qenan Dibra, 
Musine Kokalari

3
 e shumë të tjerë. 

 
Në radhët e opozitës shqiptare të 

pasluftës nuk mungonin as emrat e 
njohur të cilët kishin marr pjesë dhe 

e përkrahnin me besnikëri Lëvizjen 
Nacional-Çlirimtare, e ata nuk ishin 

të pakët. Dëshpërimi nga ana e 
udhëheqësve komunist që kishte 

pasua menjëherë pas lufte i detyroi 
ata që të tërhiqeshin dhe të merrnin 

qëndrim  të kundërt. Me kohë u 
vërejt se nuk u respektuan 

qëndrimet e Mukjes  dhe të 

                                             
2
Demir Durmishi, Veprimtaria e bandave 

dhe e organizatave opozitare ilegale në 

Shqipëri (1944-1948), Tiranë, 2003,f.173 
3
Dr. Pjetër Pepa, Dosja e diktaturës, 

Tiranë 1995, f. 77 

mailto:sabile_basha@hotmail.com
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Bujanit
4
. Andaj çdo qëndrim i mëtejshëm në këto pozita për atdhetarët që donin 

një Shqipëri të bashkuar e demokratike ishte fyes për ta.  
  

Ata demokrat, duke e parë nevojën, se vetëm si të bashkuar, do të lëviznin diç 
nga zeroja që e kishte kapluar Shqipërinë filluan të vepronin. “ Në verën e vitit 

1945 kam hyrë në lidhje me grupet e tjera antikomuniste të kryesuara nga Sami 
Qeribashi e Qenan Dibra dhe kemi hartuar memorandumin që do t‟iu dërgohej 

misioneve ushtarake aleate të akredituara në Tiranë e që ishte miratuar në 
mbledhjen e 6 nëntorit...

5
” kështu do të deklaronte Musineja gjatë hetuesisë. Në 

memorandumin e tri partive antikomuniste ishte edhe një kërkesë që tek hetuesit 
kishte ngritur reagime të papara. Fjala ishte për kthimin e kufijve etnik. Ngase në 

hetuesi Telat Drini kishte deklaruar se “ne jemi takuar me Qenan Dibrën, ku 
kemi shtruar çështjen e sigurimit të Kosovës dhe të Çamërisë...

6
”. Në takimin e 

verës 1945, u bashkua “Partia Social-Demokrate”, që kryesohej nga profesoresha 
Musine Kokalari, “Partia e Legalitetit” (zogiste), që kryesohej nga avokati 

Qenan Dibra dhe “Fronti i Rezistencës” (indipendent), që e udhëhiqte avokati 

Sami Qeribashi, duke formuar një organizatë më të madhe, më të fortë e më të 
fuqishme antikomuniste që e quajtën “Bashkimi Demokratik Shqiptar”. Me 

formimin e kësaj organizate, intelektualët e shumtë filluan të frymonin më lehtë 
dhe në të aderuan një numër i madh i patriotëve të pa angazhuar gjerë më atëherë 

në partitë politike
7
. 

  

Pas një aktiviteti të lakmueshëm dhe kur u mendua se organizatës së sapo 
formuar iu dha e mbara, organet e hetuesisë e zbuluan atë. Në vitet e para të 

pasluftës në Shqipëri u vu një “rregull” nga organet hetuese. Çdo gjë survejohej 
me besnikëri nga njerëzit e pushtetit. Ishte krejt e natyrshme që një organizatë aq 

e madhe dhe aq aktive siç ishte “Bashkimi Demokratik Shqiptar”, që të mos bie 
në sy. Në janar të vitit 1946 anëtarët e organizatës ilegale shqiptare një nga një u 

zbuluan, dhe një nga një u arrestuan, dhe numri i tyre arriti në 37 veta. 
(Koinçidenc e çuditshme. Po ashtu, në Kosovë, në Gjykatën e Qarkut në Gjilan, 

në të njëjtin vit, para trupit gjykues dalin 37 veta të organizatës patriotike 
atdhetare të NDSH-së). 

 

Procesi i anëtarëve të “Bashkimit Demokratik Shqiptar” 
Me 17 qershor 1946, e hëne ora 8.30. Në kinemanë “Nacional” sot “17 nëntori, 
në prani të një populli të “zgjedhur” mes zhurmës së altoparlantëve...Ishte ndër 

ta vetëm një femër”
8
. Para trupit gjykues të Tiranës, përpara prokurorit Nevzat 

Haznedarit, në bankën e zezë u ulën patriotët, dhe intelektualët më të devotshëm 

të asaj kohe. Në listën e të akuzuarve ishin: Sami Qeribashi (61 vjeç), tregtar nga 
Gjirokastra. Dënohet me pushkatim. 2. Xhahit Koka (40), Ellasone ( Larisa, 

Greqi), ekonomist i mbaruar në Bukursht, dënohet me pushkatim 3. Hivzi Gole 
(36 vjeç), kishte mbaruar fakultetin juridik në Paris, dënohet me vdekje- 

pushkatim. 4. Qenan Dibra, (36 vjeç). Dibër e Madhe, kishte të mbaruar 
jurisprudencën në Paris. U dënua me pushkatim. 5. Tut Mahmut Meniku (41), 

Tiranë, ushtarak, u dënua me pushkatim  6. Telat Drini, (37), Dibër e Madhe, 

nëpunës poste, dënohet me pushkatim. 7. Mehmet Ali Beshiri, (42 ), Tiranë, 
kishte mbaruar shkollën tregtare në Austri. Dënohet me pushkatim. 8. Ali 

Kavaja, (36), Kavajë, kishte të mbaruar shkollën teknike te Fulcit me sukses të 
shkëlqyeshëm, dënohet me vdekje. 9. Shaban Balla (42), Krujë, gjeometër. 

Dënohet me vdekje- pushkatim. 10. Jorgji Çoka, profesor (38), Tiranë, tregtar. 
Dënohet me vdekje- pushkatim. Pas tyre në listën e gjatë të të dënuarve vinin 

personat që ishin të dënuar me burg të përjetshëm (101 vjet, ata ishin: 11. Gjergj 
Kokoshi (42), Shkodër. Doktoron në Paris letërsinë. Dënohet me 30 vjet burg, 

vdes në burgun e Burrelit. 12. Suat Asllani (43 vjeç), avokat nga Libohova. 
Studimet i kishte mbaruar në San Demetrio Korone dhe në Napoli të Italisë, 

dënohet me 15 vjet burg. 13. Musine Kokalari (28 vjeçe), e lindur në Adana të 
Turqisë, doktoron në Romë për letërsi. Dënohet me 30 vjet burg. 14. Anesti 

Orollogai (49 vjeç), Korçë. Dënohet me 25 vjet burg. 15. Kolë Rodhe (63 vjeç), 
Korçë. Dënohet me 30 vjet burg

9
. 

                                                
4
Elmas Leci, Eliminimi I lidershipit ushtarak, Tiranë 2002, f. 68-80 

5
 Deklarat e Musine Kokallarit dhënë në hetuesi, 1946.  AQSH.  Dos.1080/2, f. 224. 

6
Deklarat e Telat Drinit dhënë në hetuesi më 1946 

7
 Dr. Pjetër Pepa, Dosja e diktaturës, Tiranë. f. 77. 1995 

8
 Po aty. 

9
AMPB, Fondi Dosjet gjyqësore, viti 1946, dos. 1081/5, f. 30-40. 

Me burgim të përjetshëm në këtë 

proces gjyqësor u dënuan këta 
persona: 16. Lluka Bibi,(46 vjeç), 

jurist nga Përmeti, 17. Anton 
Dukagjini, 54 vjeç , pensionist nga 

Puka, 18. Enver Hasa, 27 vjeç, ish- 
oficer nga Dibra, 19. Abdullah 

Muça, 30 vjeç, inxhinier nga 
Tirana.

10
Të dënuarit me 30 vjet 

burg ishin: 20. Nefail Shikuli, 30 
vjet, ish- oficer nga Dibra, 21. 

Qemal Biçaku, 26 vjeç, tregtar nga 
Elbasani, 22. Reiz Hasho, 22 vjeç 

student nga Gjirokastra.
11

 Me nga 
25 vjet burg u dënua vetëm 23. 

Myrteza Beli, 44 vjeç nëpunës nga 

Korça. Ndërsa me nga 20 vjet u 
dënuan: 24. Hasan Kalaja, 36 vjeç, 

shegert nga Kruja, 25. Stefan 
Bumçi, 33 vjeç ish- oficer nga 

Shkodra, 26. Vahid Vërdalli, 60 
vjeç bujk nga Korça dhe 27. Haki 

Gjinishi, 53 vjeç, financier nga 
Peqini. U dënuan me 10 vjet burg: 

28. Haki Karahoda, 34 vjeç, 
punëtor nga Elbasani, 29. Pali 

Terova, 37 vjeç, nëpunës nga 
Korça, 30. Niko Beça, 33 vjeç, 

tregtar nga Tirana, 31. Musa 
Dizdari, 33 vjeç, profesor nga 

Shkodra, 32. Llazar Papapostoli, 31 
vjeç, nëpunës nga Bilishti. Me 5 

vjet burg u dënua 33. Semiramise  
Verlaci, 62 vjeç, shtëpiake nga 

Elbasani. Ndërsa me 1 vjet burg u 
dënuan: 34. Pjerin Shala, 26 vjeç, 

ish- oficer nga Shkodra, 35. Nesim 
Starova, 39 vjeç, nëpunës nga 

Pogradeci. Dhe vetëm dy persona u 
shpallën të pafajshëm: 36. Xhevat 

Miluka, 38 vjeç, ish- oficer nga 
Dibra dhe 37 Taqo Ruqi, 42 vjeç, 

ish, oficer nga Kolonja.
12

 
 

Kush ishte Musine Kokalari?    
Në mesin e të arrestuarve ndodhej 
edhe patriotja e shquar, poetja e 

mirëfilltë dhe doktorija e parë e 
shkencave filologjike, kryetarja e 

parë e partisë Social-Demokrate- 
Musine Kokalari. Ajo ishte e lindur 

në Gjirokastër, më 1917 në një 
familje intelektualësh. Vëllai i saj, 

Hamiti, është njëri nga përkthyesit 
tanë më të mirë dhe autori i librit 

shkencor “Kosova- djep i 
shqiptarizmës (1943)

13
. Banonte në 

Tiranë. Ishte vajzë e vetme e juristit 
të shquar nga Gjirokastra. Shkollën 

e mesme e kishte mbarua në 

                                             
10

Po aty. 
11

Po aty. 
12

Po aty. 
13

Trim Gjata, Musine Kokallari (1917-

1983), Bota shqiptare, nr. 1. 1993, Tiranë 
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Institutin “Nëna Mbretëreshë”. Për ti vazhduar studimet e larta për letërsi në 

Universitetin e Romës. Më 28 nëntor të vitit 1941 merr titullin doktorë e 
shkencave të letërsisë po në këtë universitet dhe në të njëjtën kohë i ofrojnë vend 

pune. 
 

Në vitin 1943 s‟bashku me Skënder Muçon krijon partinë e re  social-demokrate 
që llogaritej se ishte fraksion i dal nga Balli Kombëtar. Nga organet e shtetit 

zbulohet dhe arrestohet me 12 nëntor 1944, mbahet 17 ditë në arrest dhe lirohet 
ngase vetëm 4 ditë më herët, i pushkatohen pa gjyq dy vëllezërit e saj Muntazi 

dhe Vesimi, që me dhjetë persona të tjerë përfundojnë në një varr të përbashkët, 
aty mbrapa hotel Bristolit. Më 1945, Mysines i ofrojnë që të bëhet anëtare e 

Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë, por ajo e revoltuar me vrasjen e dy 
vëllezërve dhe me shumë padrejtësi të tjera, refuzon. Nga dokumentet që i kam 

hulumtuar në Arkivin Qendror të Shqipërisë
14

 kam hasur në korrespodencën e saj 
me vëllezërit e saj dhe nga ato shihet se sa Mysineja ka qenë e lidhur me 

vëllezërit e vet dhe sa rëndë e ka ndjerë humbjen e tyre. Dhe pas kësaj organet 

hetuese edhe më tepër shtuan përcjelljen ndaj saj. Dhe nuk vonoi shumë, ajo me 
23 janar 1946 arrestohet dhe në procesin e mbajtur me 17 qershor 1946 nga 

prokurori dënohet me 30 vjet burg, ndërsa nga gjykatësi me 20 vjet. Dhe sipas 
dokumenteve thuhej se, tërë jetën që e bëri në Shqipërinë komuniste, e bëri në 

pranga dhe në internime. Lirohet nga burgu më 1961 dhe internohet përjetësisht 
në Rrëshen të Mirëditës

15
. Punon punëtore krahu në fermë, në ndërtim duke e 

ruajtur e përgjuar nga sigurimi deri sa dhe u sëmur nga kanceri. 
 

Vlen të përmendim se Musine Kokalari veç që merrej me politikë, ajo më herët 
por edhe më vonë u morr me krijime letrare. Qysh si nxënëse e shkollës fillore, 

ajo filloi të merrej me krijimtari dhe kishte botuar shumë skica e tregime letrare. 
Shkrimet e saja u çmuan lart nga qarqet krijuese. Më 1941, kishte botuar për herë 

të parë vëllimthin “Siç më thotë nënua plakë”, që më vonë kjo përmbledhje e 
shkrimeve të ndryshme i siguroi vendin meritor të një shkrimtareje të talentuar. 

Këtë sukses të saj më vonë e konfirmojnë edhe dy vëllimet e reja siç ishin : 
“Rreth vatrës” dhe “Sa u tund jeta”, më 1944. Kritikët letrar vlerësonin se ajo 

ishte pa dyshim shkrimtarja femër më e talentuar e letërsisë shqiptare. 
 

Angazhimi i saj opozitar 
Edhe pse merrej me letërsi, ajo në asnjë moment nuk la anash aktivitetin politik 

dhe luftën e saj për një Shqipëri demokratike pro-perëndimore. Më 1943, ajo 
kishte formuar Partin Social-Demokrate në Shqipëri. Më vonë mu ky aktivitet i 

dendur politik i saj, i kishte sjellë edhe pasoja të pa imagjinueshme. Sipas 
shkrimeve të shumta që u bënë për të, thuhej se me 1944, për Musine Kokalarin 

mbyllet edhe cikli i parë dhe i vetmi i jetës së lumtur. Nga ky vit, kur ajo ishte në 
kulmin e krijimtarisë dhe në kohën kur lëvizja e rezistencës ishte në hovin më të 

madh, po nga këtu fillon golgota tragjike e jetës së saj. Ndaj saj nis një 
persekutim mizor dhe një torturë tepër e zgjatur jetësore. Ajo grua finoke e tepër 

e brishtë, mbajti 16 vjet burg të rëndë nëpër kazamatet shqiptare. Pastaj 20 vjet 

qëndroi në internim që do të thotë se qëndroi deri në ditët e fundit të jetës. 
 

Trim Gjata me të drejt konstaton: “Asnjë femër nuk është përndjekur, tek ne më 
egërsisht e më gjatë se ajo- Musine Kokalari. Ajo qëndroi krenare dhe kurrë nuk 

u përkul dhe nuk pranoi propozimet dinake që të kërkonte “lehtësime”
16

. Nga sa 
u tha më lartë mund të shihet se Musineja vërtet ishte një martire e kauzës së 

demokracisë dhe e pluralizmit politik. Por, njëkohësisht ishte edhe luftëtare e pa 
epur, absolutisht e pa manipulueshme  nga monizmi që mbretëronte atëherë. Me 

një fjalë ajo ishte një karakter i çeliktë prej femre. Që të fitonte bukën e gojës iu 
desh të punonte  punët më të rënda duke filluar nga ato bujqësoret, në ndërtimtari 

dhe si punëtore krahu. Shumë shkrime të saja edhe sot nuk dihet se ku kanë 
tretur dhe se ku ndodhen, apo ndoshta janë zhdukur nga “kujdestarët” e sistemit 

tërësisht. Por, vlen të citohet vetëm kjo që është e marr nga ditari i saj i nxjerr 
nga burgu, ku shkruan: “Njoha kulturën demokratike, tragjedinë e përmbysjeve 

të mëdha revolucionare, gjyqin special, 16 vjet burg e 20 vjet internim, punën e 
punëtorit në bujqësi e ndërtim, vetmin e vetë kërkuar, shoqërinë e rastit në burg, 

                                                
14

A.Q.SH. Fondi 437, dosja 81 . (Korrespodencë e Musine Kokallarit) 
15

 Josif Zegali, Rrëfime nga burgu I diktaturës komuniste, Tiranë 1999, f.197 
16

 Trim Gjata, “Bota shqiptare” nr. 2. Tiranë 1992. 

ndryshimet tërmet për konsolidimin 

e diktaturës dhe kam 38 vjet që 
kam harruar çdo të thotë 

familje...”
17

 
 

Përcjellja e saj e fundit- në një 

kamion me zhavorr të mbushur 
Pas shumë peripecive të jetës së 
mundimshme, prej fshati në fshat, 

prej internimi në internim, ajo nuk 
mundi të duronte më... Më 13 gusht 

të vitit 1983, mbylli sytë 
përgjithmonë, duke shkuar nga kjo 

botë për të mos par kurrë se, ëndrra 
e saj dhe e shumë gjeneratave ngeli 

e pa realizuar. Autoritetet shtetërore 

e varrosën pa pranin e miqve. E 
varrosën dy-tre veta, duke e 

ngarkuar në një kamion zhavorri. 
Dhe kjo ishte fyerja e fundit që iu 

bë asaj. Musineja tërë jetën bëri 
luftë të paepur, vetëm e vetëm që të 

ndryshojë diçka, e ajo diçka ishte 
shumë e rëndësishme për 

Shqipërinë dhe shqiptarët. Por, tërë 
ajo ishte e kot. Ata u munduan t‟ia 

thyenin shpirtin, dinjitetin dhe 
krenarin, por, kurrë nuk ia dolën. 

Ajo mbeti në kujtesën e njerëzve, 
krenare dhe atdhetare që edhe sot e 

ruajnë me krenari në kujtesa 
gjenerata e gjenerata.           
 

 

 

 

 

                                             
17

Josif Zegali, vepër e cituar. Me 

gjerësisht, Mysine Kokalari , Përmbledhje 

e ditarit…  
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Kulturë: këndi për libër, prozë dhe poezi 

 

 
Shkruan: Mr. Ndue Ukaj, Prishtinë/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. 

 

 

A ka çka ka të thuhet ma shumë? 
 

Në asnjë fushë të jetës, gjërat nuk ndryshojnë vetvetiu. 

E më së paku, në punët e shtetit dhe të politikës. Ky 

mendim është aksiomatik. Ndaj, duhet një forcë 

njerëzore që t‟i ndryshojë ato. Nga përvoja e dimë se, 

për të mirë apo për të keq, lëvizjet shoqërore i bëjnë 
njerëzit: sidomos ata që besojnë në ide, kanë respekt për 

njeriun, dhe bashkohen rreth parimeve e idealeve të 

përbashkëta. Ndryshe, shoqëritë që besojnë në teori të 

fatit, dhe që zgjidhjet për vetvete i projektojnë jashtë 

vetvetes, janë të predestinuara të përsërisin gabime të 

njëpasnjëshme. Ashtu siç po bëjmë ne shpeshherë.  

 

Janë bërë shumë vite që kur sillemi vërdallë temave të 

njëjta, pa provuar të kërkojmë alternativa e të gjejmë 

zgjidhje. Tash sa vite kemi konsumuar debat të pafund, 

por jo për të kërkuar zgjidhje. Ma shumë shkruhet e 

flitet për të stigmatizuar, përbaltur, kritikuar dhe 
përbuzur dikë e diçka, sesa për të gjetur shtegdalje nga 

problemet e rënda e reale.  

 

Tash e sa vite, kemi provuar dhe kemi lejuar, para syve 

tanë, një kulturë minimaliste të debatit. Ku flitet e 

shkruhet shumë dhe me mllef. Ku shkruhet e flitet 

kundër politikanëve, përbuzen akademikët, shpërfillen 

shkrimtarët e gazetarët, përçmohen profesorët e 

intelektualët, anashkalohen profesionistët e të dobëtit. 

Thjesht, kësisoj, shoqëria është shndërruar në një 

gërmadhë njerëzish të çorientuar, ku nuk e njeh qeni të 
zonë, dhe ku gjithsecili ka mendime për gjithçka dhe në 

çdo kohë. Kjo kulturë e debatit, ka bërë që shoqëria 

jonë, në masë të madhe, verbërisht të besojë se zgjidhjet 

dosido do të vijnë nga jashtë, apo nga një forcë e 

panjohur. Si rezultat i këtij mendimi foshnjor, shumica 

më nuk beson në kapacitet e brendshme; pra në aftësitë 

tona për të bërë shtet, kulturë, arsim, gjyqësi, 

shëndetësi, media, etj., sepse “ne nuk jemi të zotë për 

asgjë”, dëgjohet kudo dhe përditë.  

 

Pa dyshim, kjo është katandisje. Mirëpo, pyetja që 

shtrohet natyrshëm këtu është: kush e ka shkaktuar këtë 
katandisje?  

Një gjë është e sigurt: deri te kjo gjendje nuk është 

ardhë për një ditë dhe as për një vit, dhe se nuk është 

vetëm një faktor, por janë shumë. Mbase, kryesori, 

mund të jetë niveli i ulët e debateve, injoranca me 

bollëk, gjuha neveritëse dhe pakontrolluar publike, që 

kanë minuar hapësirën publike dhe kanë ndihmuar që në 

sytë e tanë të rriten profetë të rremë (Frederik Rreshpja) 

që na premtojnë parajsën për çdo ditë, ndërkohë që ne 

ballafaqohemi, jo rrallëherë me ferr.  

 Për vite të tëra jemi ballafaquar me një apori debatesh 
pavlerë, ku mësymja kundër njëri-tjetrit, është bërë pa 

fije etike profesionale. Dhe kjo ka bërë që të 

konsolidohet e keqja, të promovohet angaria, mendimet 

stihike dhe personalitet që ndërrojnë mendime sa herë 

ndërrojnë stinët. Po ashtu, ky nivel i debateve, ka krijuar 

hapësira për gjithfarë karagjozësh, që të shfaqin 

mendime për çdo temë dhe në çdo kohë; duke ia filluar 

nga politika te shteti, nga historia te kultura, nga 

heronjtë kombëtarë te çështjet e mëdha botërore, nga 

ekonomia te sporti. 

 

Jemi në fillim të vitit 2017-të dhe përplasjet vazhdojnë 
me të njëjtën gjuhë e me të njëjtin ritëm. Me të njëjtën 

logjikë përjashtuese, me të njëjtën propagandë, me të 

njëjtën intencë: të prodhohet sa më shumë amulli dhe të 

degdiset njeriu. 

  

Ne e dimë se nga kaluara- qoftë ajo e largët apo e afërt 

nuk mund të ndryshojmë asgjë. Mirëpo, një gjë është e 

qartë: përpara e kemi një vit të zbrazët, të cilin mund ta 

mbushim me lajme të mira, ide të shëndosha, respekt, 

humanizëm e solidaritet. Kështu ndihmohet uniteti 

shtetëror e kulturor, dhe në këtë mënyrë, ma së miri 
përmirësohet atmosferë e zymtë dhe kriza e besimit 

ndërmjet nesh. Që të ndodh një gjë e tillë, nuk kërkohet 

kurrfarë shkopi magjik e as mrekulli. Nuk duhet forca të 

jashtme, por na mjafton gjuha, prej së cilës varet çdo 

gjë. Prandaj, është koha e volitshme, që ta fillojmë një 

betejë për njeriun, dhe kusht i domosdoshëm në këtë 

drejtim është angazhimi për ta rritë në opinionin publik 

gjuhën e dashurisë dhe minimizimi e gjuhës së urrejtës. 

 

Dihet se fuqia ma e madhe për të ndryshuar diçka 

qëndron te ne, te mënyra sesi e përdorim gjuhën, te 

opinionet tona, sidomos ato publike. Nëpërmjet gjuhës 
mund të rritet kultura e besimit, respektit dhe solidaritet 

ndërmjet njerëzve, vlera e virtyte këto për të cilat kemi 

shumë nevojë.  

 

Për çdo ditë po e i shijojmë frytet e gjuhe helmuese, që 

tani është kthyer kundër krejt sistemit; kundër çdokujt. 
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Kjo gjuhë ka ndikuar pa masë që të rrafshohet çdo vlerë, 

sidomos ato që janë kalcium për një kombi a shteti. Për 

pasojë, vetëmjaftueshmëria është bërë sindrom 

endemik. Flasim shumë dhe dëgjojmë pak. Zgjohemi si 

europianë të zellshëm e patetikë, punojmë e veprojmë si 

anadollakë, ndërkohë që biem, pa pasë të qartë, vërtetë 

kush jemi!  

 

Në fakt, kjo atmosferë ka krijuar ndjenja të 
përkohshmërie, sikur shtetin e kemi përkohësisht, për 

sot, prandaj edhe zgjidhjet për problemet serioze, 

gjithmonë i presim pa nguti dhe mundësisht nga jashtë.  

Kjo atmosferë e zymtë shoqërore, gjithsesi të shpie te 

pyetja: a ka çka të thuhet ma shumë? Pyetja si e tillë 

shtrohet, sepse është krijuar përshtypja se janë thënë të 

gjitha, dhe më s‟ ia vlen as të shkruhet e as të flitet: 

askush nuk dëgjon dhe shumëkush shpërfillë, nënçmon, 

linçon.  

 

Me kamçikë nuk zgjidhet asnjë çështje, porositin të 

diturit. Mirëpo me ide të reja dhe kreative, po. 
Kriza e besimit na ka hutuar të gjithëve.  

 

Prandaj është bërë krejt e natyrshme, te ne, të dëgjosh se 

si kundër shtetit, të flasin politikanët që e kanë bërë atë, 

kundër letërsisë, të flasin shkrimtarët që e shkruajnë atë, 

kundër historisë, të flasin historianët që e bëjnë atë, 

kundër mediave, te flasin gazetarët që i bëjnë ato. 

Thjesht, kjo është një çoroditje shoqërore, të cilën duhet 

ta mposhtim. 

 

Sot, shumëkush mëdyshet: çfarë bëhet me temat 
fondamentale, siç janë humanizmi, besimi i ndërsjellët 

në shoqëri, kultura e respektit dhe solidaritetit, vlera 

këto universale dhe të përhershme. Kemi mbetë duke i 

numëruar plagët shoqërore, kryesisht të lidhura me 

politikën, mirëpo, vetëdijshëm ose pa të, kemi “harru” 

se ka tema shumë ma të rëndësishme, që lidhen me 

njeriun dhe ontologjinë e tij, dhe që janë qenësore për 

ekzistencën tij. Dhe disa nga to, pa fije dyshimi, janë 

mungesa e besimit, respektit dhe solidaritetit. Sidomos 

solidariteti në punë, në parime, ide e ideale, ndërmjet 

njerëzve që kanë synime të përbashkëta.  

 

Ne, në fakt, krekosemi se jemi shoqëri solidare, mirëpo, 

nëse e provojmë këtë, faktet na dalin të kundërta. Sepse, 

të jesh solidarë, domethënë të bashkohesh me idetë, 
qëllimet dhe veprimet e një tjetri, për të arritur një 

qëllim të përbashkët. Një gjë të tillë, gjer me sot, e kemi 

dëshmuar shumë pak. Dhe për këtë, ma së miri flet 

paaftësia për të qenë unik në tema jetike për shtetin e 

kombin. 

 

Pa mëdyshje, nuk është normale që përbrenda një 

shoqëri askush të mos tregojë respekt për askënd. 

Prandaj, është koha që të fillojmë ta zvogëlojmë të 

keqen dhe ta rrisim të mirën. Përvoja e ka dëshmuar se 

kjo është filozofia ma e mirë për ta ndërtuar të sotmen, 

dhe sigurisht, rruga ma drejt kah një ardhme ma e mirë. 
Deri me tani, murtaja e gjuhës nuk na ka sjellë asnjë të 

mirë. Të këqija shumë. Ta provojmë me gjuhën e 

dashurisë, respektit dhe solidaritet për njëri-tjetrin. 
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Shkruan: Prof. dr. sc. Akil Mark Koci, Prishtinë/Londër (akil.koci@gmail.com) 
Prof. dr. sc. Akil Mark Koci u lind me 1 shtator 1936 në Prizren. Kreu akademinë e muzikës dhe magjistraturën në 

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

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

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

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

ekzekutuar në 35 shtete të botës. Ështe fitues i shumë shpërblimeve. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e dekoroi me 

dekoratën „„Medalja Presidenciale e Meritave‟‟ për kontributin dhenë në fushën  e arsimit dhe kulturës. Jeton tash 25 vite 

në Londër dhe është anëtar i British    Academy, i Shoqatës së Kompozitorëve të Kosovës, Kroacisë, Britanisë, etj. 

 

 

 

Historia e një këngë të njohur shqiptare që daton mbi 600 vjet qëkur është kënduar për të 

parën herë 
 

Muzikë e përjetësisë. Si e përjetova këngën O e bukura More  

 

O e bukura More 
 

'O e bukura More 

ce kur te lje (lasce) 

me nigje te pe 

atje ku kam ine zotin-tate 

atje kam memen time 

atje kam une tim vella 

'O e bukura More 

ce kur te lje (lasce) 

me nigje te pe.) 

 
 

Se muzika nuk përjetohet vetëm me veshë, është gjë e 

njohur, pra, ajo përjetohet edhe me ndjenja dhe me 

shpirt. Filozofët kanë shumë sentence për fuqinë e 

muzikës si art, sepse ajo, sipas Kantit: „„synon t‟i japë 

njeriut kënaqësinë shpirtërore‟‟.     

 

Shpesh kërkoj në Wikipedia material muzikor për 

revistën Kontrapunkt  dhe, këtë herë, pas përpjekjeve të 

mia të pareshtura,  hasa, si befas, në këngën e njohur për 

lexuesit tanë dhe për dashamirët e këngës popullore 

shqiptare O e bukura More. Para se të flas për këtë 
këngë, do të theksoj se si e gjeta këtë këngë për nevojat 

e Radiotelevizionit të Prishtinës ku punoja atëherë.  

  

Ishte fillimi i vitit 1982, disa muaj pas demonstratave të 

vitit 1981.  Kishin marrë gjërat kah krejt tjetër në 

krahasim me vitin 1974, kur u aprovua Kushtetuta e 

Jugosllavisë, kur ne shqiptarëve na dhanë të „„drejta‟‟ 

më shumë se asnjëherë më parë, siç thoshin anëtarët e 

Komitetit Qendror të Jugosllavisë, të drejta të cilat, në 

kushtet e atëhershme të Kosovës, ishin formale, por jo 

edhe esenciale. 
 

Josip Broz Tito  (7 maj 1892 - 4 maj 1980) kishte 

vdekur  dy vjet më parë. Trysnitë ushtroheshin nga çdo 

anë dhe ne në Radio Prishtinë, në fakt, në Televizionin e 

Prishtinës na tërhiqnin vërejtjet se duhet pasur kujdes në 

programet në tërësi dhe se duhej të censuroheshin 

këngët me përmbajtje irredentiste. Pra, ne në Kosovë 

sulmoheshim nga të dyja anët: shteti i Jugosllavisë na 

quante irredentistë, kurse shteti amë na quante 

revizionistë. 

 

Isha redaktor përgjegjës i programit muzikor në Radio-

Prishtinë dhe sipas postit që kisha këtu, isha anëtar në 

komisionin e muzikës të Radio difuzionit të ish-

Jugosllavisë dhe anëtar i Evrovizionit në Gjenevë. 

Qëllova ato ditë në Beograd në një mbledhje të 

komisionit, dhe sekretar i atij komisioni ishte dirigjenti 

Dragisha Saviq. Ai pas mbledhjes më pyeti në do të rrija 

një natë në Beograd t‟i dëgjoja disa këngë popullore, që 

iu kishin ardhur nga Shqipëria. Isha kureshtar  dhe ia 

pohova qëndrimin dhe ai menjëherë ma dha një shirit që 

kishte diku rreth 60 minuta këngë popullore shqipe. 
Kishte për qëllim me ditë se a mund t‟ua shpërndante 

radiostacioneve të ish-Jugosllavisë. 

 

I dëgjova, e dhashë mendimin pozitiv se mund t‟i 

shpërndante. Mes atyre këngëve ishte edhe kënga „„O e 

bukura More‟‟. Dhe, tashti, para se të flas për 

përshtypjet që më la  kënga,  të cilën e dëgjova për të 

parën herë, do të flas për folklorin muzikor shqiptar dhe 

për pasuritë e tij etno-folklorike. 

 

Shqiptarët në përgjithësi ndër shekuj e kanë pasur 
krijimtarinë  etnofolklorike si të vetmen fushë krijuese 

artistike në qarkullim. “Sado që populli shqiptar është 

ndër popujt më të vjetër të Europës, me një kulturë 

shpirtërore të pasur e të lashtë, gjëra këto të dëshmuara 

e të njohura, ai për arsye të padrejtësive që i solli 

historia, kulturën e tij të shkruar e krijoi ndër më të 

fundit popuj të Europës. Një popull, i cili deri në 

mbarim të Luftës së Dytë Botërore kishte mbi tetëdhjetë 

për qind të popullsisë analfabete, nuk kishte as kohë as 

mailto:akil.koci@gmail.com
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mundësi të mendonte për ndonjë muzikë të kultivuar – 

artistike”.71 

    

Në këto kushte e rrethana krijimtaria etnofolklorike ka 

përfaqësuar, krahas të tjerash, shpirtin e parashqiptarëve 

dhe të shqiptarëve në shekuj, botën e tyre në 

vazhdimësi, me diferenca krejtësisht të kufizuara, në 

vazhdën e ecurisë normale të krijimtarisë folklorike. 

Përmes krijimtarisë folklorike, si pjesë përbërëse dhe e 
rëndësishme e etnokulturës shqiptare, krahas faktorësh 

të tjerë, është shprehur dhe ruajtur identiteti kombëtar. 

Në të vërtetë, kjo krijimtari shërben edhe si “një nga 

dëshmitë e vetëqenies kombëtare, tregues i aftësive dhe i 

mundësive që ka pasur dhe ka populli ynë për krijimin e 

vlerave artistike, shpirtërore, të normave dhe 

marrëdhënieve, praktikave, besimeve, dokeve dhe 

zakoneve etj”. (2.)Shih më gjerësisht A. Xhagolli, 

“Etnologjia dhe folklori shqiptar”, Universiteti “Ismail 

Qemali”, Vlorë, Triptik, Vlorë, 2007, f. 11. 

  

Përgjithësisht të gjitha artet e kultivuara ndër shqiptarët, 
pavarësisht se ku kanë jetuar, kanë qenë me zanafillë 

relativisht të vonë. Si të tilla, ato në fillesat e tyre janë 

mbështetur pothuajse krejtësisht në lloje të ndryshme të 

krijimtarisë folklorike, përmes citimeve të 

drejtpërdrejta, përpunimeve, stilizimeve apo dhe, 

thjesht, shfrytëzimit të bulëzave folklorike apo frymës 

popullore. Por edhe në periudha më të vonshme, deri në 

ditët tona, mbështetja në krijimtarinë folklorike ka qenë 

dhe është e rëndësishme për të sjellë shpirtin shqiptar, 

krahas dhënies në këtë krijimtari të karakterit popullor, 

me qëllim që të përthithen apo të pëlqehen nga sa më 
shumë artdashës. Ka studiues që thonë, me të drejtë, se 

“…karakteri popullor është një mundësi thjesht 

praktike për të komunikuar me popullin në mënyrë të 

natyrshme. Në këtë kuptim, arti duhet të jetë i thjeshtë e 

i kuptueshëm, në mënyrë që populli të mundet të shijojë 

e të mund të përfitojë prej të gjitha shprehjeve të tij”. 

 

Në pajtim me këtë, krahas faktit se krijimtaria folklorike 

për krijuesit shqiptarë të të gjitha llojeve të arteve ka 

qenë e vetmja mundësi shfrytëzimi, natyrisht për të qenë 

sa më afër të kuptuarit nga një masë sa më e madhe 
lexuesish, dëgjuesish, shikuesish apo spektatorësh, gurra 

popullore është parë si burim modelesh a gjedhesh 

krijuese. Edhe krijuesit muzikorë fillimisht, por dhe në 

ditët tona, e shihnin krijimtarinë folklorike në 

përgjithësi, dhe atë etnomuzikologjike në veçanti, si një 

model, pikëmbështetje, burim marrjesh apo 

shfrytëzimesh të atyre intonacioneve, gjedheve 

muzikore folklorike që e shprehnin më mirë botën e tyre 

krijuese artistike apo ishin më afër saj, duke qenë 

gjithnjë e më pranë shijeve, formimit dhe interesave të 

atyre mjediseve për të cilët kanë krijuar dhe vazhdojnë 

të krijojnë. Ndër të tjera, kjo rrugë e ndjekur u ka 
mundësuar të gjithë krijuesve të artit muzikor në 

Kosovë që të ruajnë frymën kombëtare dhe karakterin 

popullor në vepra të natyrave të ndryshme. Mendojmë 
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se kjo është një nga rrugët e domosdoshme për krijuesit 

e secilit popull, për të shprehur ndjesitë emocionale, 

veçoritë specifike, karakteristikat muzikore kombëtare, 

të cilat pastaj përfshihen në rrjedhat e muzikës botërore, 

nëse vërtet kanë ato vlera që e meritojnë një rrezatim më 

të gjerë apo më gjithëpërfshirës në praktikat 

ndërkombëtare.  

 

Tani po vazhdojmë me  këngën  „„O moj e bukura 
More‟‟ se si përjetova kur e dëgjova herën e parë. Pra, 

kjo këngë e bukur hynte në vargun e këngëve popullore 

që dëgjova, m‟u duk më e bukura, më e këndshmja dhe 

me kënaqësi disa herë e dëgjova, sepse kishte elemente 

që e dallonin prej këngëve të tjera. Ishte disi e veçantë 

dhe ndryshonte nga të tjerat, qoftë nga tematika, qoftë 

nga mënyra e shtjellimit melodik dhe ritmik, kurse 

teksti ishte fenomenal! Shihja qartë mjeshtërinë e autorit 

anonim në thurjen e ngjarjes për të cilën ligjëronte 

përgjithësisht përmbajtja e këngës. Ndjeva një kënaqësi 

të veçantë, por nuk e dija se ajo këngë ishte 600 vjet e 

vjetër. 
 

Nuk kishte ndërhyrje retorike që dëmtojnë imazhin e 

këngës në përgjithësi, pra ishte  mjaft individuale dhe e 

veçantë në të gjitha aspektet. E mora incizimin e kësaj 

kënge të njohur, për të cilën ne në Kosovë do të kemi 

lexuar vetëm në tekstet mësimore për te, dhe fillova ta 

emetoj në valët e Radio-Prishtinës. Ishte një freski në 

programin tonë dhe në emisionin Përshëndetje dhe 

urime si dhe në emisionin e dëshirave të dëgjuesve ishte 

në rangun e më të dëgjuarave. Shpesh një grup 

udhëheqësish, drejtori dhe kryeredaktori, ma tërhiqnin 
vërejtjen se shumë po emetohet në programin tonë. 

Pastaj pas  një kohe të kërkimit tim, kuptova se kjo ishte 

një këngë e mërgimit, këngë e bukur dhe e dashur që 

kishte pasur fatin e shumë këngëve të tjera që të 

mbijetojë dhe ishte krijuar nga autorët e panjohur  

arbëreshë. Kjo këngë gëzonte autoritet edhe tek 

arvanitasit e Greqisë dhe te shqiptarët e të gjitha trojeve. 

Në fakt ajo u bë simbol i largimit, i vuajtjeve dhe i 

dëbimit nga hordhitë e Perandorisë osmane dhe, më 

vonë, edhe nga grekët. Ishte këngë magjike, hyjnore jo 

vetëm sa i përket muzikës, por edhe tekstit: kishte në 
vete harmoni të plotë dhe të qëlluar. Ajo pos bukurisë 

ngërthente në vete edhe sekretin historik të krijimit të 

fshatrave të arbëreshëve të Italisë. Nëse i referohemi 

filozofit Hegel, i cili thotë se „„...muzika është arti që 

shpreh në mënyrë të plotë përmbajtjen substanciale 

estetike të frymës absolute” do të pajtoheshim me të se, 

siç përfundon ai: „„merita e muzikës qëndron në forcën e 

subjektivitetit të saj, ndonëse ky lloj arti nuk i shpëton 

domosdoshmërisë së figurave objektive nga natyra‟‟.  

 

Pra, këtu qëndron e vërteta pse kjo këngë është për ne e 

dashur dhe e popullarizuar në përmasa të mëdha më 
shumë se çdo këngë tjetër shqipe, jo vetëm për ndjenjën 

e për bukurinë e saj melodike dhe të tekstit, por edhe për 

ndjenjën dhe shijen si perceptim estetik. Po të 

thellohemi më shumë në strukturën dhe mesazhin e 

kësaj kënge, do të vërejmë se fabulat që na kënaqin 

gjatë interpretimit, përmbajnë në vete gjithë potencialin 

krijues të artistit anonim popullor. Në fakt, ne s‟mund të 
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flasim shumë për këtë këngë pa u bazuar në ca shkrime 

që hasim në lidhje me të, ngase nuk dimë kush e 

kompozoi melodinë aq të bukur dhe as dimë kush e 

sajoi tekstin, kujt i kushtohet dhe kujt i këndohet dhe, në 

fund, kush e këndoi për të parën herë këtë tekst. Nuk 

dimë, pra, as kush i thuri të gjitha ato vlera të kësaj 

këngë të bukur në një kompaktësi artistike dhe unike si 

vlerë e madhe artistike, pra: kush ishte ai krijues, ai 

vizionar që na dhuroi këtë perlë muzikore! 
 

Ne mendojmë se me këtë këngë u pasurua fondi i 

këngëve popullore shqiptare. Emërtimi dhe titulli i kësaj 

këngë më së miri na flet se nga rrjedh dhe kujt i është 

kushtuar  “O Moj e bukura More”! Për këtë do të 

shohim nga shkrimi i huazuar nga Wikipedia, ku,  pos të 

tjerash, si thotë autori Lirio Nushi: „„Po të analizojmë 

fjalën nga aspekti gramatikor si koncept, ky kuptim na 

ofron faktin se paraqet një pasthirrmë e jo më shumë, 

mirëpo në kuptimin më të gjerë, siç e thotë autori 

anonim i këngës, paraqitet jo vetëm si person i gjinisë 

femërore-vajzë, por, në planin e krijimit praktik, kjo 
vajzë paraqitet si qenie artistike, që merr veçori të një 

personaliteti me përmasa vërtet aksiologjike”. 

 

E, po ta shikojmë procesin si krijim të vlerës, si sferë 

subjektive, kemi të bëjmë me shumë elemente që marrin 

në konsideratë edhe cilësitë objektive. Por, a është 

kështu? 

 

”Fjala More nuk paraqet asnjë nga ato që përmendëm 

më sipër, por me këtë fjalë këngëtari quan Morenë, 

Peloponezin e sotëm në Greqi! Një trevë kjo e madhe të 
cilës grekët i kanë ndryshuar emrin 

nga More në Peloponez dhe kënga „„O E BUKURA 

MORE‟‟ në kujtesën dhe mallin e një atdheu të humbur, 

është një toponim. 

 

Kjo është ndoshta kënga më e vjetër shqiptare, që jeton 

edhe në ditët tona e që vjen të na rrëfejë nostalgjinë e 

madhe, por dhe sekretin historik të krijimit të 

komunitetit arbëresh të Italisë. 

 

I vetmi dokument i kësaj këngë është materiali që 
gjendet në librin e shkruar nga filologu arbëresh 

Dhimitër Kamarda (1821-1882), në vitin 1866. Në këtë 

libër është publikuar për here të parë teksti i kësaj kënge 

i shkruar në shqip, por me alfabet grek. 

 

Teksti burimor-popullor me ritëm-tresh është i vetmi 

version dhe tekst origjinal i këngës „„O E BUKURA 

MORE‟‟, por, siç ndodh me vargun popullor, nuk dihet 

se cili arbëresh i këndoi për herë të parë këto vargje kaq 

të thjeshta, por që mbetën gjallë dhe këndohen po me të 

njëjtën dhimbje edhe sot. Botimi i këtij libri u realizua 

në Itali në vitin 1866 nga shtëpia botuese „„F. Albergueti 
E.C.‟‟. Ai ka titullin: „„Appendice al Saggio di 

Grammatologia Comprata Sulla Lingua Albanese‟‟, 

përgatitur me shumë kujdes nga filologu arbëresh 

Dhimitër Kamarda (1821-1882). 

 

 

Por si dhe pse u larguan arbëreshët e sotëm nga trojet e 

tyre, nga Moreja (Peloponezi i sotëm), dhe nga Arbëria 

(Shqipëria e sotme), si u krijuan katundet arbëreshe në 

Italinë e Jugut? 

 

Me rënien dhe pushtimin e Koronit (1534), kështjellë që 

ndodhet edhe sot e kësaj dite në More (Peloponezi i 

sotëm në Greqi), perandori Karli i Tretë i dha urdhër 

Kapitenit Andrea Doria të marrë grekë dhe arvanitë-
arbërorë nga Moreja dhe t'i çojë ata në Italinë e Jugut. 

Kjo përben në të vërtetë fillimin e krijimit të fshatrave 

arbëreshë, por edhe greqishtfolës të Italisë së Jugut. Në 

këto momente të shpërnguljes se tyre, arbëreshët 

kënduan ndoshta për here të parë këngën “O E 

BUKURA MORE‟‟- me mall dhe vajtim. 

 

Shqiptarët e parë që vinin nga Arbëria – Shqipëria e 

sotme - u vendosën në Kalabri dhe në Sicili, pas ftesës 

se mbretit Alfonso i Trete të Aragonës. Bëhet fjalë për 

luftëtarë shqiptarë, të cilët u vendosën përfundimisht 

dhe me familjet e tyre ne Kalabri dhe Sicili për të 
ndihmuar përforcimin luftarak të mbretit Alfonso në 

përpjekjen e tij për të mbytur revoltat dhe lëvizjet e 

Andegavnonit kundër tij. Pra, krijimi i këtyre fshatrave 

kishte karakter ushtarak”. 

 

Ja,pra më këto rreshta nga unë dhe huazimi nga ca 

kolegët e mi dhe Wikipedia u mundova t‟i them ca fjalë 

se si e përjetova këngën “O e bukura More‟‟ para shumë 

vjetëve (1982) si reminishencë që përmban në vete 

thjeshtësi e bukuri madhështore dhe që paraqet këngën 

më të bukur dhe më të dashur të muzikës sonë në 
përgjithësi. 
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Muzikologjia shqiptare forcohet edhe me një doktore shkence 
 
Nga bota e muzikës shqiptare 
 

Para disa kohësh Doc. Dr. Holta Sina (Kilica), muzikologe 
dhe pedagoge në Universitetin e Arteve të Tiranës, mbrojti 

me sukses titullin e doktoratës në fushën e muzikologjisë 
shqiptare dhe kështu fushë-veprimtaria e muzikës fitoi 

edhe një studiuese serioze. Ajo mbrojti temën e doktoratës 
me titull “Dorëshkrimet muzikologjike në Shqipëri: 

Pikëtakime të ndërsjella mes muzikës bizantine dhe traditës 
muzikore vendëse”. Në këtë kontekst, edhe ky punim 

studimor është një risi në fushën e muzikologjisë shqiptare. 
Pikërisht, tematika e përzgjedhur nga Doc. Dr. Holta Sina 

(Kilica), paraqet interes të përveçuar jo vetëm për faktin e 
dokumentimit historik të shkrimit dhe këndimit të kësaj 

muzike, që vjen prej shek. VI, në Shqipëri, duke marrë, në 
këtë mënyrë, një vlerë shumë të çmuar jo vetëm kombëtare 

por edhe botërore. Në kahun tjetër, bën të njohur aspektin 
muzikologjik të këtyre dorëshkrimeve, një aspekt i 

rëndësishëm dhe jo shumë i trajtuar nga muzikologjia 
shqiptare. 

 

 
Doc. Dr. Holta Sina (Kilica) 

 

Edhe pse nuk e kemi të tërësishëm, ky studim nxjerr në pah 
dhe trajton njësërë çështjesh të rëndësishme, të cilat 

shtjellohen gjerësisht dhe thellësisht në rrafshin shkencor. 
 

Meqenëse do ta botojmë punimin e shkurtuar, një 
përmbledhje të tij, lexuesit do të kenë mundësi të shijojnë 

narracionin, stilin e bukur të ligjërimit dhe mbi të gjitha 
aspektin studimor të synuar të studiueses, duke u njohur në 

mënyrë të përmbledhur me pikat më të rëndësishme të 
trajtuara në këtë punim doktoral. Kolegia Holta Sina 

paraqet për muzikën tonë e sidomos për shkencën e 
muzikologjisë një personalitet të spikatur, që me punimet e 

saj pasuron jo vetëm fondin e saj individual studimor, por 

edhe ndihmon fuqimisht në trajtimin e koncepteve e 
pikëpamjeve, në lidhje me proçeset e krijimtarisë e 

intepretimit muzikor, nën frymën e parimeve estetike dhe 
filozofike, sepse korrespondimi i saj shumë i lirë dhe 

intensiv me këtë krijimtari tregon se i njeh  më së miri 
marrëdhëniet dhe problemet e kësaj krijimtarie si studiuese 

e observacioneve të pasura të muzikologjisë bashkëkohore. 
 

Ajo është mjaft e dhënë pas studimeve qenësore të 
muzikologjisë, duke u bazuar në trajtat e reja dhe moderne 

dhe me këmbëngulje paraqet problemet muzikologjike me 
origjinalitetin dhe përkushtimin e plotë në shtjellimin 

artistik, estetik dhe filozofik. 
 

Studiuesja ka njohuritë dhe aftësitë t‟i shquajë dhe t‟i 
prezantojë problemet, temat dhe dilemat dhe imponohet me 

dijen e saj si njohëse e sekreteve të muzikës e posaçërisht 
të shkencës së muzikologjisë. 

 
Konkretisht punimi studimor i saj ka në fokus të trajtimit, 

Dorëshkrimet muzikologjike në Shqipëri si dhe pikëtakimet 
e ndërsjellta mes muzikës bizantine dhe traditës muzikore 

vendëse. Përzgjedhja e kësaj teme erdhi si rezultat i 
interesit të saj shkencor për punën hulumtuese në arkivat 

shqiptare dhe, konkretisht, për dorëshkrimet e lashta 

muzikologjike të liturgjisë së krishterë, për të cilat nga 
studiuesit shqiptarë është shkruar shumë pak.     

 
Nga ana tjetër, një aspekt që ka ngjalluar interes 

muzikologjik në kohë, por dhe i patrajtuar sa duhet nga 
studiuesit në vendin tonë, është edhe ai që lidhet me 

pikëtakimet e ndërsjellta mes traditës muzikore vendëse 
dhe muzikës kishtare të ritit ortodoks. Në këtë kontekst, 

këto janë dhe dy boshtet qëndrore të punimit, duke 
bashkuar tek ajo në një: muzikologen dhe etnomuzikologen 

(duke pasur parasysh periudhën si studiuese shkencore 
pranë IKP, sot IAKSA).  

 
Në bllokun qëndror (boshtin e parë të tij) punimi synon të 

hedhë dritë dhe të japë informacion shkencor, pikërisht, për 
dorëshkrimet muzikologjike bizantine që gjenden në 

Shqipëri, të arkivuara në AQSH. 
 

Rëndësia e studimit të këtyre dorëshkrimeve qëndron në 
faktin e vlerës së tyre të padiskutueshme historike, 

dokumentare, por dhe kulturore e artistike, duke dëshmuar 
në këtë mënyrë lashtësinë e shkrimit dhe këndimit të kësaj 

muzike në vendin tonë, që vjen prej shek. të VI, me 
Kodikun e Purpurt të Beratit (Beratinus) si një prej 

arketipeve (shtatë kodikëve të purpurt) më të lashtë në rang 
botëror të mbijetuar dhe të mbrojtur nga UNESCO, tek i 

cili janë gjetur dhe gjurmët e para të shkrimit muzikor, atij 
ekfonetik.  

 

Tema e përzgjedhur nuk mbetet ngushtësisht e fokusuar 
vetëm tek specialiteti i fushës së muzikologjisë, por prek 

edhe të tjera fusha të antropologjisë kulturore, të cilat 
plotësojnë tërësinë e proçesit studimor të synuar. 
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Punimi doktoral është konceptuar në 5 kapituj qëndrorë, të 
cilët, sipas parashtrimit të çështjeve ballore derivojnë në 
nënçështje, që kanë synuar të zbërthejnë problematika të 

rëndësishme shkencore në lidhje me temën. 
 
Konkretisht, në kapitullin I të titulluar: Lindja dhe zhvillimi i 
muzikës bizantine (Vështrim panoramik rreth muzikës 
kishtare) që më tepër është këndvështruar si një kapitull hyrës 
i punimit, trajtohen njësërë çështjesh, ku e para në rradhë 
pasqyron një tablo njohëse dhe përmbledhëse të Historikut të 
kulturës muzikore të Bizantit, përmes të dhënave historike të 

lindjes dhe zhvillimit të muzikës bizantine, duke dëshmuar se 
“ kjo muzikë, u formua në proçeset liturgjike në të cilat kaloi 
kisha ortodokse gjatë sundimit të Perandorisë Bizantine të 
Lindjes“.  
 
Ndërsa çështjet në vijim kanë të bëjë, pikërisht me 
periudhizimin dhe reformat në muzikën bizantine, me njohjen 
nga afër të etapave (periudhave) në të cilat ka kaluar muzika 

kishtare e ritit ortodoks: ekfonetike, paleobizantine, 
mediobizantine, kukuzeliane dhe krisantine; po kështu me 
format kryesore të himnologjisë së krishterë që vijnë prej 
sinagogës: psalmi, himni si dhe me njohjen me tetë tingujt e 
kësaj himnologjie dhe së fundmi vjen një trajtim përmbledhës, 
në lidhje me kulturën muzikore latine dhe këngën gregoriane – 
të gjitha këto janë aspekte teorike të nevojshme për të kuptuar 
funksionimin në praktikën liturgjike të sistemit të shkrimit dhe 

shkencës së kësaj muzike.  
 
Me himnografët dhe kompozitorët më të njohur të liturgjisë 
bizantine, mbyllet kapitulli i parë pikërisht me njohjen e disa 
prej figurave qëndrore të himnografisë bizantine, konkretisht 
me krijuesit poetë e kompozitorë (ku spikat Kukuzeli nga 
Durrësi, me reformën e tij sistematizuese) pasi disa prej tyre 
janë dhe krijuesit e liturgjisë poetiko-muzikore të 
dorëshkrimeve bizantine të AQSH, të cilat janë pjesë e 

objektit të temës doktorale.  
 
Në kapitullin II – Mbi artin dhe kulturën bizantine në Shqipëri, 
jepen fillimisht të dhëna të rëndësishme për monumentet 
kulturore dhe veprat e artit bizantin në vendin tonë, si për 
arkitekturën, me ndërtesat madhështore të kultit; për pikturën, 
me mozaikët, pikturën murale dhe ikonografike; për 
skulpturën e drurit, me fronat dhe ikonostaset; për muzikën, 

me liturgjinë himnografike etj. 
 
Në këtë pasuri të trashëgueshme artistike hyjnë edhe kodikët 
apo dorëshkrimet e vjetra, nëpër faqet e të cilave gjenden dhe 
një sasi e konsiderueshme miniaturash (një gjini e veçantë e 
artit mesjetar) që janë ikona në miniaturë të Ungjillorëve dhe 
Apostujve si dhe janë të pasura me inicialet (gërmat e para të 
fjalës së parë të paragrafëve) të stolisura me ar si dhe me 

ngjyra të ndryshme, me vinjeta të zbukuruara, të punuara të 
mënyrë të hollë artistike si dhe me një kaligrafi (në disa raste) 
të përsosur (edhe në notizim). Një gjë e tillë dëshmon për një 
art të unifikuar, i cili shprehet në këta kodikë nëpërmjet 
prozodisë (përmes tekstit liturgjik); muzikës që shenjëzohet 
me neumat (shenjat) muzikore (të vendosura sipër, poshtë, në 
mes dhe në fund të tekstit liturgjik); pikturës në miniaturë si 
dhe zbukurimeve (ornamenteve) të ndryshime në vinjetat, 

inicialet e kapakët e tyre. 
 
Por, agresioni ndaj këtyre të fundit ka qenë si natyror, aq edhe 
njerëzor, prandaj tre çështjet në vijim, japin një informacion të 
pasur për Kalanë e Beratit – si një vatër e rëndësishme e 
ruajtjes së kodikëve, Kalaja, duke personifikuar në thelb të saj 
fortesën, vendin që “mbron dhe mbrohet”, ka qenë 
njëkohëshëm dhe “arkivi i sigurt” i mbrojtjes apo ruajtjes së 

dorëshkrimeve mesjetare - kodikëve, këtyre dokumeteve që 
kanë përcjellë historinë. 
 

Pikërisht, tek Berati dhe kodikët, evidentohet një fakt shumë 
domethënës për kodikët (apo siç i quajnë vendasit ungjijtë e 
famshëm të Beratit) të cilët janë gjetur në numrin absolut, më 
shumë se kudo tjetër në Shqipëri, pikërisht, në Kalanë e 
Beratit.  
 
Në Fondin 488 të AQSH janë arkivuar 100 kodikë dhe 17 
fragmente të pasaportizuar, ku pjesa më e madhe e tyre, 

konkretisht 74 kodikë, si dhe 3 prej 17 fragmenteve janë 
Kodikët e Beratit.  
 
Ky fond kaq i pasur me kodikët e Beratit, dëshmon së pari se 
ky qytet ka qenë vatra kryesore e ruajtjes, pse jo dhe krijimit të 
tyre - kjo tezë përforcohet edhe nga studiuesit britanikë, të 
cilët hedhin idenë se ka ekzistuar një shkollë vendëse e 
shkrimeve të shenjta ne hapësirën proto-shqiptare. 

 
Ndërsa, në aspektin e ruajtjes së dorëshkrimeve të vjetra 
(kodikëve) jepen të dhëna se institucione të rëndësishme të 
ruajtjes së kodikëve kanë qenë, padyshim, bibliotekat e 
Beratit, fillimisht (dhe në vijushmëri) të Kalasë së saj, historia 
e dokumentuar e të cilave, e ka fillesën që prej shekullit VI, 
me “Kodikun e Purpurt”.  
 

Nga pikëpamja muzikologjike, informacioni shkencor i 
kapitullit III – Kodikët e AQSH në optikën muzikologjike, 
synon të paraqesë në nënçështjen e parë Sprovë për një 
përshkrim, periudhizim dhe klasifikim, të tjera të dhëna 
specifike për kodikët me shenja (neuma) muzikore të fondit 
arkival që disponon ky arkiv.     
 
Këto realizohen përmes një sprove për periudhizimin dhe 
klasifikimin e tyre sipas shekujve dhe sipas alfabeteve 

muzikore të cilave u përkasin, por edhe përmes klasifikimit 
tipologjik të tyre (oktoih, stihiqirario, irmologjio, papadhiká, 
antologji muzikore).      
 
Në fokus dhe në një proçes analitik më të hollësishëm të kësaj 
faze të punimit janë, pikërisht 18 kodikë (17 kodikë + 1 
fragment kodiku) me shenjëzim muzikor bizantin. Kësaj liste i 
është shtuar edhe kodiku nr. 101 (duke krijuar edhe pasaportën 

e tij të munguar në AQSH) i cili ka qenë pronë e këtij arkivi, 
por nuk ka qenë pjesë e listës së 100 kodikëve të 
pasaportizuar. Nga hulumtimet konkrete me kodikët në arkiv, 
jepen të dhëna për gjëndjen fizike të tyre, dëmtimet e pësuara 
në shekuj, për vlerat artistike që ato mbartin (zbukurimet) si 
dhe për ndryshimet që pësoi shkrimi muzikor bizantin, si 
kaligrafikisht por edhe sipas sistemeve të shenjëzimit muzikor 
bizantin. Kështu, kodikët kanë pësuar dëmtime të ndryshme 

dhe të shumta nga lashtësia.      
  
Një vend të veçantë dhe prioritar në këtë punim zënë 
dorëshkrimet ekfonetike, të cilat trajtohen gjerësisht por dhe 
hollësisht nëpërmjet një proçesi analitik të detajuar (si në këtë 
kapitull dhe në atë pasardhës). Duke filluar me nënçështjen e 
dytë të këtij kapitulli, Fondi i dorëshkrimeve ekfonetike në 
AQSH, merret përsipër të trajtohen të dhënat dhe veçoritë e 

shkrimit muzikor ekfonetik në këto dorëshkrime.     
 
Nga lista e 18 kodikëve të periudhave të ndryshme me shkrim 
muzikor bizantin, të Fondit 488 në AQSH, konstatohet se prej 
tyre, kodikë me shenjëzim muzikor ekfonetik janë: 10 kodikë 
dhe 1 fragmente kodiku. Ky fond dorëshkrimesh muzikore, 
hapet me Kodikun e Purpurt të Beratit, “Beratinus-1” të shek. 
VI, tek i cili janë gjetur neuma ekfonetike në 1 prej fletëve të 

tij (fletën 156).  
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Në dorëshkrimet bizantine të periudhës ekfonetike që 
disponon AQSH, përdoren të gjitha neumat e tabelës së 
shenjave ekfonetike (15 gjithsej) të cilat janë të shenjëzuara 

sipër, poshtë, anash dhe në fund të tekstit liturgjik. 
 
Në nënçështjen III të këtij kapitulli analizohen konkretisht: 
Përdorimet e shenjave - neumave dhe kombinimet e çiftëzuara 
(e më gjerë) në kodikët ekfonetikë të AQSH- së, ku fillimisht 
jepen pak njohuri mbi rregullat e çiftëzimit të shenjave 
(neumave) ekfonetike të klasifikuara si të thjeshta, të dyfishta 
apo të përbëra.  

 
Kurse kapitulli IV ka në fokus një Studim krahasues të Himnit 
të parë të katër kodikëve ekfonetikë të AQSH, duke i‟u 
referuar, konkretisht, Himnit të parë të kodikëve: të Beratit nr. 
3; Vlorës nr. 7; Beratit nr. 16 dhe Beratit nr. 89. Ky studim 
realizohet përmes krahasimit të çdo qelize respektive të këtij 
himni, për t„i konkretizuar karakteristikat e zhvillimit (lëvizjes) 
të melodisë, të skemave melodike të transkriptuara në 

pentagram si dhe për t‟i bërë të dallueshme veçoritë e 
marrëdhënieve tekst - melodi të Himnit të parë të katër 
kodikëve ekfonetikë të marrë në shqyrtim.     
 
Ky studim krahasues vijon edhe me një etapë tjetër, atë të 
analizës së krahasur mes Himnit të parë të katër kodikëve 
ekfonetikë të AQSH dhe Himnit të parë (Evanghelia de La SF. 
Pasti) të një kodiku ekfonetik të gjetur në Rumani.  

 
Ngjashmëria mes shkrimit muzikor ekfonetik të kodikut të 
gjetur në Rumani dhe shkrimit muzikor të kodikëve ekfonetikë 
të AQSH, dëshmon dhe përforcon mendimin se muzika 
bizantine (dhe konkretisht ajo ekfonetike) u zhvillua pothuajse 
me të njëjtat karakteristika muzikore liturgjike në vendet e 
Ballkanit gjatë këtyre shekujve.  
 
Në mbyllje të këtij kapitulli një vend të veçantë zë një himn po 

kaq i veçantë i liturgjisë së krishterë: Himni Akathist, i 
këndvështruar mes periudhës ekfonetike dhe asaj krisantine. 
Ky “Himn i Himneve” ka mbërritur deri në ditët tona pas një 
kalvari të gjatë ndryshimesh në shekuj, por por pa humbur 
solemnitetin që e karakterizon.    
 
Kapitulli V, që është dhe kapitulli i fundit i punimit, me titull 
Tradita jonë popullore dhe pikëtakimet e saj me artin dhe 

kulturën ortodokse, lidhet me boshtin e dytë të tezës doktorale, 
ku si parantezë parashtrohen të dhëna përmbledhëse mbi 
ekzistencën e motiveve biblike në traditën popullore shqiptare 
(kolendrat, llazoret, baladat) por edhe në krijimtarinë letrare, 
ku autorë shqiptarë, janë mbështetur për krijimet e tyre në 
motivet e shenjtëruara. 
 
Me çështjen Muzika bizantine dhe tradita muzikore vendase 

kalohet në boshtin e dytë të punimit por dhe në fazën e dytë të 
këtij kapitulli, ku kënga bizantine dhe kënga jonë popullore 
shihen, fillimisht, në kontekstin historik të zhvillimit, përmes 
njësërë faktesh historike, të ardhura si dëshmi të kahershme, 
ku e para në rradhë është ajo e kronikanit Dukas (evidentuar 
nga studiuesi Gj. Misha) për këngën shqiptare të kënduar “në 
oborrin e sulltan Bajazitit“ (në harkun kohor mes viteve 1396 
– 1402) e cila mendohet se është kënduar në grup, duke 

hedhur hipotezën se mund të jetë kënduar në mënyrë 
heterofonike ose polifonike.  
 
Ndërsa, në Çështje të gjenezës dhe funksionit të isos në të dyja 
këto kultura muzikore, vihen përballë mendime të ndryshme 
studiuesish shqiptarë e të huaj, që megjithë arritjet e 
deritanishme, tezat dhe mendimet “ndryshe” dhe shpesh të 
kundërta të tyre (sidomos, në lidhje me lashtësinë dhe 

funksionin e isos - burdonit, në të dyja këto kultura muzikore) 
nuk mungojnë.  
 

Pikëtakimet mes dy kulturave muzikore, asaj bizantine dhe 
popullore shqiptare, në laboratorin analitik muzikologjik, 
është edhe çështja e fundit e cila përmbyll kapitullin dhe tezën 
e doktoraturës. 
 
Konkretisht, në këtë fazë të fundit të punimit, përmes një 
studimi krahasues, mes këngëve bizantine dhe atyre popullore 
shqiptare, arrihet në disa definicione lidhur me pikëtakimet 

“reale“ mes tyre, duke sjellë shembuj konkretë të asaj ç‟farë 
është hulumtuar.  
 
Ndërsa, çështja fundit “Copëza“ të këtyre pikëtakimeve në 
muzikën profesioniste shqiptare, synon, së pari, të evidentojë 
faktin se edhe në krijimtarinë e kompozitorëve shqiptarë, ka 
vepra të krijuara “frymëzuar“ nga liturgjia e krishterë, por në 
një numër të paktë.  

 
Në shtojcë janë pasqyruar kontribute të tjera arkivale (si pjesë 
e rëndësishme e punës së studiueses me arkivat) të cilat, gjatë 
trajtimit të tyre, japin të dhëna me interes hulumtues arkival, 
konkretisht, së pari për një personalitet shumëdimensional si 
L. Nosi, arkivues i shumë dokumenteve të një rëndësie të 
veçantë për gjuhën dhe kulturën tonë, siç janë kodikët 
filologjikë të Manastirit të Shën Gjon Vladimirit, kodiku i 

Anonimit të Elbasanit, i familjes Popa etj, të cilët plotësojnë 
kuadrin e një tjetër “vendi kodikësh” në Shqipëri, siç është 
qyteti i Elbasanit, prej të cilit evidentohet edhe kodiku 
muzikologjik nr. 87 i Fondit 488 në AQSH.   
 
Kurse, një tjetër fond arkival i paeksploruar në AQSH është 
fondi i kompozitorit hebre E. Bloch, tek i cili psalmodia dhe 
folku hebre janë karakteristika të dallueshme dhe të 
cilësueshme të veprës së tij krijuese hebraike. Tek kjo e fundit 

ka dhe të tjera karakteristika të evidentueshme, të cilat krijojnë 
pika takimi edhe me muzikën tonë popullore. 
 
Pikërisht, metodat e punës kërkimore – shkencore për të 
realizuar një punim të tillë, kanë qenë ato informuese, 
përshkrimore, interpretative, dekodifikuese, klasifikuese, 
strukturore, krahasimtare por edhe metoda të tjera 
ndërvepruese që kanë të bëjnë me aspekte të historisë, (si me 

historinë e krishtërimit; e artit dhe kulturës bizantine; këngës 
popullore shqiptare, ballkanike e më gjerë) gjuhës së shkruar 
si tekst por edhe si shenjëzim (përmes liturgjisë, alfabeteve 
dhe shkrimit muzikor bizantin; nga ana tjetër, transkriptimit të 
materialeve muzikore në pentagram) por edhe ato që lidhen 
me paleografinë, grafematikën etj.    
 
Siç pohon dhe studiuesja në fund të kësaj përmbledhje mbi 

temën e saj doktorale “një punë e tillë studimore mbetet e 
hapur për t‟u vijuar më tej, pse jo dhe nga të tjerë studiues, të 
cilët mund të parashtrojnë tezat e tyre dhe të ndalen edhe në 
çështje të tjera që nuk kanë qenë objekt i këtij punimi, për të 
sjellë një kontribut të ri për bizantologjinë shqiptare dhe, 
veçanërisht, për muzikën bizantine në dorëshkrimet antike të 
gjetura në Shqipëri si dhe për pikëtakimet mes kulturave 
muzikore të referuara në këtë tezë doktorale”.                             

                                                        
 

Prof. dr. sc. Akil Mark Koci 
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Shkruan: Leonora Laçi MA, Shkodër/Shqipëri 
Leonora Laçi e lindur me 28 janar 1992 në Shkodër (Shqipëri). Ka mbaruar Masterin Shkencor në Universitetin e Tiranës 

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

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

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

  

 

 

 

 

 

 

Ribotohetvepra e Ndue Gjon Markut“Mirdita, Dera e Gjomarkut, Kanuni” nga Bianca 

Gjomarku 
 

Kopertina e librit “Mirdita, Dera e Gjomarkut, Kanuni”  

 

Me ëndje lexova veprën e Kapidan Ndue Gjon Markut, pinjoll i Derës së 

famshme të Gjomarkut në Mirditë. 

 

Njohunit e thella të Kapidan Ndue nuk të çudisin, pasi kemi të bëjmë me një 

politikan largpamës, njohës i Kanunit, si dhe vet prejardhja e tij, i rritur në 

odën e burrave ku merreshin vendimet e rendësishme si dhe i ushqyer me 
kulture e arsimim evropian nga Vjena në Firencë, të gjitha këto plotësuan 

personalitetin e Kapidan Ndue. 

 

Kjo vepër e titulluar “Mirdita, Dera e Gjomarkut, Kanuni”-ka vlera të 

dyfishta, për faktin se është shkruar nga Kapidan Ndue, pasi askush më mirë 

se ai, si dëshmitar i disa ngjarjeve nuk mund të thotë fjalën e drejtëpeshuar, 

dhe nga ana tjetër, rëndësia qëndron tek objektiviteti i Kapidan Ndue, pasi 

dyshon, ngreh pikëpyetje, arsyeton, ku përpiqet që të mos i mvesh Mirditës 

merita të pameritueme, si dhe i jep Mirditës atë që i takon. 

 

Vepren e daton që në kohën e Skenderbeut e Lek Dukagjinit si bashkëkohës 

i tij, duke vazhduar deri me hymjen e komunizmit në Shqipëri dhe rrjedhojat 
që pasuan. 

 

Kjo vepër mund të quhet pamflet, dokumentar, udhërrefyes për studiuesin, 

historianin, lexuesin e thjeshtë, apo çdokend tjetër që është i interesuar të 

dijë të vërtetën historike. 

 

Përmenda më lartë që Kapidan Ndue Gjon Marku, me anë të kësaj vepre 

mundohet të jetë objektiv duke i mveshur Mirditës vlerat që i ka apo duke i 

zhveshur ato që nuk i ka. 

 

Vlerat qëndrojnë tek trashegimia historike tek prejardhja e  Familjes 
Gjomarku që e lidh me Pal e Lek Dukagjinin, për të kaluar pastaj në 

momente të caktuara historike siç ishte fakti se Mirdita si krahinë katolik e 

ruajti me fanatizëm fenë e zakonet 

e veta, duke pasur njëfarë 

autonomie të brendshme për të 

vepruar pa u shqetësuar nga 
pushtuesi otoman. 

Mirdita me Kapidanët e saj, ndër 

shekuj ka tërhequr herë pas here 

vemendjen apo vullnetin 

dashamirës të perandorive 

Europiane siç ishte Austro-

Hungaria apo dhe Francës, duke e 

mbështetur dhe në arenën 

ndërkombtare, Mirditën katolike së 

bashku me bajraqet e saj. 

 
Mirdita me anë të Kanunit të Lek 

Dukagjinit që u zbatua besnikerisht 

nga Dera Gjomarkut, u vetqeveris. 

 

Dera e Gjomarkut apo dhe 

personaliteti i  Prengë Bibë Dodës 

ishte unifikues në mbarë Gegnin. 

Ku dha ide të ndryshme siç ishte 

ajo e ndarjes së Shqipnis në 

Kantone si Zvicra ishte hedhur  së 

pari, nga Preng Bibë Doda tek 

Ismail Qemali. Si dhe përgaditi 
terrenin për Shpalljen e Pavarsisë 

që në verë të 1912. 

 

Jepen në vepër dhe raportet e 

Mbretit Zog me Gjon Marka 

Gjonin. Po ashtu hidhet dritë dhe 

mbi qendrimin ndaj Italisë gjatë 

Luftës II Botërore të Gjon Marka 

Gjonit. Kur ju kërkua nga Konte 

Çiano që të kryesonte delegacionin 

e Shkodrës drejt Romës dhe ti 
ofronte kunoren e Skanderbegut, 

Vitorio Emanuele III, ai u shpreh:-

“Shqipnin e pushtuet e un kunorën 

e Skanderbegut nuk e kapërcej 

përtej Adriatikut veç lidh kambësh 

e duerësh”. Kështu ai refuzoi të 

shkojë në Romë. 

 

Fakte të rëndësishme na paraqet 

Kapidan Ndue, dhe për përpjekjet 
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antikomuniste të Shqipëris së Veriut në bashkërendim me Mirditën, si dhe 

për tratativat që të arrihej një bashkëpunim dhe me Ballin e Legalitetin siq 

ishte Mbledhja e Bulgrit. 

 

Komunizmi pau në Shqipërinë e Veriut, armikun e pabindur ku vetëm 

përsekutimi, internimi, terrori, mundën ta nënshtronin gjatë viteve 50‟. 

 

Mirdita nën prisjen e Dr. Markut e Lleshit vazhdoi luftën kundër regjimit të 

E.Hoxhës, ku dhe u vranë nga forcat komuniste. 
 

Veprimtarinë antikomuniste me të njejtin vrull e vazhdoi dhe Kapidan Ndue 

në emigracion, ku do ishte figura qendrore, pakompromis e luajale që Anglo-

Amerikanët do i kërkonin mbështetje duke dërguar tek ai atashet e tyre. 

Ndue Gjon Marku do ishte në kontakte të shpeshta për fatin e atdheut  me 

mendjet me të ndritura të këtij kombi siç ishin: Mustafa Merlika-Kruja, 

Ernest Koliqi, Mons.Zef Oroshi, Karl Gurakuqi etj. 

 

Ndërsa studiuesi shqiptaro-amerikan Tomë Mrijaj do shprehet kështu për 

Kapidan Ndue që ishte një nga miqtë e tij më të afërt:- “Kapidan Ndue Gjon 

Marku ishte alfa dhe omega në luftën kundër komunizmit”. Duke pas 

parasysh faktin se Kapidan Ndue e filloi i pari luftën antikomuniste, dhe e 
përfundoi i fundit, deri me rrezimin e regjimit komunist në vitet 90‟. 

Megjithëse vepra e Kapidan Ndue 

Gjon Markut është e vogël nga 

sasia por e madhe për nga vlera dhe  

përmbajtja. Ribotimi i saj u pa si 

nevojë e kohës, si dhe shërben si 

dokument i së vërtetës historike. 

Çdo studim që do mund të 

ndërmerret për Mirditën dhe 

Kapidanët e saj, s‟mund të quhet i 
plotë nëse nuk referohet në këtë 

vepër. Ky pamflet historik thotë atë 

të vërtetë që për 50-vite, madje 

ende dhe sot, është denigruar, 

tjetërsuar me qëllim që të mohohet 

rëndësia e Mirditës dhe Derës së 

Gjomarkut. 
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Shkruan: Prof. Murat Gecaj, publicist e studiues, Tiranë/Shqipëri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vjollca Koni në librin “Kur flasin zemrat…” 

 

1. 

Po të shfletoni librin e ri, “Kur flasin zemrat…”(Tiranë, dhjetor 2016), ndërmjet 65 poeteve e shkrimtareve, artisteve e 

veprimtareve të njohura, do të gjeni edhe dy shkrime, të cilët flasin për poeten e talentuar, Vjollca Koni-Ajasllari.  

 

Vjollca Ajasllari-Koni 

 

Është me origjinë nga një fshat i Skraparit, por dallgët 

e jetës e hodhën në Austri, ku jeton e punon, bashkë me 

familjen e saj. Ashtu si për sa e sa emigrantë të tjerë, 
për atë, vendlindja e Shqipëria, kanë mbetur përherë 

peng i jetës. Krahas punës së përditëshme, ajo gjen 

kohë që të ulet e të thurë poezi, malli e dashurie, për 

çdo gjë të bukur e të paharruar, që ka lënë pas. Vargjet 

e poezive të saj janë të mbushura plot frymëzim e 

ndjeshmëri. Vjollca, jo vetëm risjell në kujtesë vitet e 

vegjëlisë e të rinisë, por jeton aktivisht me ditët e 

sotme, në Atdheun tonë.  

 

Ja, me dhimbje të thellë në shpirt, ajo mësoi lajmin e 

dhimbshëm, se u nda prgjithnjë nga jeta, shkrimtari ynë 

i madh, Dritëro Agolli. Menjëherë, publikoi në faqe të 
ndryshme Interneti, skicën poetike, “Lamtumirë, 

Dritëroi ynë!”, të shoqëruar me pak vargje. Ndër të 

tjera, duke shkruar, me thjeshtësi dhe në stilin e tij, ajo 

e quan aty veten “argate,  në krijimtarinë e D.Agollit: 

”Unë  kam qenë “argate” në "pronat" e tua! Ju 

shërbeja punëtorëve, të cilët mblidhnin mollët, në 

vjeshtë dhe bënin vjeljen e rrushëve, mbledhjen e 

ullinjëve e të qepëve. Mësova, deri në ngritjen e kazanit 

të rakisë, duke i kënduar, kur ajo dilte e djegur nga 
dashuria, me zjarr të fuqishëm, nga drutë e lisit. 

Mësova të përcjell lejlekët, në shtegëtim dhe të pres 

dallandyshet, në pranverë...”.  

 

Më tej, me vargje, ajo e vajton ndarjen përgjithmonë 

nga Dritëroi:  

 

Devoll, ti mos qaj,  

ngre kokën, mos derdh lotë! 

Është biri yt, Dritëroi, 

për të cilin ndjehemi krenarë sot... 
Driteroi, poezisë iu bë dritë; 

vargut-shkëndijë, fjalës-mjaltë. 

(Austri, 4 shkurt 2017). 

 

Ballinat e librit “Kur flasin zemrat…”(Tiranë, dhjetor 2016), me 

autor Murat Gecaj 

 

2. 
Tani, le të kthehemi te libri, që përmendëm në hyrje të 

këtij shkrimi modest, kushtuar poetes Vjollca Koni-

Ajasllari. Në “Bisedën” e zhvilluar me të, me titullin 

“Është fjala poetike ajo, që na mban e na bashkon” 

dhe që është publikuar në katër faqe e gjysëm, ajo 

“rrëfehet” për jetën e vetë. Ndër të tjera, 

tregon:“Dëshira e frymëzmi im, për të shkruar poezi, 

lindi qysh në bankat e shkollës fillore. Dhe, kur flas për 

atë kohë, ndjehem sikur jam kthyer në ato vite, sikur 

jam ajo vajza e vogël dhe e ndruajtur, nga ku fshihja 

vargjet prej secilit e shpesh herë i digjia në oxhak. Nga 
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ajo kohë "e artë", mbaj mend një katërvargësh, që po e 

sjell për ju dhe lexuesin: 

Kur Hëna në livadhe sot të harliset, 

do të dal unë, si xixëllonjë, 

të shkoj dy vargje manaferra, 

sikur dhe gishtat gjak të kullojnë!...” 

 

Siç dëshmohet edhe gjatë kësaj “Bisede”, Vjollca është 

autore e dy librave poetikë, “Bio” dhe “Ti, 
qindvjetëshi”. Ata janë pëlqyer e vlerësuar nga lexuesit 

e shumtë. Ngjarje me rëndësi për të, ishte pritja e 

ngrohtë dhe përurimi i bukur i tyre, organizuar jo 

shumë kohë më parë, në Prishtinë.  

 

Në vazhdim, në afër katër faqe të tjera, në këtë libër 

është botuar shkrimi “Sheg‟e ëmbël, moj sheg‟ e 

butë!...”(Kur Vjollca Koni thur poezi malli, për 

vendlindjen).Është fjala për poezitë e njëpasnjëshme, të 

cilat i publikon ajo në profilin e vetë të Fb, por dhe në 

faqe të ndryshme Interneti e në shtyp. Janë sa e sa 

vargje të tillë të frymëzuar. Por, po citojmë vetëm pak 
prej tyre: “Dil një herë, të të shoh,/se më mori 

malli,/lule-Shqipërie, mbirë rrëzë atij mali!...” ose: 

“Eh, ato çahire, mbushur me tërfil,/bilbilat 

këndojnë,/thëllëzat bëjnë sehir./Rigoni ka çelur,/rreth e 

rreth ka mbledhur, /fluturat edhe bletët, për ta 

përkëdhelur…”. Ndërsa krijuesi popullor ka ditur ta 

mbështjellë aq bukur dashurinë, me petkun e  artit 

poetik: “Dil, ta puthi  pak buzën,/se më dogji malli, e ti 

më puth gushën,/të sjellim beharin…” ose, po ashtu:  

“Manushaqe e bukur,/që më çelë në prill,/nga sevdaja 

jote,/po këndoj si bilbil…”. 
 

Duke thurur vargje për magjinë e natyrës shqiptare, 

Vjollca Koni shkruan, me plot ndiesi shpirti: 

Këto cicërrima zogjësh, 

në këtë natyrë vjeshte gri, 

sa ma ngacmojnë zjarrin, 

e fshehur thellë në gji!... 

 

Duke vazhduar më tej, poetja kujton me mallëngjim 

vitet e vegjëlisë dhe të fëmijërisë së saj, kur çdo gjë 

ishte melodi më vete: 
Sa më djeg malli e lotin e kam në sy, 

kur mendoj rrugicën, ku u rrita fëmijë! 

Ajo melodi, që mua ma rriti shtatin, 

është dhe muza ime, që ma qendis vargun. 

 

Fati i degdisi emigrantët tanë anë e mbanë botës, ku 

përpiqen për një jetë sa më të mirë. Këtë fakt, kjo poete 

e vajton me dhimbje, duke kujtuar edhe fundin e 

pashmangshëm: 

Në se trupi këtu, mua do më ngelë, 

shpirti im-flutur, atje do të jetë. 

Po nuk pati lëndina e lulet të jenë tharë, 
i kam thënë fluturës: Atje kam një thanë! 

 

Sapo poetja Vjollca Koni publikon vargjet e saj të 

bukur, plot kuptim e frymëzim, vërshojnë mendimet e 

dhjetëra lexuesve. Sigurisht, ata nuk mund t‟i 

përmendim të gjithë. Po veçojmë vetëm ata, që kanë 

shkruar Zh. Ikonomi e S. Nika: “Na dehe, me këto 

vargje-nektar!” 

 

...Në mbyllje të këtij shkrimi, po citoj ndonjë titull 

domethënës të poezive, që ndodhen në profilin e Fb të 

Vjollca Konit: “Mall”, “Kujt t‟ia jap dhimbjen?”, 

“Meditim...”, “Peng, kam lënë buzëqeshjen...”, “Malli, 

gjoksin ia djeg Nënës”, etj. 

 
Me këtë rast, përsëri dëshiroj ta përshëndes dhe ta 

përgëzoj atë, si për dy librat e botuar dhe, në tërësi,  për 

krijimtarinë e bukur dhe të pashkëputur, poetike të saj! 

 

Tiranë, 7 shkurt 2017 
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Hazir Mehmeti, Vjenë/Austri 

 

 

Po vjen treni! 
 

Ese letrare - historike 

 

Nga çerga e dhintë  ngrihej 

pluhuri e valët e telit të lahutës 

nxirrni gjëmë: “Po vjen treni moj 

nënë...” nganjëherë,  “Vijnë 

vaporët moj nënë..” dhe ne 

strukeshim të pa fuqishëm në 

qoshen e errët të Kullës mbi 

trapazan. Përballë dridhej 

mustaku mbi çibukun që villte 
tym mbytës brenda mureve të 

gurta. “Treni vinte Luginës së 

Ibardhit ngarkuar me kuçedrën që 

villte zjarre e mbillte vuajtje në 

tokën tonë. Kështu ishte çdo 

dhjetëvjetësh të jetës sonë, kur 

vendi bëhej shkrumb e hi dhe 

çuditërisht ngrihej përsëri nga 

dheu ashtu sikur Feniksi në 

legjendat e lashta pellazge. Zoti e 

mbështet të fortin, dridhte demi 
veshin dhe toka lëvizte, 

rrëzoheshin shtëpi e kështjella 

shqiptare siç ishte rasti i Shkupit 

dhe Ulqinit, mbi to ndërtohej, 

përsëri me përkrahjen e “miqve” 

godina për kolonët sllavo-

maqedon. Kështu tkurrja e jonë 

shekullore vazhdonte.  

 

“Vjen vapori moj nënë bregut të 

detit...” i ngarkuar me 

kokëkuçedra përbindësh që 
kafshuan Ulqinin, Tivarin, Plavë 

e Guci, Malësi deri në zemër të 

dheut shekullor shqiptar. Përsëri 

zoti në anën e të fortit, u 

ndëshkuam keq edhe pse e 

besuam e u lutem më shumë se të 

tjerët, bile në shumë gjuhë që as 

ne nuk i kuptonim, ashtu ishte 

rregulli i tyre. Dhe, ne përsëri 

mbushnim çibukun duhan deri në mbytjen tonë e  kullave tona. Pushka 

shkrepte nga shkëmbi i krenarisë ataviste dhe mbyllej lagjja e fisi derisa të 

hapej varri i ri tek pragu i tyre. 

 

Po vijnë trenat... vazhdonte refreni, me këmishëzi, kur njëri armik ia shkelte 

teposhtë e fill pas tij vinte tjetri më i zi se i pari, përsëri çdo gjë 

shkrumbohej. Dragonjtë me çetat e tyre ua bënin varrin atëherë kur nuk e 

pritnin: KryekaçakuAzemBejtëGailica dhe Nusja e Maleve- Shotë Galica 

fluturonin në çdo cep atdheu të pushtuar duke mbjell pavdekësinë në 
legjenda të përjetshme.   

 

Hasmi nuk fle, përsëri vjen treni, në vitin i fundit të Luftës së Dytë Botërore, 

i mbushur me çetnikë, zbraz barkun në Rrafshin e Kosovës, por të gjithë u 

asgjësuan sapo prekën tokën, aty ishin trimat vullnetarë drenicas, ushtarë  të 

Mehmeti Gradices e të Shaban Polluzhës dhe vëllezërit nga Ortakolli me 

SeferBeçukin.  Kuçedrës iu thyen brinjët, i turpëruar bishtzvarrë ia mbathi 

nga kishte ardhur, Luginës së Ibardhit. Nuk e thoshin kot në trevat tona: “E 

keqja vjen nga Lindja, e mira nga Perëndimi”. Kuptimi e saj e mësuam me 

jetën tonë, diçka e përsëritur gjeneratave edhe më herët se sa “Shpata e 

Shenjtë” e Sulltan Salepit e bekuar nga “Allahu turk” për të prerë e 
shkatërruar qenien tonë në trevat tona shekullore.  Kuçedra mbolli farën e 

helmit në gjakun e prishur arbëror dhe jeton “ galuc në tamthin” e 

kokëprishurit akoma mes nesh duke u betuar në Baba Sulltanin e tyre.   

 

“Gjergj Elez Alia.. ringjallet edhe atëherë kur Balozi tinëzar e pandeh të 

vdekur. Kështu ishte gjithmonë kohëve tona në truallin tonë. Legjendat janë 

aty në roje të Gurëve të Kreshnikëve, janë zemra e gurit, është  Adem Jashari 

me ushtrinë e tij dhe drangonjë me krah hekuri të miqve, ktheu mbrapsht me 

turp trenat e zi në rrugën e vjetër me bisht nën këmbë.    Trenat do nisen, por 

do kthehen gjithmonë të turpëruar me bisht nën këmbë, ashtu siç e meritojnë. 

Është toka jonë, jemi ne tani zot i saj.    
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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), ,,Liebe‟‟ („„Dashuria‟‟, 2017) dhe në disa antologji të krijuesve shqiptarë në mërgim. Anton 

Marku është anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, i Lidhjes së Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë, 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‟‟.  

 

Portreti i një refugjati 
 
Tregim i shkurtër (gjysmë-autobiografik) 
 
... ditët e para si refugjatë ishin të tmerrshme. Nuk kishim askë në këtë vend. U bëmë numra në regjistrat e zyrtarëve shtetëror. Në 

vendosën në një ish-kazermë ushtrie në perferi të kryeqytetit, bashkë me shumë të tjerë si ne, shumica të ardhur nga vendet aziatike e 
afrikane. Nuk kuptonim gjuhën e tyre. As ata tonën. E keqja e përbashkët ishte se nuk flisnim as gjuhën e shtetit ku kishim ardhur. 
Mënyra e vetme e komunikimin mbeti mimika. Por jo rrallë ndodhte që as ajo nuk bënte punë. Apo dukeshim dhe qesharak derisa 
mundoheshim që të tjerëve tu sqaronim se sot ishte radha jonë për të përgaditur ushqimin në kuzhinën e përbashkët apo për të larë 
rrobat në lavatriçen e madhe. Kohën më së shumti e kalonim të mbyllur në dhomë duke përcjellur lajmet më të reja nga fushëbetejat 
në vendlindje, në pritje të transferimit në ndonjë strehimore tjetër. Në tërë këtë tmerr nuk pushova asnjëherë së kujtuari ata që kisha 
lënë pas.  
 

Tash pas shumë vitesh, po më mundon një gjë. Ka të bëj me fundin i cili gjithmonë ka një fillim. Po unë që isha ndër të parët që iku 
nga ai tmerr? Çfarë kam arritur unë, pos që shpëtova kokën time dhe të gruas? Fëmijët që më lindën këtu, djali dhe vajza, nuk vijnë 
me ne të dielave në meshë. As në koncerte të muzikës popullore nga anët tona apo ndeshje futbolli ku luajnë „„tanët‟‟. As në vizita 
tek të afërmit. Kohëve të fundit as dhe për pushime në atdhe. Ata vishen disi me ndryshe, dëgjojnë muzikë tjetër, hanë tre herë në ditë 
sallata dhe ushqime „„bio‟‟ e jo „„byrek‟‟ dhe „„qebabë‟‟, ashtu siç bëja unë dikur në moshën e tyre. Mes vete në shtëpi flasin vetëm 
gjermanisht. Jo në gjuhën amtare? Por, cila është për ta gjuha amtare? Gjuha e parë? Ajo apo kjo? 
 
E di që u vjen keq të ma thonë në sy, por jam i bindur se për mua mendojnë se kam mbetur në shekullin e kaluar. Se ora ime është 

ndalur ditën që i kam kthyer shpinën atdheut. Mbase dhe mund të jetë ashtu. 
 
Edhe pse ky vend më ka ofruar dhe dhënë gjithçka që më është mohuar në vendin tim, prapë se prapë, kam frikë se nuk do arrij 
asnjëherë ta dua ashtu siç e desha vendin ku u linda. Thjesht ende ndjehem i huaj në një vend të huaj. Këtu ditët janë më të gjata. 
Netët më të vetmuara. Shumë prej tyre janë të humbura ende pa i nisur. Harxhohen në gjumë. 
 
Do doja që kohën e pleqërisë ta kaloj atje ku jeta ime filloi të marrë frymë për herë të parë. Që vendlindja ime të jetë dhe vendvdekja 
ime. Por nuk jam i sigurtë se do ndodhë kështu. Pasi që para pesë vitesh prindërit e mi u ndanë nga jeta, atje tashmë nuk më ka 
mbetuar askush. Pos kujtimeve. Ato nuk mund të m‟i marrë asnjeri. Gjithçka kam tani është këtu. Mbase dhe vdekja do më gjejë në 

këtë vend të ftohtë ku pothuaj çdo ditë bie shi.    
 
Para pak kohësh, më në fund, arrita të jap provimin e gjuhës gjermane. Tre herët e para kisha rënë nga provimi. Gruas i thosha se 
kisha rënë vetëm për një pikë të vetme. Në të vërtetë ishin më shumë se kaq. Vështirësi kisha sidomos në shkrim. Asnjëherë nuk 
arrita të kuptoj pse gjermanishtes i duhen tre shkronja s. Njëherë një s, pastaj dy ss dhe në fund edhe një s tjetër, me formë të 
çuditshme-ß, e cila më shumë ngjan në B. Nuk e marr vesh përse ju duhet ajo kur asnjë fjalë e vetme nuk fillon me të. Mbase ajo 
është zbuluar me qëllim-për të na bërë jetën më të vështirë neve, të huajve. Sidoqoftë, tashmë kam marrë dhe nënshtetësinë e këtij 
vendi. „„Me letra‟‟ jam bërë austriak, por në zgjedhje votoj për „„njerëzit tanë‟‟, ani pse pak ka rëndësi se për cilën parti kandidojnë, 

nëse kanë një program politik apo përfaqësojnë një ideologji të caktuar. Nuk thuhet kot se „„i huaji nuk bëhet kurrë i yti‟‟. Edhe ashtu 
vota jonë nuk ka shumë peshë. Gjyshi im, ndjestë pastë, thoshte se më e mirë është një e keqe që e njohim se sa një që nuk e njohim. 
Por, për vite të tëra, asnjëri prej tyre nuk po ja arrin të hyj në parlamentin e qytetit. Duket se kështu do vazhdojë edhe një kohë të 
gjatë. Dhe mendoj se e di se pse? Ata zakonisht gjenden në fund të listave dhe shumë prej votuesve tanë nuk kanë durim t‟ i shkojnë 
atyre gjer në fund për të gjetur dhe rrumbullakësuar emrat e tyre.  
 
Nuk jam unë i vetmi që bëj kështu. Ka dhe shumë të tjerë si unë që kanë ardhur nga „„poshtë‟‟. Këtë e kemi mësuar nga turqit.  Edhe 
ata bëjnë njëlloj. Një ditë kolegu im i punës Kemaili më tha se kishte një ide gjeniale:-po të bashkosheshin të gjithë „„të huajt‟‟ në një 

parti të vetme, do arrinim të merrnim aq shumë vota sa që doemos shefi i qeverisë apo presidenti i shtetit do të ishte nga radhët tona. 
Ideja u shpall klinikisht e vdekur pasi që nuk u morëm vesh se kush do të ishte ai që do të na përfaqësonte neve „„jovendasve‟‟. 
Kemaili donte që ai të ishte turk. Unë që të ishte „„ballkanas‟‟. Mu duk se u hidhërua kur i thashë se nuk do të ishte e ndershme që një 
vend i krishterë të udhëhiqet nga një musliman. Ma ktheu duke më thënë:-Pse, i krishterë të duket ty ky vend? Dhe e  di çka, ne nuk 
kemi nevojë të vijmë për herë të tretë tek portat e Vjenës. Në tanimë jemi këtu. Brenda portave të tij! U pajtuam në pushimin  e 
drekës. Atë ditë edhe Kemaili porositi një birrë. Të parën në jetën e tij. 
 
Sidoqoftë, kam bindjen se sado gjatë të jetojmë këtu, shumica nga ne, sidomos nga gjenerata ime, do vazhdojmë të mbesim 

„„ballkanas‟‟: të flasim me zë të lartë, të qirremi e të shajmë tërë botën kur në tavolinë mungon mishi i pjekur, pakoja e marlboros dhe 
taketukja, të mbajmë rreth qafe së paku një zingjir ari, në trup të kemi dy e më shumë tatuazhe, në dorë të shtrëngojmë një I-Phone, 
mundësisht ngjyrë pink, e në vesh të kemi dëgjueset edhe kur nuk flasim me dikë. Me rëndësi është të dukemi „„in‟‟. Pak 
tradicionalë, pak modernë. 

mailto:anton.marku1@gmail.com
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Irena Habalik, Vjenë/Austri 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Irena Habalik, geboren und aufgewachsen in Polen, lebt 

in Wien, hier Dolmetsch- und Publizistikstudium. 

Langjährige Mitarbeit bei Amnesty International. 

Zahlreiche Bildungsreisen. Sie schreibt, übersetzt, malt. 

Lyrikveröffentlichungen u.a. in: „Neue Zürcher 

Zeitung“, „Der Standard“, „Literatur und Kritik“, 

„Krautgarten“, „Lichtungen“, „Versnetze“ und im 

Rundfunk. Herausgabe „Männergeschichten, 

Frauengeschichten“ (München 1983). Lyrikbände: 
„Überall ist ein Land“ (Ed. Thurnhof 1999), „Poesie 

Quadriga Nr. 3” (Ed. Isele 2014), „Aus dem Laub fallen 

Worte“ (Collection Montagnola 2014), „Vom Glück der 

Mücken“ (Bonn: Free Pen Verlag 2015) Preise u.a.: 

Theodor-Körner-Preis Wien 1987, Preisträgerin beim 

Christine-Busta-Lyrikwettbewerb Wien 2006.  

 

 

Am Rande  
Der Tag fährt ab mit der letzten  

Straßenbahn: Wagon schaffnerlos.  
Stille. Die Stromdrähte zucken windgeschlagen  

wie bierpolierte Klinken leuchten  

Gegensprechanlagen.  

Ich stehe hinter dem Fenster.  

Wer kommt aus der Finsternis?  

Die Nachtverkäufer.  

Mit Allah und Rosen, die niemand will, gehen sie  

von Wirtshaus zu Wirtshaus, alle schlank  

und schnalzen mit den fremden Zungen.  

Frauen der Nacht schon bereit:  

In Trostfarben, wie die Heilsarmee  
rücken sie näher.  

Aber Vorsicht: neben den Brombeerbüschen,  

unter dem Hut liegt einer  

der ungestört träumen will. Blätter decken ihn zu  

Blätter: stumme Worte der Zuversicht.  

Du kannst weit sehen  

wenn du die Augen weit öffnest  

und du kannst den Herzschlag hören,  

derer, die sich auf den Leintüchern drehen.  

Von Gegenüber erspähen mich  

zwei Augen. Ich sage leise: inschallah und amen. 
 

Irena Habalik, lindur dhe rritur në Poloni, jeton në 

Vjenë, ku studioi publicistikë dhe përkthim. 

Bashkëpunim shumëvjeçar me Amnesty International. 

Udhëtime të shumta specializimi. Ajo shkruan, 

përkthen, pikturon. Mes të tjerash botime poezish në: 

„„Neue Zürcher Zeitung‟‟, „„Der Standard‟‟, „„Literatur 

und Kritik‟‟, „„Krautgarten‟‟, „„Lichtungen‟‟, 

„„Versnetze" dhe në radio. Ka përgatitur për botim librin 

shumëautorësh: „„Histori burrash, histori grash‟‟ (Mynih 
1983). Ka botuar vëllimet poetike: „„Gjithandej është një 

vend‟‟ (Ed. Thurnhof 1999), „„Kuartet poetik Nr. 3‟‟ 

(Ed. Isele 2014), „„Prej gjethnajës bien fjalë‟‟ 

(Collection Montagnola 2014), „„Mbi lumturinë e 

mushkonjave‟‟ (Bonn: Free Pen Verlag 2015), Është 

nderuar me çmimin Theodor Körner, Vjenë 1987, është 

fituese e konkursit poetik Christine-Busta, Vjenë 2006.  

 

Në zgrip  
Dita po niset me tramvajin  

e fundit: vagon pa faturues.  
Heshtje. Telat e tensionit të lartë dridhen rrahur ere,  

aparatet folës  

ndrisin si doreza të pastruara me birrë.  

Unë qëndroj pas dritares.  

Kush po vjen prej territ?  

Shitësit e natës.  

Me allah dhe trëndafila që askush nuk i do  

shkojnë nga klubi në klub, të gjithë të hajthëm  

dhe plluqojnë me llapa të huaja.  

Gratë e natës tashmë gati:  

afrohen edhe më afër  
me ngjyra ngushëllimi, si ushtri shpëtimtare.  

Veç kujdes: pranë manaferrave,  

nën kapele shtrirë është dikush  

që pashqetësuar don të ëndërrojë. Gjethet e konvertojnë  

në gjethe: fjalë të heshtura optimizmi.  

Ti mund të shohësh së tejmi  

po qe se së tejmi i hap sytë  

madje mund të dëgjosh zemërrrahjen  

e atyre që rrotullohen mbi çarçafë liri.  

Nga përkundër më zbulojnë  

dy sy. Them ngadalë: ishallah dhe amin. 

 

Ins Albanische übersetzt von / Shqipëroi nga gjermanishtja: 

FERDINAND LAHOLLI 

© Habalik & Laholli 
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Engjëll I. Berisha, Gjakovë/Kosovë 
Engjëll I. Berisha u lind më 17 qershor 1962 në Korenicë të Gjakovës. Është Magjistër i Bibliotekarisë. Aktualisht punon 

dhe drejton Bibliotekën Publike “Ibrahim Rugova” në Gjakovë prej vitit 2000. Botimet: “Dita me hënë e me nuse” poezi 

“Buzuku”. Prishtinë 1991; “Avenytë e muzgut”, poezi, Agjencia e autorëve”. Prishtinë,1994; “Diaspora shqiptare”, 

tregime “Pjetër Bogdani”, Has, 1993; “Gjarpri në shishe”, poezi “Rozafa” , Prishtinë 2000; “Masakra e Mejës e 

Korenicës”, publicistikë, “Gjon Nikollë Kazazi”, Gjakovë; “Çati eshtrash”, poezi, “Rozafa”. Prishtinë 2003; “Kujtesë e 

dehur”, poezi “Rozafa”. Prishtinë 2003; “Dyert e qiellit”, rrëfenja-publicistikë, “Rozafa”. Prishtinë 2005; “Rikrijimi i 

librit”, përmbledhje të opusit. Klubi letrar “Gj. N. Kazazi”. Gjakovë 2006; “Roli edukativ i bibliotekave shkollore dhe 

publike në Kosovë”, Botues: Biblioteka “Ibrahim Rugova”, Gjakovë 2011; “ Haw Much Times for an age” poezi të 

përkthyera në gjuhë angleze. USA, “LULU”. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 2010; “Martirët e Korenicës”, Monografi. 

Klubi letrar “Gjon N. Kazazi”, Gjakovë 2013; “Zoti i dashurisë”, Bruksel 2016; “Mosha e fjalës”, poezi, Bukuresht 2017. 

 

 

Udha e tamblit 
Ata që tregojnë 

Për viset e imagjinatës 

Me sytë e tyre asgjë më shumë s‟kanë parë 

Se sa mendja ime këtu më poshtë 

 

Më këmbë s‟mund të zbres sonte 

Deri te udhëkryqi i sheshit 

Udhën e tamblit 

Ja ku po e bëj në këtë fletë letre 
Si dikur Galileu 

 

 

Bregu i diellit 
Herët del dielli në dritaren time 

Era i rrah kurtinat me limonti 

Ra edhe zogu i ditës në poezinë time 

Butësisht si bie mbi lulet shiu 

Ajri i sëmurë i natës me psherëtimë 

Rigoi mbi gjethet e lules në verandë 

Ishte koha e zgjimeve 
U lodha shtrirë në bregun e diellit 

Mora të dal tatëpjetë rrugës 

Ishulli i rrethuar me çatitë plot fëmijë 

 

 

Ndërrimi i ujit 

Toka kur lodhet 

Ajri kur helmohet 

Ç‟bën që rri uji e nuk ecën 

E s‟pihet 

Ku ta derdh gjithë këtë pikëllim 
A m‟i zë kujdesi yt 

Të gjitha këto mbeturina 

Se të kam mësuar si zogun në shuplakë 

Të të mbaj gjallë 

Dashuria ime 

 

Ushqimi për kafshë 

Në barnatoren kujdestare 

Në mesnatë blej tambël 

Për peshkun tim të artë 

Dhe gazetën në qoshkun anash 

Me këmbë deri në gjunë 
Sharruar në gjumë 

 

Sonte s‟je e uritur 

As për nesër s‟do të mësosh për mua 

Të vërtetën në gazetë 

 

 

Përkujdesje verore 
Prej dhomës sime të nxjerr 

Si arkivol 

Je aq i artë dhe aq i gjallë 

Gjithë verës për ty 

Derisa unë të pushoj në det 

Do të përkujdeset 

Një grua e verbër e urtë 

Në katin e tretë 

 
Nëse nuk kthehem 

Ajo e ka lejen 

Të të shesë 

Lirë a shtrenjtë 

Do ta dijë ajo vetë 

 

 

Stoli 
Një det pa fund në trupin tim 

Me baticë nxori 

Myshk e rrënjë dhe një safir 
Një amforë porcelani 

 

Në dhomën e librave 

Si eksponate unikate stoli 

U varguan fjalë a objekte 

U zgjuan 

Kohët që prapsojnë 

Ëndërr ishte 

Apo e shkuar 

 

I ruajti deti i harruar 
 

Bisha besnike 

Posa zura nga birë e gardhit pamjen 

Dritaret i pashë të shtëpisë përlotur 

Shqip më lehu qeni me kërcënim 

Kufirit këndej dhe andej gardhi 

Midis trupit tim shtëpia 

Në hejben time testamenti 

Në brez shpata 

Nata pesë shekuj zgjat 

Të zgjohem pastaj 

Të zgjohem pastaj 

me zërin e zogut të urtisë 

me lirikën e shpirtit krijues 

të më ngrohë bukuria e vendit tim  

edhe një ditë  thashë 

ta përjetojë lirinë.  

 


