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FJALA JONË 
 

Të nderuar lexues, 

 

kemi kënaqësinë t’jua përcjellim numrin jublira-ttë tridhjetë të revistës sonë dhe tuaj 

‘‘Dielli Demokristian’’. Që nga 1 qershori i vitit 2010, përgjatë shtatë 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 kemi hapur një faqe për komunikim me ju në 

platformën e rrjetit social ‘‘Facebook’’ me emrin Dielli Demokristian. Pra, ju mirëpresim! 

 

Revista ‘‘Dielli Demokristian’’ në Vjenë kësaj radhe sjell shkrime nga bashkëpunëtorët e 

shumtë nga Austria, SHBA, Belgjika, Rumania, Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, etj.   

 

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

aktivitetet kulturore vlen të veçohet promovimi i librit me tregime i autorit Hazir Mehmeti, 

i cili u mbajt nën organizimin e Lidhjes së Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri 

‘‘Aleksandër Moisiu’’ (www.moisiu.eu) e në bashkëpunim me Ambasadën e Kosovës në 

Austri dhe Lidhjen e Mësuesve Shqiptarë në Austri ‘‘Naim Frashëri’’ 

(www.naimfrasheri.at). Po ashtu, Këshilli Kordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri 

(www.keshilli-koordinues.at) ka filluar me përgaditjet për zhvillimin e ‘‘Javëve të Kulturës 

Shqiptare në Austri’’ që do të mbahet në muajin nëntor të këtij viti. Për sa i përket sportit, 

në vjeshtë fillon sezoni i radhës sportiv i klubit të futbollit SV Albania (www.svalbania.at) 

dhe aktivitetet e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri (www.futbollishqiptar.eu). E 

suksesshme vlerësohet edhe pjesëmarrja, për të pestin vit me radhë, e garimit të klubit të 

shahut Arbëria (www.arberia.at), i cili vitin e kaluar startoi me dy ekipe, njëri në ligën B të 

Vjenës, ndërsa tjetri në kategorinë e dytë të ligës vjeneze.  

 

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 dhjetor 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, dizajni dhe grafika: Besim Xhelili 

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

 

Të drejat e autorit: @dielli.demokristian 

 

Ideator dhe themelues i revistës: Anton Marku 

 

Këshilli redaktues:  Bashkëpunëtorë: 

Kristina Pjetri-Tunaj, studente Agim Deda Lush Culaj 

Lush Neziri, aktivist  Akil Koci Ndue Ukaj 

Mark Gjuraj, aktivist  Anita Marku Sarë Gjergji 

Mark Marku, student  Hazir Mehmeti  Valentina Pjetri 

Vilson Kola, Dr. Med     

  

http://www.dielli-demokristian.at/
http://www.moisiu.eu/
http://www.naimfrasheri.at/
http://www.keshilli-koordinues.at/
http://www.svalbania.at/
http://www.futbollishqiptar.eu/
http://www.arberia.at/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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Shkruan: Hazir Mehmeti, autor dhe publicist në Vjenë/Austri 

(mag_mehmeti@hotmail.com)

 

“Dielli Demokristian” 

shndritë në ecjen tonë kombëtare 
 

 

Urime 30 lindjet tuaja “Dielli Demokristian”!  
 

...pak histori 

 

Në historinë e kulturën shqiptare Vjena ishte dhe mbetet qendër 

e respektuar ku vepruan shumë figura të njohura historike nga të 

gjitha lëmitë. A mund të kalojmë pa përmendur këtu emrin e 

Norbert Joklit, Franz Baron-Nopsca. Leo Freundlich, Jakob 

Philipp Fallmaerayer, Johanenes Gerog von Hahn, Gustav 

Mayer, Jan Urban Jarnik, etj të cilët vunë themelet e njohjeve mbi 

gjuhësinë, kulturën, etnografinë e historinë e lashtë shqiptare. 

Ata ndihmuan në hapjen e shtigjeve drejt njohjeve të shqiptarëve 

nga popujt tjerë, të cilat u vazhduan të pasurohen edhe nga 

studiues shqiptarë në Univerzitetin e Vjenës, Graziit e Insbrukut. 

Nga këtu shndritën dhjetëra emra tani të njohur të kombit 

shqiptar: Eqrem Çabej, Aleks Buda, Dr. Gjergj Pekmezi, Hil 

Mosi, etj. 

 

Një shekull më parë studentët shqiptarë  themeluan  shoqëri të 

fuqishme, gjurmët e veprimtarisë së të cilave mbetën të ndritura 

në historinë e formësimit kombëtar. Shoqatat:  “Liria” e cila më 

vonë u quajt “Dija”, “Djalëria Shqiptare” e cila më vonë u quajt 

“Albania” të cilat botuan  revista e gazeta nga të cilat më të 

njohura ishin revista  “Djalëria” dhe gazetat “Ora e Shqipnisë”, 

“Vëllaznia”, “Minerva” ,,Albanische Corespondenze”, 

“Bashkimi Kombëtar”, “La Fedration Balcanique”, etj. Aty 

botuan shkrimet e tyre figura me peshë në historinë tonë 

kombëtare si: Hil Mosi, Dervish Hima, Dr. Gjergj Pekmezi, Kolë 

Rrota, Jani Basho, Xhevat Korça, Fuad Asllani, Vasil Laboviti, 

Lasgush Poradeci, Sokrat Dodbiba, Irakli Buda, Nush Bushati, 

Gjevalin Gjadri, Kolë Mirdita (Helenau), Rrok Gera, Rrok 

Maliki, Rrok Kolaj, Filip Papajani, Dr. Omer Hamiti, Sokol 

Sopoti, Rrok Stani, Terik Bekteshi, Hasan Ceka, K. Hobdari,  

Gjon Temali, Krist Maloki, Kristo A. Dako, Ndoc Naraçi, Kolë 

Kodheli, Krist Ndue Paluca, Gasper Mikeli, Kolë Margjini, 

Gasper Baltoja, Lec Çurçia, Ndoc Krajni e të tjerë.  

 

Përkrahja e organeve austriake në shkollimin e studentëve 

shqiptarë, kulturës e gjuhësisë shqiptare vazhdoi pa ndërprerë 

deri në ditët tona. Kjo u duk në veçanti gjatë viteve të luftës në 

Kosovë, ku shteti austriak ndau bursa për të gjithë studentët nga 

Kosova. Shumë vjet u vërejt një pasivitet në veprimtarinë e atyre 

pak shoqatave që ishin, pothuaj se u shua botimi i gazetave dhe 

revistave në Austri në gjuhën shqipe edhe pse u shtua shumë 

numri i studiuesve shqiptarë.  

 

...tani 

 

Kështu, nuk u pajtuan grupi i studentëve e intelektualëve 

demokristian në vitin 2010 duke marr guximin për nismën në 

botimin e revistë së vetme elektronike dhe periodikisht të 

shtypur “Dielli Demokristian”. Shkëndija e parë ndizet nga 

poeti, shkrimtari e diplomati, Anton Marku. Ai pa fillimisht 

“Dhjetë arsye për të qenë bashkë”, të cilat u shtuan në qindra.  

    

“Dielli Demokristian” flet me gjuhën e progresit kombëtar, me 

gjuhë e së vërtetës e dashurisë në frymën e Shën Terezes, Naim 

Frashërit, Gjergj Fishtës, Faik Konicës, Eqrem Çabejt, Hil 

Mosit e shumë figurave emblematike kombëtare. Ata që njohin 

veprimtarinë demokristiane shqiptare në Austri, do binden 

lehtë se këtu nuk kemi të bëjmë ekskluzivisht me përcaktim 

fetar, por vazhdim rruge e trasuar nga patriotët demokratë që 

nga nisja e karrocës drejtë nga Vjena drejt Vlorës nën drejtimin 

e kryetarit të parë të qeverisë shqiptare Ismail Qemali dhe 

nënkryetarit të saj Dom Nikollë Kaçorri, kur foli historia 

shqiptare. 

 

Tani “Dielli Demokristian” është krenaria e vazhdimësisë së 

traditës së paraardhësve tanë me botimet e saja në gjuhën 

shqipe dhe në gjuhën gjermane. Themeluesi i saj, Anton 

Marku me këshillin redaktues: Kristina Pjetri-Tuna, Lush 

Neziri, Mark Gjuraj, Mark Marku, Vilson Kola dhe 

bashkëpunëtorët e rregullt: Agim Deda, Akil Koci, Anita 

Marku, Hazir Mehmeti, Lush Culaj, Ndue Ukaj, Sarë Gjergji, 

Valendtina Pjetri, etj janë krenar që dhanë shumë për 

afirmimin e jetës së shqiptarëve në Austri, vende tjera dhe 

vendlindje. Tani “Dielli Demokristian” boton shkrime nga 

dhjetëra hulumtues e publicistë gjithandej hapësirave shqiptare 

dhe miqve të saj.  

     

Bashkëpunimi i “Diellit Demokristian”  me revistat simotra në 

gjuhë të ndryshme është edhe një afirmim shtesë i njeriut tonë 

krijues në gjirin e jetës shumëkulturore në Austri. Kjo 

vazhdimësi shekullore do rrjedh gjeneratave e shkruar me 

respekt e dashuri njerëzore në frymën e Rilindësve tanë të 

mëdhenj dhe Shenjëtares sonë Shën Tereza. Ne do udhëtojmë 

drejtë vlerave demokratike, njerëzore e europiane sipas 

amanetit “Dielli i shqiptarëve lind në perëndim” të Faik 

Konicës.  Qenia shqiptare shekujve në Austri do vazhdon të 

shkruhet gjithmonë si porosi brezave që vijnë.  

Urime 30 lindjet tuaja “Dielli Demokristian”! 
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Shkruan: Faruk Ajeti, Vjenë/Austri 
 

Faruk Ajeti u lind me 26 korrik 1983 në Dadranë (Kosovë). Përfundoi studimet në departamentin e shkencave politike 

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

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

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

së Kosovës në Austri. 

 

 

Alois Mock dhe historia e papërsëritshme e një ministri të Jashtëm 
    IN MEMORIAM: Me rastin e 83-vjetorit të lindjes së Alois Mockut, njeriu i cili ndër të parët solli çështjen e Kosovës në kancelaritë evropiane 

 
 

 

Alois Mock (10 qershor 1934 - 1 qershor 2017) me bashkëshorten e tij Edith,  

në vitin 2014 në shënimin e 80-vjetorit të lindjes së tij (Foto: APA) 

 

7 prilli i këtij viti do të jetë një datë e veçantë. S’ka si të mos jetë 

e tillë, kur do më shkel këmba në shtëpinë e Alois Mockut, i cili 

me punën e tij ka shkruar një pjesë të historisë së Austrisë. Emri 

i tij nuk është vetëm pjesë e historisë austriake, por edhe asaj 

evropiane. Përpos vendit të tij, ka edhe shumë shtete që si 

rezultat i aktivitetit të tij për çlirimin e popujve të shtypur e 

ngrenë në piedestal emrin e tij. Kjo vlen sidomos për popujt e 

Evropës Juglindore dhe asaj Lindore, të cilëve komunizmi ua 

kishte mohuar lirinë duke ua vënë sipër perden e nënshtrimit dhe 

gjembat e shtypjes. Pasionit të tij politik për ndihmë ndaj 

popujve të shtypur i përkulet shumëkush. Një kontribut të 

pazëvendësueshëm dha edhe ndaj çështjes shqiptare. Për 

Mockun çështja shqiptare përbëhej nga dy fusha: Shqipëria (dhe 

e kaluara e veçantë dhe e vështirë e saj, - dhe jo natyra - e bëri 

një nga vendet më të varfra të Evropës) dhe kushtet e jetesës së 

shqiptarëve jashtë shtetit shqiptar, sidomos atyre në Kosovë.  

 

Vizita në shtëpinë e Mockut  

Në orën 10:00 duhet të jem në distriktin e 18-të të Vjenës. 

Assesi nuk guxoj të vonohem. Shoh online orarin e trenit dhe 

të tramvajit që më dërgojnë afër banesës së Mockut. Patjetër 

duhet të jem ca minuta para takimit. Meqë vizitoja për herë të 

parë familjen Mock, vendosa të mos shkoja i shoqëruar vetëm 

me pyetjet e përgatitura. Duhej patjetër të merrja ndonjë 

dhuratë simbolike. Se çfarë dhuratash të dërgoja, këtë nuk e 

kisha fare të vështirë – një “Sacher Torte” dhe një verë të kuqe 

nga Kosova. (Alois Mock ishte adhurues i jashtëzakonshëm i 

ëmbëlsirave. Këtë e pata mësuar nga biografitë e shkruara për 

të. Në afërsi të Parlamentit austriak ende është një nga lokalet 

e tij të preferuara “Sluka”, ku shpesh gjatë pauzave të seancave 

të Këshillit Nacional, Mocku shkëputej shkurt për një “Sacher 

Torte”, ëmbëlsira e tij më e preferuar. Kështu që ndalesa e parë 

ishte tek “Sluka”, për ta marrë “Sacher Tortën” e porositur një 

ditë më herët. Dhurata e dytë ishte një verë e kuqe nga Kosova, 

e prodhuar në vitin 2008. Mock realisht nuk ishte adhurues i 

verërave, dhe meqë prej vitesh ishte nën regjimin e 

medikamenteve, ai nuk pinte më alkool. Por arsyeja ishte diku 

tjetër. Kur para ca viteve në një aktivitet të organizuar nga 

Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri takova për herë 

të parë gruan e Mockut, Edith Mock, më la përshtypje për 

vlerësimet e mira që bëri për verën e Kosovës, ngaqë për të ishte 

hera e parë që pinte verë nga Kosova. Dhe mendova se kjo do 

të ishte zgjedhje e qëlluar. Dhe ashtu më doli. Të mbështjella 

mirë dhe me delikatesë vetëm shiu i pandërprerë që binte mund 

të nxirrte problem). Fiks në orën 10:00, në takimin tashmë të 

përcaktuar para tri javësh, i bie citofonit në mbishkrimin që 

mbante mbiemrin e shkurtër, por me mjaft domethënie: Mock. 

Ngjitem 18 shkallëve sipër dhe hapet dera numër 3 nga zonja 

Mock. Një ndjesi e veçantë më kapi. Sikur nuk u besoja ende 

syve të mi. Pas përshëndetjeve formale, zonja Mock më 

shoqëroi në dhomën e pritjes. Kafet dhe ëmbëlsira e gatuar nga 

vetë ajo, tashmë qëndronin të gatshme mbi tavolinë. Duke e 

falënderuar për kohën e gjetur dhe gatishmërinë të realizoj një 

intervistë për disertacionin tim, më ndërhyn gjatë fjalës dhe më 

thotë: “E kam për obligim të flas dhe të jap edhe unë kontributin 

tim për çështje, të cilat burri im i ka pasur në zemër”. Bam! Me 

një fjali e tha atë që secili nga ne do ta kishte kë- naqësinë ta 

dëgjonte. Me shumë mirësjellje i përgjigjem, që kam ardhur t’ju 

intervistoj për ta “zbërthyer dhe strukturuar këtë dashuri ndaj 

Kosovës sipas perspektivës suaj”. “Kur Kosova shpalli 

Pavarësinë në vitin 2008, Mocku u gëzua shumë dhe unë i rrija 

gati t’i shikonte lajmet e ORF-it (televizionit publik austriak) 

që ta shihte edhe ai gëzimin e qytetarëve të Kosovës. Ende e 

kam të freskët atë ditë”, vazhdoi zonja Mock. “Burri im 

vazhdimisht është përpjekur dhe ka punuar që secili popull 

duhet të vendosë për të ardhmen e vet. E drejta e vetëvendosjes 

në procesin e shkatërrimit të Jugosllavisë sigurisht që u ka 
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takuar edhe kosovarëve.” Me profesion doktore e historisë 

tregon kujdes të veçantë në atë se çfarë e thotë. Por bindja dhe 

pasioni janë elemente që e identifikojnë rrëfimin e saj. 

Pavarësisht moshës tregonte precizitet të jashtëzakonshëm në 

përshkrimin e proceseve.  

 

Telefoni i shtëpisë së Mockut si central i thirrjeve për 

Kosovën  

 

“Zonja Mock, çfarë roli keni luajtur ju personalisht në raport 

me Kosovën?”. Kjo ishte një nga pyetjet më relevante e cila 

sqaron gjithçka, ama gjithçka. “Sa i përket angazhimit të burrit 

tim në raport me politikën e jashtme, kemi pasur mendime 

identike. E njëjta vlen edhe për angazhimin e tij në raport me 

shqiptarët e Kosovës, me kroatët apo sllovenët. Mocku ka pasur 

një lidhje të veçantë me shqiptarët e Kosovës, të cilët i çmonte 

shumë, prandaj për këtë arsye ai iu kishte rekomanduar që për 

çështje të rëndësishme të telefonin edhe në shtëpinë tonë, edhe 

atë në çfarëdo kohe. Ka pasur shumë raste kur pranoja 

telefonata në shtëpi dhe gjithmonë i mbaja një fletore dhe një 

laps afër për të mbajtur shënime dhe për ta shkruar çdo detaj të 

bisedës. Pastaj këto informacione të detajizuara i dërgoja tek 

personat përgjegjës në kabinet të Mockut që t’ia përcillnin atij 

këto informacione. Pra, ka qenë një lloj komunikimi i 

vazhdueshëm dhe gjithmonë kam qenë në shërbim sa herë që 

pala kosovare ka pasur nevojë për mbështetje. Pastaj pjesa tjetër 

e punës i ka takuar Mockut. [Qesh]”.  

 

Aehrenthal dhe Mock 

 

Datë historike për të është 5 dhjetori i vitit 1958, dita kur Edith 

– në cilësinë e studentes së historisë – e takon për herë të parë 

Mockun gjatë një provimi testues për një bursë në Londër. 

Personi që do ta merrte në pyetje Edithin dhe që do të vendoste 

për fatin e saj, do të jetë pikërisht personi që fati i tyre jetësor 

do të jetë i përbashkët, pra Alois Mocku. Ama ky takim bëhet 

edhe më i veçantë për pyetjen që Alois Mocku – në cilësinë e 

testuesit – e shtron: Kush ka qenë Aehrenthal? Koincidencë e 

paparë. As vetë Alois Mocku nuk e kishte besuar se personi të 

cilin ishte duke e pyetur do të jetë gruaja e tij, dhe pyetja e tij 

për Aehrenthal (Alois Lexa von Aehrenthal) ishministrin e 

Jashtëm austro-hungarez (1906-1912), do të jenë pjesë e fatit të 

tij historik. As vetë ai nuk do ta kishte besuar se do të jetë vetë 

në të ardhmen ministër i Jashtëm. Emërues të përbashkët nuk 

do ta kenë vetëm emrin e njëjtë: Alois, dhe funksioni i njëjtë si 

ministër i Jashtëm, por edhe prioriteti i tyre i politikës së 

jashtme: Ballkani, përkatësisht çështja shqiptare. Alois Lexa 

von Aehrenthal ishte personi kyç në Perandorinë 

AustroHungareze që kërkonte me çdo kusht krijimin e shtetit 

shqiptar, i cili do të përfshinte katër vilajetet shqiptare në 

kuadër të Perandorisë Osmane. Ndërsa Alois Mock e zbërthen 

çështjen shqiptare, 100 vjet pas Aehrenthalit, në a) Republika e 

Shqipërisë dhe b) kushtet e jetës së shqiptarëve jashtë 

Republikës së Shqipërisë, përkatësisht të shqiptarëve në 

Kosovë. 100 vjet diferencë, por konstantja e politikës së 

jashtme të dy ish-ministrave të jashtëm mbetet identike. Por kjo 

trajektore e politikës së jashtme vetëm rastësi nuk mund të 

quhet.  

Buzëqeshja, sinonim i dashurisë 

 

“Ne fëmijë nuk kemi pasur, por i jemi përkushtuar 

maksimalisht njëri-tjetrit. Për çdo gjë pothuajse jemi 

konsultuar, thjesht kemi qenë një ekip”, vazhdon rrëfimin zonja 

Mock. “Mocku ka qenë shumë i mirë me mua, shumë i 

sjellshëm dhe shumë i kujdesshëm. Kur nuk ishte shumë i zënë 

me punë, shpesh brenda javës më sillte disa herë lule, të cilat 

vetë i zgjidhte në lulishte”. Më 1995, Mocku u diagnostikua nga 

sëmundja e Parkinsonit dhe që nga ky vit Mocku ishte nën 

trajtim mjekësor (një infermiere së bashku me një teknik i 

qëndronin 24 orë në shtëpi). Përpos për kujdesin mjekë- sor, 

Mockut sigurisht që nuk i mungonte edhe kujdesi i 

jashtëzakonshëm i gruas së tij, që jo shumë burra e kanë. “Sa 

është e vështirë për juve zonja Mock t’i qëndroni çdo minutë 

afër burrit Tuaj, kur që nga vitit 1995 sëmundja mori masa 

dramatike”, ishte një nga pyetjet e mia. Por nuk është pyetja, 

por përgjigjja e saj që të lë pa fjalë: “Sigurisht që nuk është e 

lehtë, sepse edhe mosha e bën të veten, por çdo gjë që e bëj për 

të e bëj me shumë kënaqësi. Është e nënkuptueshme. Ai ka qenë 

gjithmonë i mirë me mua, s’kam si të mos bëj unë për të. Çdo 

gjë në të kaluarën e kemi ndarë me njëri-tjetrin, edhe tani e 

bëjmë po të njëjtën gjë, edhe pse ka vite që ai nuk mund të flasë 

dhe të artikulohet mirë. Çdo natë kur e dërgojmë në shtrat të 

flejë, rri edhe ca orë me të, i tregoj storie të ndryshme apo i 

lexoj diçka. Kur ai zgjohet në mëngjes e shikoj dhe i flas 

gjithmonë me një buzëqeshje, e shoh se ia vlen çdo gjë që bëj 

për të”. Duke vazhduar rrëfimin për burrin e saj duke iu dridhur 

edhe zëri, i rrjedhin lotët nëpër faqe, dhe prapë vazhdon: 

“Buzëqeshja e tij është gjithçka për mua. Nuk dua t’ia krijojë 

përshtypjen që jam lodhur nga përkujdesja për të. Çdo mëngjes 

kur zbardhet dita, i flas fare pa përtesë me buzëqeshje dhe ai e 

kupton më së miri dashurinë dhe respektin që kemi pasur dhe 

që kemi ndaj njëritjetrit. Tani, megjithëse në moshë të shtyrë, 

unë jam vetëm dashuri për të, sepse ai ka qenë gjithmonë i mirë 

me mua dhe kështu do të mbesim.” “Gjendja e tij është duke u 

përkeqësuar”, e vazhdon rrëfimin zonja Mock. “Doktorët dhe 

specialistët më të mirë që kemi e kanë thënë këtë, dhe sipas tyre 

ky do të jetë viti i fundit i jetës së tij”, thotë e përlotur zonja 

Mock. Dhe, fatkeqësisht, ashtu doli. Alois Mock vdiq më 1 

qershor, dhjetë ditë para se të shënonte 83-vjetorin e lindjes së 

tij. Ndaj vdekjes së tij reaguan të gjithë. Emëruesi i përbashkët 

i reagimeve në Austri ishte se humbëm “babanë e anëtarësimit 

të Austrisë në UE”, “vdiq ministri historik i Jashtëm”, “u shua 

avokati i popujve të shtypur”, “vdiq një evropian i bindur”, “u 

shua zotëri Evropa”. Si përfundim, nga një intervistë e tillë për 

qëllime akademike, njeriu nuk merr vetëm anën shkencore, por 

edhe atë njerëzore. Fundja, njerëz të tillë i japin kuptim 

politikës, historisë e besa edhe jetës. Andaj, njerëz të tillë kanë 

vend të merituar në kapituj të historisë. 

 

Burimi: @KOHA Ditore: 

file:///C:/Users/mark/Downloads/Alois-

Mock_Koha%20Ditore.pdf 

 
Autori është sekretar i dytë në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Austri 

dhe njëkohësisht është duke ndjekur studimet për doktoratë në Shkencat 

Politike në Universitetin e Vjenës. Mendimet e shprehura në artikull nuk 

pasqyrojnë qëndrimet e institucionit ku punon.

file:///C:/Users/mark/Downloads/Alois-Mock_Koha%20Ditore.pdf
file:///C:/Users/mark/Downloads/Alois-Mock_Koha%20Ditore.pdf
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Shkruan: Imer Lladrovci, Vjenë/Austri 

 

 

Shën Tereza, bijë e kombit shqiptar,  
është shembull i tolerancës fetare që karakterizon kombin tonë, 

solidaritetit të selitur në shpirtin tonë me shekuj 

 

 

 
Për këtë jemi krenar të gjithë 

shqiptaret pa dallim feje. Si çdo 

shqiptar e shqiptare në 20 vjetorin e 

kalimit në amshim të Shën Terezes, 

ndihemi të pikëlluar por edhe krenar 

për këtë figurë të rëndësishme të 

humanizmit botëror, gruan padyshim 

me më shumë frymëzim në historinë 

e civilizimit modern. Ajo hyn në 

galerinë e personaliteteve të mëdha 

që kombi ynë i ka dhënë Kishës 

universale katolike, krishterimit në 

veçanti dhe botës në përgjithësi. 

 

Shën Tereza, vazhdoi një rrugë të 

shkelur dendur nga paraardhësit e 

saj, nga iliro-arbëroret e më vonë 

shqiptarët, që nga kohët antike deri 

në kohët moderne. Ajo vazhdoi një 

rrugë të ndritshme dhe solli dritë në 

vendin të cilin e kishte kapluar 

errësira dhe varfëria. Ajo ofroi 

dashuri për të sëmurët, shpresë për të 

pafuqishmit dhe shembull se si duhet 

të jetë njeriu për njeriun. Shën 

Tereza shekullit të XX-të, para së 

gjithash i dha shpirt.  

Kombi shqiptar botës perëndimore i dha shumë shenjtorë e shumë papë, të cilët 

dhanë kontribut të madh në shtrirjen e besimit në një Zot, në krishterimin e 

hershëm, duke e pranuar fenë dhe duke e përhapur atë. Këtu dua të theksoj, se 

edhe në Bibël, kur Shën Pali tregon për shpërndarjen e lajmit të mirë, thekson se 

ishte deri në Ilirikum. 

 

Përkthyesi i ‘‘Biblës“ në latinisht, Shën Jeronimi, ishte një ilir, Niketë Dardani, 

autori i ‘‘Te laudatum“ që vazhdon të këndohet edhe sot në mbarë botën në kishat 

katolike, vinte po nga kjo hapësirë, pastaj Papa Klementi XII, etj. Konstandini i 

Madh, perandori romak që e pranoi krishterimin zyrtarisht si fe në Perandorinë 

Romake, ishte po ashtu shqiptar.  

 

Kushdo që ka arsimimin e mjaftueshëm që mund të lexojë historinë, mund të gjej 

fakte të bollshme dhe të heq dyshimet për përkatësinë gjenetike e shpirtërore 

evropiane të shqiptarëve. Ndër shekuj, ishte, është dhe vijon të mbetet qenia e 

kombit shqiptar e lidhur fuqishëm me vlerat perëndimore. 

 

Shën Tereza me veprën e saj i bëri njerëzit më të afërt dhe më të kuptueshëm për 

njëri-tjetrin, edhe për Perëndinë. Ata që jetuan si te braktisur, në praninë e saj që 

ishte dashuria vetë, ishin të bekuar dhe gjetën nënën e vet të paharrueshme, Shën 

Terezën.  

 

Epërsia morale e saj bëri që ajo të respektohej në çdo vend të botës dhe të ishte 

një ambasadore fjalëpakë e punë shumë e kombit tonë martir me mesazhet më 

humane që njohu njerëzimi.  

 

Këtë shkrim të shkurtër, do të doja ta përfundoj me fjalët e saj të vendosura në 

kontekstin tonë kombëtar aktual.  

 

Këto fjalë që ajo i drejtonte Krishtit. Ne si entitet kombëtar do të duhej gjithnjë 

e më shpesh, në çdo lutje, t’ia drejtojmë si thirrje Shën Terezës plot përgjërim 

shpirtit të saj në qiell: ‘‘Eja, bëhu drita jonë! Shiko thellë në zemrat tona. Na 

ndihmo t’i afrohemi vetes, ta gjejmë veten tonë edhe atje ku e kemi humbur! 

Na trego rrugën drejt vetvetes, shenjtëreshë e dritës së pafund!“ 

 

 

Autori është Konsull i Republikës së Kosovës në Austri 

              Shën Nënë Tereza

 

 
 

EKSKLUZIVE 
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Shkruan: Arben Gjinaj, Vjenë/Austri 

 
 

 

Ato i bëjnë gratë të guximshme 
    

Besimi në vetvete është çelësi  për një jetë me 

të mirë. Këtë e transmetojnë  Edvana Gjashta 

dhe Majlinda Saliaj mbi të gjitha 

grave shqiptare. Në zyrën e tyre te këshillimit 

(për integrim)  “Le Donne” në Linz 

përfaqësohet puna e tyre duke u bazuar 

në përvojën personale.  

Edvana Gjashta 

 

Një grua e re kishte vetëm një valixhe me 

vete, kur Majlinda Saliaj kishte dalë ta merrte 

tek stacioni i trenit. Gruan e re e 

kishte dëbuar bashkëshorti i saj nga banesa. 

Atëherë, Majlinda bëri të mundur që të 

organizonte një vend për fjetur te një shoqe, 

e më vonë dhe një vend pune, ku iu mundësua 

të gjente një rrugë për një jetë të re: 

Vetëbesimi. 

Majlinda Saliaj 

 

Të transmetosh besimin në vetvete    
“Qëllimi ynë nuk është që të zgjidhim të 

gjitha problemet, por të transmetojmë  

besimin tek secili person”, thonë 

Majlinda Saliaj dhe Edvana Gjashta në 

zyrën e tyre në Linz Volkshaus  Kandlheim. 

Ato, në vitin 2011 kanë formuar shoqatën “Lëvizja Shqiptare e Grave”. Me zyrën 

e këshillimit “Le Donne” ato dëshirojnë që gratë që kanë ardhur në Austri nga 

Shqipëria, Maqedonia, Çeçenia, Turqia apo nga shtete te  tjera, t`i ndihmojnë në 

ndonjë situatë të jashtëzakonshme. Ato ndihmojnë gratë  të cilat kanë martesa të 

detyruara, kanë pësuar dhunë fizike apo psikologjike në një marrëdhënie 

bashkëshortore , që nuk kanë sukses për të gjetur një vend pune, ose janë të 

ndikuara nga zakonet dhe traditat  e vjetra prej vendeve nga ato vijnë.   

 

Gratë nga Shqipëria, shumica kanë një arsimim të mirë, mendon Majlinda Saliaj. 

Ajo vet ka studiuar në Universitetin e Shkodrës, por shqiptaret të cilat janë rritur 

në Maqedoni apo në Kosovë, janë martuar menjëherë pas shkollimit të 

detyruar, duke u kthyer më pas në shtëpiake. Këtë traditë të krijosh familje në 

moshë te re e transmetojnë dhe tek vajzat e tyre. Për këtë arsye dy drejtueset e 

kësaj zyre këshillimi gëzohen kur vajzat e reja vijnë në zyrën e këshillimit.  

 

“Ato shkojnë dy herë në ndonjë intervistë për punë, por meqenëse kanë mangësi  

në të folurën e gjuhës gjermane e humbasin besimin në vetvete dhe kanë frike ta 

provojnë përsëri. Kjo është dhe arsyeja që ato mbesin në të shumtën e rasteve 

shtëpiake’’, thotë Majlinda Saliaj. Këtë, ajo dhe Edvana Gjashta nuk dëshirojnë ta 

lejojnë. Ato dëshirojnë të jenë model për gratë. Mënyra se si ato prezantohen, të 

kenë kurajon ta shohin tjetrin në sy pa u nguruar, është po kaq e rëndësishme sa 

dhe arsimimi. Këtë e përjetojnë të dyja.  

  

Mbështetje për integrim    
Shumë kohë para se ta formonin shoqatën, dy shoqeve u drejtoheshin lutje për 

këshilla. Vetë fakti se ato kanë ardhur nga Shqipëria  në Austri, duke shfrytëzuar 

secilën mundësi, qoftë për punë apo edhe për mbajtjen e familjes dhe që të bëhen 

pjesë e shoqërisë të këtij vendi, e ka ngritur tek to vetëbesimin.  

 

Edvana Gjashta është duke bërë një trajnim psikoterapik. Majlinda Saliaj ka 

studiuar për pedagogji sociale. Ato e marrin shumë seriozisht detyrën që ia kanë 

vënë vetes. Ato nuk duan që gratë t’i kontaktojnë,  shoqërojnë në organet 

ekzekutive apo legjislative, apo  gjatë shoqërimit të fëmijëve në shkollë, por para 

së gjithash ato duan të ndihmojnë gratë që të integrohen në Austrinë e sipërme. 

Dhe për këtë ato përjetojnë edhe zhgënjimin.   

 

Nuk kemi ndihmë financiare  
“Çdo gjë që e bëjmë është vullnetare dhe shpesh e financuar nga paratë tona”, 

thonë Edvana Gjashta dhe Majlinda Saliaj. Ato organizojnë ligjërata dhe 

simpoziume,  koncerte ose aktivitete tjera si me rastin e triumfit kundër fashizmit 

dhe homazheve që bëhen në Kampin e  përqendrimit  në “Mauthausen” afër Linz-

iz, në të cilën përfaqësohen edhe Shqipëria dhe Kosova. Edvana Gjashta merr 

pjesë në Këshillin e Integrimit të qytetit të Linz-it. Gjithmonë ato kërkojnë 

mbështetje financiare për aktivitetet e tyre. Deri tani  pa sukses. Do të ishte e 

dobishme, që të paktën studentët tanë të kenë mundësi të punësohen ose të marrin 

pjesë në projektet tona, pohojnë të dyja gratë. Ato ndjehen të shpërblyera kur 

angazhimet e tyre japin fryt. Gruaja e cila ishte braktisur nga bashkëshorti i saj, 

vjen me dëshirë në aktivitetet që ne organizojmë,e veshur bukur dhe plot 

vetëbesim. 

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

 
 

Përurime librash në Ambasadën e Kosovës në Vjenë 
 

Nën organizimin e Ambasadës së Kosovës në Austri, në bashkëpunim me Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Krijuesve 

Shqiptarë në Austri “Aleksandër Moisiu” dhe Shoqatën e Mësuesve Shqiptarë në Austri “Naim Frashëri”, në 

lokacionet e ambasadës u përuruan vepra me tregime “Kohëthyerja” e autorit Hazir Mehmeti dhe monografia social-

pedagogjike “Krijues në diasporë – Hazir Mehmeti” e autorëve Prof. Dr. Musa Kraja dhe Emirjona Kraja. 

 

 

Vjenë, 24 qershor 2017: Ambasada e Kosovës në Vjenë përveç funksionit 

diplomatik që kryen me shumë përgjegjësi dhe korrektësi, falë angazhimit bukur në 

nivel të stafit të saj, në krye me ambasadorin z. Sami Ukelli, ajo gjithmonë ka dyert 

e hapura për aktivitete të ndryshme kulturore, letrare e atdhetare që organizojnë 

bashkatdhetarët tanë që jetojnë e veprojnë në Austri. Kjo tashmë është bërë traditë 

dhe mund të thuhet se ajo ështënjë çerdhe e të gjithë mërgimtarëve. Edhe kësaj radhe, 

që përputhet me pensionimin e mësuesit Hazir Mehmeti, kjo çerdhe tuboi një numër 

të madh dashamirësh të librit, ku të pranishmit patën rastin dhe kënaqësinë të njihen 

me tregime të ndryshme dhe interesante nga autori Hazir Mehmeti, të tubuara në 

përmbledhjen e tij “Kohëthyerja”, titull që sipas tij do të thotë se kohëtherja është 

vetë ai, por edhe të tjerë mund të gjejnë veten nëpër këto tregime. 

Kopertina e librit “Kohëthyerja” 

 

Programin e hapi znj. Zana Rugova, sekretare e parë e ambasadës, e cila pasi bëri të 

njohur shemën e mbarëvajtjes së mbrëmjes, theksoi se ndjehet tepër e nderuar, por 

dhe shumë e emocionuar, duke pasur parasysh se para saj gjendet një njeri që jetën 

i fali arsimit dhe edukimit të gjenaratave tona. Ajo i dhuroi në emër të ambasadës 

një mirënjohje z. Hazir Mehmeti. Më pas mësuesi Osman Ademi bashkë me 

Kreshnik Mehmetin, djalin e z. Mehmeti, me një videoprezantim përmes fotografive 

nga jeta dhe vepra e z. Hazir Mehmetit shpalosën para të pranishmëve një larmi të 

këndshme kujtimesh e përjetimesh nga e kaluara e z. Mehmeti. Kjo gjë argëtoi dhe 

dëfreu të pranishmit. Grupi i mësuesve dhe kolegëve të mësimit në gjuhën shqipe të 

z. Hazir Mehmeti, në përbërje Osman Ademi, Miradije Berishaj, Ibrahim Hasanaj, 

Shefqet Gashi dhe Ina Arapi i ndanë atij një mirënjohje në emër të Shoqatës së  

Mësuesve Shqiptarë në Austri “Naim 

Frashëri”, si dhe i dhuruan disa dhurata 

me rastin e pensionimit. Një tregim nga 

vepra “Kohëthyerja” e lexoi znj. Kaltrina 

Durmishi. 

 

Në emër të ambasadorit Ukelli, i cili për 

arsye objektive nuk qe i pranishëm në 

këtë mbrëmje, foli konsulli i Kosovës në 

Austri z. Imer Lladrovci. Ai pasi foli disa 

fjalë miradije për mësuesin Hazir 

Mehmeti, u përqëndrua pastaj në 

rëndësinë e mësimit shqip për fëmijët 

tanë në diasporë. “Ne për z. Mehmeti 

mund të flasim e flasim pa u ndalur, por 

ne atë e njohim dhe puna e tij dhe vepra 

e tij flasin vetë. Unë e falënderoj atë në 

emër të ambasadorit Ukelli, të 

ambasadës tonë këtu në Vjenë dhe të 

popullit tonë, për tërë angazhimin e tij 

dhe djersën e dhënë që fëmijët tanë të 

mësojnë gjuhën e prindërve të tyre.”, u 

shpreh z. Lladrovci. 

 

Si gjithmonë i gatshëm për të përcjellur 

dhe përkrahur nga afër aktivitetet e 

bashkatdhetarëve në Austri, i pranishëm 

ishte ambasadori i Shqipërisë në Vjenë z. 

Roland Bimo. “Unë personalisht, po dhe 

ambasada jonë këtu në Austri dhe shteti 

shqiptar kemi konsideratë të madhe për 

punën dhe mundin që ju mësuesit 

shqiptarë  jepnipër ruajtjen, kultivimin 

dhe zhvillimin e gjuhës shqipe, traditës 

sonë, kulturës dhe vlerave tona. Ne 

gjithmonë, sipas mundësive që kemi, do 

të jemi në anën tuaj, duke mbështetur 

aspiratat dhe qëllimet e përbashkëta në të 

mirën e gjeneratave tona të ardhshme. E 

përgëzoj mësuesin Mehmeti që arriti 

pensionimin dhe i dëshiroj jetëgjatësi, 

shëndet e gëzime”, tha z. Bimo.  

 

Poeti Anton Marku, njëherësh kryetar i 

LSHKSHA “Aleksandër Moisiu”, bëri 

një vështrim mbi veprën “Kohëthyerja”. 

mailto:besim@live.at
http://www.besimxhelili.at/
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“Ky libër përbëhet nga 20 tregime të zgjedhura e të shkruara në periudha të ndryshme 

kohore. Titujt e tyre janë shumë të shkurtër, përmbajtjësorë dhe domethënës. Shumë 

prej tyre përbëhen nga një fjalë e vetme: “Porosia”, “Erëdredha”, “Ftesa”, 

“Hijezeza”, “Lypësi”, “Kohëthyerja”, “Shëngjergji”, “Hetuesi”, “Shtegtimi”, 

“Arkivoli”, “Busti”etj. Kjo bën që lexuesi që në titull të përceptojë deri diku 

përmbajtjen e tyre. Ato sikur i përshkon lajtmotivi i vetëm: Dashuria për vendlindjen 

dhe njerëzit e saj nëpër kohëthyerjet kobzeza. Skeleti i tyre është real historik, i 

veshur shumë mirë me petkun letrar, kjo duke iu falënderuar edhe imagjinatës së 

autorit. Në këto tregime hetohen elementet jetësore, përjetimet e vetë autorit apo 

ngjarjet nga rrëfimet e të parëve të tij, me historinë e mësuar nëpër kullat tona. Ato 

na ofrojnë një panoramë të realitetit të hidhur, por krenar, të gjithë historisë sonë 

kombëtare.”, tha z. Marku. 

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në përurimin e librave 

 

Për monografinë “Krijues në diasporë – Hazir Mehmeti”, foli shkrimtari Besim 

Xhelili. Ai në fillim theksoi se autori i kësaj monografie Prof. Dr. Musa Kraja para 

disa javësh kishte ikur në amshim, dhe me këtë rast i shprehu z. Hazir Mehmeti 

ngushëllimet e tij. “Filozofi dhe mendimtari i madh romak Seneka thotë se: “Shpesh 

një njeri në moshë nuk ka asnjë dëshmi të jetëgjatësisë së vet, përveç viteve të tij”. 

Sigurisht se kjo thënie ka një domethënie të madhe, kur kemi parasysh se z. Musa 

Kraja para gati dy javësh iku në amshim dhe përveç viteve të tij të jetës si një dëshmi 

e jetëgjatësisë së tij, ai la pas një punë të madhe krijuese dhe një ndër veprat e tij të 

fundit, pra monografinë mbi mikun tonë Hazirin. Ne mburemi sot me mikun tonë 

Hazirin, i cili gjithashtu, nuk ka arritur vetëm me vitet e tij pensionimin, por ka në 

bagazhin e tij një të kaluar të çmuar, të pasur, të ndërtuar përditë nga pak, në vende 

dhe në forma të ndryshme. Pra, ai është antiteza e thënies së Senekës, ngase puna e 

tij flet vetë, ai tashmë 40 e tepër vjet ka derdhur djersën e tij për kombin, kulturën, 

gjuhën, identitetin tonë, mësimdhënien, dhe prezantimin e këtyre vlerave para 

austriakëve dhe të tjerëve që jetojnë këtu në Austri.”, u shpreh më tutje z. Xhelili, i 

cili si kryetar nderi i LSHKSHA 

“Aleksandër Moisiu”, z. Mehmeti i ndau 

një mirënjohje në emër kësaj Lidhjeje. 

 

Këtë përurim e madhështuan me praninë 

e tyre shumë bashkatdhetarë të profileve 

të ndryshme si kryetari i Unionit të 

Bizneseve Shqiptare në Austri z. Yll 

Blakaj, artisti Astrit Alihajdaraj, 

studiuesja çame Shpresa Musaj, 

shkrimtarët Violeta Allmuça dhe 

Mërgim Osmani, piktorët Iliriana Ajeti 

dhe Petrit Hysaj, ish futbollisti Vahedin 

Ajeti, përfaqësues shoqatash shqiptare në 

Austri dhe të Këshillit Koordinues të 

Shoqatave Shqiptare në Austri etj. 

 

Në fund, në fjalën e tij të shkurtë, njeriu 

i mbremjes z. Hazir Mehmeti tha se atij i 

mungojnë fjalët, pas asaj që u fol e u 

hodh në sallë për të dhe rreth jetës e 

veprës së tij. Ai u shpreh mirënjohës ndaj 

të gjithë të pranishmëve, atyre që 

bashkëorganizuan këtë përurim dhe në 

veçanti ndaj ambasadës dhe ambasadorit 

z. Ukelli. Ai falënderoi gruan e tij dhe 

familjen për durimin, mbështetjen dhe 

përkrahjen e vazhdueshme që i japin. 

“Jam tepër i nderuar, kam emocione dhe 

jam shumë i zënë ngushtë shpirtërisht, 

kur shoh sa njerëz të mirë kam rreth 

vetes, e që dua secilin veç e veç ta 

falënderoj. Unë gjithmonë në punën time 

jam munduar që të fus në mendjet e 

fëmijëve mesazhin e të parëve tanë, 

rilindësve tanë: mos të shihet interesi 

personal, por ai kombëtar së pari”, tha z. 

Mehmeti. 

 

Në përmbyllje të programit, gjatë 

koktejit me ushqime të shumta 

tradicionale shqiptare që kishte sjellur 

familja Mehmeti, të pranishmit patën 

rastin të marrin librat e nënshkruara nga 

autori dhe të shkëmbejnë fjalë mes veti. 

 

 

www.moisiu.eu 

info@moisiu.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moisiu.eu/
mailto:info@moisiu.eu


 

10 

Peter Paul Wiplinger,  
figurë e njohur letrare e vizionare në Austri 

 
       Intervistoi: Hazir MEHMETI, Vjenë 
 

“ ... një rebel radikal, për të cilin nuk ishte aq e rëndësishme që ta shpjegojmë botën, mirëpo që ta ndryshojmë këtë botë dhe 

njerëzit, që të kemi drejtësi, ku të gjithë njerëzit të kanë mundësi të barabarta për një jetë humane.” 

 

Peter Paul Wiplinger (Baden, 09.01.2016) 

 

1. A ju kujtohet kur keni  filluar të shkruani? Ishte poezi apo prozë e 

parë? Cili është motvi i saj dhe kur është botuar? 

Wiplinger:  Ishte viti 1946, kur në shtëpinë e prindërve të mi, në shtëpinë e 

lindjes sime Haslach an der Mühl, 2-3 km larg nga kufiri i Çekosllovakisë së 

asaj kohe, një ushtarak hebre-rus i strehuar për ndonjë arsye tek ne, më ka 

mbetur në kujtesë recitimi i tij të elegjive nga Rainer Maria Rilke, dhe unë si 

djalë i vogël qëndroja ulur pranë dhe dëgjoja me gojë hapur. Ky përjetim më 

ka prekur thellë dhe ndoshta ishte përcaktues në jetën time. Ka mbetur e pa  

harruar dhe më shoqëron në pambarim tërë jetën time. Kjo ishte një shtytje 

në brendësinë e një bote krejt tjetër, sa në banalitetin e përditshëm, aq edhe 

në vërtetësinë e saj. Kjo ishte bota e poezisë, e cila më pushton mua plotësisht 

prapa së cilës qëndron vendimi im për të shkruar poezi dhe të rritem me te. 

Më vonë vijnë poezitë nga Erich Kästner, Mascha Kaleko, Charles 

Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Wluard, Garcia Lorca, etj. Si gjimnazist 

poezitë e mia i botova në antologji  “Flügel der Zeit’’ dhe “Österreichische 

Lyrik nach 1945’’.  

 

Përjetimet nga jeta dhe vjershat e poetit austriak Georg Trakl, e forcojnë 

rrugën time drejt lirikës dhe shkrimeve të mia përgjithësisht. Poezia e parë si 

gjimnazist 16 vjeçar i kushtohej natyrës dhe dashurisë. Njërën nga vjershat e 

dërgova në një gazetë u botua dhe për këtë isha shumë krenar. Në këtë kohë 

lexoja poezi të përkryera dhe dëshiroja dhe unë të shkruaj diçka të tillë dhe 

të bëhem poet. Kjo ishte rruga ime letrare, një rrugë që unë e dëshiroja. Nga 

poezitë e para më kujtohen disa rreshta: “Nëse yjtë në dorë më bien, një 

shenjë e sigurt për mua... “  

 

2.  Nga poezitë e juaja del një qëndrim njerëzor i veçantë në përkrahjen 

e të drejtës për njeriun, pa marr parasysh kush e nga është. Ku e gjeni 

këtë motiv, forcë? 

Wiplinger:  Ne anën tjetër në këtë kohë ndikonte 

realiteti i shoqërisë klasore, që ende ishte i 

pranishëm, kundër së cilës ishte kthyer politikisht 

edhe socializmi. Kjo shoqëri klasore dhe kushtet 

e jetës të lidhura me të ishin edhe për familje, një 

prej të cilës unë i takoja, një familje tregtare dhe 

kryebashkiaku, një gjë mjaft e natyrshme, si diçka 

“e dhuruar nga Zoti”; dhe kështu është trajtuar 

veprimi ynë, janë trajtuar edhe shërbëtorët tanë, 

pra si qytetare të klasës së dytë, si të nënshtruarit 

tanë-ashtu siç dhe në të vërtetë dhe ishin në jetën 

reale. Kjo gjë lëndonte ndjenjat e mia të hershme 

ndaj drejtësisë dhe ngriste kundërshtimin bashkë 

me indinjatën time. Kundër kësaj u ngrita, u 

rebelova. U solidarizove me “subjekte” “të 

nënshtruarit” të tilla e tillë  (p.sh. si kuzhinieri ynë 

i kuzhinierja jonë e dashur Fani,  e cila ka jetuar 

35 vjet dhe ka gatuar për familjen dhe bënte gjithë 

punët e shtëpisë!), edhe kundër prindërve dhe 

kundër familjes. Për këtë shkak vizioni im u 

zgjerua në këtë rreth të shtypurish dhe të 

shfrytëzuar gjithnjë e më shumë, dhe ky vizion u 

bë kërkues dhe me i saktë. Pashë më shumë dhe 

më shpesh, sidomos degradimin dhe deprivimin, 

padrejtësinë, shtypjen sheshazi shpesh dhe 

çnjerëzore: dhe atë  në  gjithë botën. Unë jam 

marrë me këtë çështje dhe kjo çështje më ka 

preokupuar.  

 

Në përfundimin e luftës në vitin 1945 ishte një 

Europë e shkatërruar shkretëtuar me 60 milionë 

viktima e të vrarë, me fajin e madh në të dy anët, 

dhe Holokausti, për të cilin ne nuk dinim ende 

asgjë. 

 

3. Përveç poet, ju jeni edhe filozof dhe fotograf. 

Në veprat e juaja gjendet një kontekst 

shpirtëror për një botë më të mirë. Cila nga 

këto tri karakteristika ka ndikuar më shumë 

tek personaliteti i Wiplinger? Është ndonjë që 

ka pasur me shumë ndikim? Cili personalitet 

letrar, artistik, filozofik apo politik është 

inspirim për ju? 

Wiplinger:   Në të njëjtën kohë kur fillova të 

shkruaj poezi gjatë kohës si student, u ballafaqova 

shumë me filozofinë, përcolla  shumë ligjërata, ku 

merrja njohuri fillestare filozofike. Fakti që vëllai 

im shumë i talentuar Fridolin vdiq i ri (1973), ishte  

INTERVISTA 
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profesor në Univesitetin e Vjenës, i cili ishte nxënës dhe shok i Heidegger-

it, ai ndoqi një drejtimi filozofik krejtësisht ndryshe nga unë, me mendimet 

e mia, më detyroj që mos të futem shumë në filozofi. Ne ishim shumë të 

ndryshëm në shumë pikëpamje dhe opinione dhe ndonjëherë diskutimet u 

bënin shumë të ashpra. Unë isha i inspiruar nga ekzistencializmi francez 

(Camus, Sartre), një rebel radikal për të cilin nuk ishte aq e rëndësishme që 

ta shpjegojmë botën, mirëpo që ta ndryshojmë këtë botë dhe njerëzit, që të 

kemi drejtësi, ku të gjithë njerëzit të kanë mundësi të barabarta për një jetë 

humane. Për mua ishte drejtësia e rëndësishme, kurse jo aq shumë “e 

vërteta’’ - definicioni i së cilës shpeshherë e arsyetonte shkeljen e njerëzve 

dhe dhunën, jo rrallë edhe duke u bazuar në “vlera’’ të llojllojshme. Edhe 

parullat si “Kurrë më!’’ (Fashizmi/Auschwitz) ishin tonat, gjithashtu edhe 

thirrja jonë për t’i luftuar pushtuesit, si për shembull “No pasaran’’, dhe “La 

Passionara’’ (Dolores Ibarruri Gomez) nga lufta civile në Spanjë. Ajo pati 

ndikim në mua dhe në udhën e jetës sime, në eksperiencat dhe “urtësinë e 

jetës’’. “Megjithatë!’’- një fjalë të cilën unë e mendoj si më të rëndësishmen 

për mua: “Megjithatë!’’. Të jemi kryengritës!-edhe atëherë kur jemi të 

vetëdijshëm se mbase dhe mund të humbim dhe të vdesim. Kjo për më tepër 

nga ndërgjegja dhe qëndrimi se të hiqet dorë (dorëzimi/dorëheqja) nuk është 

opsion, sidomos në këtë botë të sotme, në të cilën rezistenca dhe kryengritja 

është e vetmja gjë e cila njeriut i jep dinjitet.  

 

4. Disa vepra tuaja janë përkthyer në shumë gjuhë, edhe në shqip, cilën 

do ta dallonit dhe përse?  

Wiplinger: Që herët vjershat e mi u përkthyen në gjuhë të ndryshme dhe u 

publikuan. Fillim i vargut të gjatë të publikimit të librave të përkthyera në 

20 gjuhë nisi me përmbledhjen “Oporoka časa’’  (Zeitvermächtnis) në 

sllovenisht dikusr në ish-Jugosllavi. Ne kemi grupet etnike slloven, kroate, 

çeke dhe grupeve etnike Roma e Sinti, ku ishte me rëndësi botimi i vjershave 

në këto gjuhë; kjo kishte domethënie për kohën në kontekstin kulturo-

politik. Në vitin 1977 botohet dhe publikohet në dy gjuhë “Kufijtë’’,  

“Borders/Grenzen’’, anglisht dhe gjermanisht në New York. Në disa nga 

vjershat do të flitet për Holokaustin dhe Nacionalizminsocialist. Për këtë 

nuk dëshironte njeri të dëgjonte në Austri. Ky libër këtu krejt pak tërhoqi 

vëmendjen, por krejt ndryshe ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 

 

Ishte pikërisht kjo “Temë’’ shumë e kufizuar e kohës, e cila në vjershën time 

programatike “Pas Aushvicit’’ (Nach Auschwitz) e formulon konceptin tim 

karshi qëndrimit të filozofit gjerman Theodor W. Adorno, i cili thoshte: “Të 

shkruash vjershë pas Aushvicit është barbari’’. Përkundrazi, unë vendosa të 

shprehem me vjershën time. Ky qëndrim tërhoqi vëmendjen fillimisht 

jashtë, jo në Austri, sepse në këtë vend thënia mbi të vërtetën në disa dekada 

do bazohen sikur ishin viktima të Nacionalsocializmit, e ngritur në shkallë 

të gënjeshtrës kolektive duke u munduar të mohohej pjesëmarrja në 

veprimet e tmerrshme të Nacionalsocializmit, shpesh të mahnitur nga 

bashkërendimi.  

 

5. A mundeni të na rikujtoni diçka të veçantë nga njohja e juaj me Dr. 

Ibrahim Rugovën, filozof, shkenctar dhe politikan dhe Ali Podrimen, 

poet? 

Wiplinger: Tek lidhja ime e hershme me shqiptarët. Dr. Ibrahim Rugovën 

dhe poetin Ali Podrimja i kam takuar në Konferencën e PEN-it në Slovenski 

PEN Centers në Bled (Slloveni) që në vitin 1980. Konferenca e Bledit ishte 

një kthesë në kontaktet me kolegë nga shumë vende. Si vend i paangazhuar 

në Paktin e Varshavës “shtet neutral’’, nën regjimin e Titos, ishte vend 

takimi shumë i përshtatshëm edhe për kolegë nga vendet tjera komuniste 

(shumica nën vëzhgim). Tek Rugova vërejta një përqendrim të brendshëm, 

manifestuar me një qetësi gjakftohtësie, 

tërheqëse. Lëvizjet e tij të kujdesshme e 

 

mbresëlënëse, zëri i tij i qetë, fjalët e ngadalta dhe 

pa lëkundje, por i sunduar nga një përqendrim i 

brendshëm. Ai lente përshtypje kryesisht si njeri i 

ëmbël, por me një qëndrim të pa lëkundur dhe 

këmbëngulës në synimet e tij. Ishte shumë i 

sjellshëm, me shoqërim kolegjial, por vërehej një 

dozë tërheqje në kontakte, një shkëlqim në 

distancë. Ai më dukej gati i ndrojtur por kurrë i 

heshtur e i frikësuar. Ai dukej disi i thjeshtë, por 

asnjëherë nga dobësia. Ai ishte intelektual, 

shkencëtar me relief filozofik, i cili në pyetjen e të 

drejtave të njeriut me relevancë i angazhuar 

politikisht, para se gjithash ndaj popullit të tij, si 

në Kosovë, në Serbi, në Maqedoni, gjithashtu në 

ish-Jugosllavi ku shtypeshin pakicat nacionale. 

Ali Podrimja, ishte, si e ndieja unë dikur dhe 

verifikoja sot, me natyrën e tij e cila  shkëlqente, 

krejt e kundërt me atë të Ibrahim Rugovës. Aliu 

ishte shumë njeri i hapur, plotësisht i përzemërt 

dhe gazmor. Ne gjetëm menjëherë simpati njëri 

ndaj tjetrit, ishim, “për Ti’’ dhe i drejtoheshim 

njëri-tjetrit me  emër. Për këtë flet dhe vjersha ime 

për te. Ne u takuam edhe në Strugë, në “Mbrëmja 

poetike në Strugë’’, gjithashtu edhe në disa takime 

nga PEN- konferencat në vende tjera, dhe një herë 

në Vjenë. Ishte një kohë e kontakteve mes nesh, 

kjo ishte shumë e bukur dhe me vlerë për mua. Me 

Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë 

“Aleksandër Moisiu”, tani disa kohë jemi në 

bashkëpunim rreth librave të mia dhe tjera, veçan 

me kolegët Besim Xhelili dhe Anton Marku Unë 

i kam ftuar me kënaqësi në lexime letrare dhe vet 

kam marr pjesë në lexime me ftesë nga ata. Jam i 

autorizuar për lidhje marrëdhëniesh 

shumëkulturore ngase jam shumë vjet i  

angazhuar në këtë drejtim. Jam po ashtu 

themelues i “Platformës për autor/e me gjuhë 

tjetër nga gjermanishtja- gjuhë amtare në Austri”. 

Kjo do mbijeton akoma.  

 

6. Çka mund të presim në të ardhmen nga ju? 

Wiplinger: Sa i përket një pozicioni pritës ndaj 

meje, sidomos nga kolegët shqipfolës, unë mund 

të them: Unë do luftoj, sa të kem mundësi, për të 

vërteten dhe për drejtësi, për interesat legjitime të 

të gjithë njerëzve dhe organizatave që jetojnë në 

demokraci, të vlerave për liri, barazi e solidaritet, 

drejtat e njeriut; unë do deklarohem edhe 

publikisht për këto gjera. Gjithë këto gjera me 

vetëdijen që zëri i ndërgjegjes dhe arsyes të mund 

të kuptohet lehtë; mirëpo, ajo e bën edhe më të 

nevojshme mesazhin e saj.  
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7. Cili është mesazhi juaj për lexuesit/et tanë? 

Wiplinger: Vetëm që të them edhe disa fjalë rreth pyetjes për të ardhmen 

time letrare dhe rreth “mesazhit’’ tim: Unë punoj ende me shumë kënaqësi 

dhe intensitet-edhe pse tani i kam 78 vjet dhe sigurisht jam shumë i moshuar; 

unë shpresoj që kjo do vazhdoj të jetë kështu. Unë jam një poet me fantazi, 

mirëpo jam edhe një njeri pa iluzione, i prekur nga realiteti. Mirëpo unë 

mendoj që ende ka mundësi për një të ardhme pozitive për njerëzit. Por, për 

të pasur vërtet mundësi për një jetë njerëzore për të gjithë njerëzit, njeriu 

duhet së pari të bëhet njeri. Sisteme dhe bartës të sistemit që janë jo-njerëzor 

duhet të munden e tejkalohen. Kjo është një rrugë që pothuajse nuk është e 

mundur, mirëpo  në të njëjtën kohë është mundësia e vetme që njerëzit të 

jetojnë një jetë të njerëzishme dhe që ky planet mos të shkatërrohet nga vet 

banuesit e tij. Edhe pse kjo mundësi është shumë e vështirë të realizohet, ne 

duhet të besojmë edhe më shumë, të angazhohemi edhe më shumë, të 

veprojmë më shumë në këtë drejtim, të besojmë në këtë mundësi. Ne duhet 

të besojmë në “Principin e Shpresës’’ (filozofi gjerman Eduard Bloch) dhe 

ta mbrojmë atë. Ne nuk duhet të heqim dorë kurrë nga “Principi i Shpresës’’, 

sepse për ndryshe do heqim dorë nga vetvetja. Rezignacioni nuk është 

opsion për të ardhmen sepse nuk është kurrsesi as për jetën.  

 

Peter Paul Wiplinger është lindur më 1939 në Haslach/Austria e Epërme. 

Jeton që prej vitit 1960 në Vjenë. Ka studiuar teatër, gjermanistikë dhe 

filozofi. Poet, publicist kulturor dhe fotograf artistik. Më shumë se 100 

ekspozime fotografish brenda dhe jashtë vendit. Vite të tëra ka qenë u 

punësuar si hartues reklamash dhe drejtues i një galerie arti. 

 

Hartues i 45 librave të botuar, kryesisht me poezi dhe fotografi, ku mund të 

përmenden titujt „Ndarje“, „Teori ngjyre“, „Gjuha figurative“, por edhe 

mjaft vëllime në prozë, si për shembull: "Tablo jetësore", „Udhë jetësore“, 

"I dëbuar", „Takime shkrimtarësh 1960-2010“ etj. Krijimet dhe librat e tij 

janë përkthyer e botuar në më shumë se 20 gjuhë të huaja. Ka shkruar ese 

të shumta, referate, recensione si dhe komentime politike, shoqërore, 

letërsie, arti figurativ etj. Ka marrë pjesë në 350 lexime letrare, kryesisht 

dygjuhëshe, në Austri dhe vende të shumta evropiane, në Izrael dhe Turqi. 

 

Emisione të panumërta në radio dhe televizion, ndër të tjera në ORF 

(Institucioni Radioteleviziv i Austrisë), në stacionin Berlini i lirë, në 

Deutsche Welle/Radio Moska si dhe në radion bavareze, sllovake, sllovene, 

kroate, boshnjake, maqedone, bullgare, polake dhe radion argjentinase. 

Nga viti 1980 gjer në 2010 anëtar i PEN-it 

ndërkombëtar dhe atij austriak, nga viti 2013 

anëtar nderi i PEN-it austriak, i Bashkimit të 

aurorëve austriakë me interesa të përbashkëta 

(kryesi), nga viti 2011 anëtar i bashkimit të 

autorëve të Gracit, i rrethit letrar Podium, i klubit 

për shtyp Concordia, i koalicionit austriak për të 

drejtat e njeriut si dhe i arkivit dokumentues të 

qëndresës austriake (këshilli administrativ). 

 

Wiplinger është shpërblyer me çmime të shumta, 

ku mund të veçohet Kryqi i nderit për shkencë dhe 

art si dhe së fundi Dekorata e Lartë e Nderit për 

meritat ndaj Republikës së Austrisë, 2015. 

 

 

Peter Paul Wiplinger 

 

Ibrahim Rugova 

 

Ti gjithmonë 

fole me zë të ulët 

dhe si përherë 

kundër çdo dhune 

por pyes veten 

a mundet njeriu 

pa dhunë 

prej dhunës të mbrohet 

varka na nxori 

tek bregu tjetër 

ngadalë i ngjitëm 

shkallët lart 

sa i brishtë 

qenka njeriu 

por dhe sa pa përgjigje 

mendova njëkohësisht 

                       

(Përktheu: Ajet Shira, Vjenë) 
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20 qershor-3 korrik 2017: 

Ekspozita e piktorit kosovar në Vjenë, Petrit Hysaj 
 

Në hapësirat e Ambasadës së Republikës së Kosovës në Austri u 

hap ekspozita e piktorit kosovar Petrit Hysaj. Ambasadori i 

Republikës së Kosovës në Austri, Sami Ukelli, bëri hapjen e ekspo-

zitës së piktorit Petrit Hysaj, duke shprehur kënaqësinë e veçantë 

që Kosova ka artistë të tillë si Petrit Hysaj, i cili përmes artit dhe 

pikturës promovon kulturën dhe artin e shoqërisë kosovare. 

Ndërkaq, piktori Hysaj falënderoi Ambasadorin Ukelli për për-

krahjen e vazhdueshme ndaj artit dhe kulturës shqiptare. Pikturat e 

artistit kosovar për here të parë u ekspozohen në ambientin e 

Ambasadës së Republikës së Kosovës në Austri. Ekspozita ishte e 

hapur nga data 20 qershor deri më 3 korrik 2017. 
 

 

1 korrrik 2017: 

Zëvendësministri Murtezaj nderohet nga Akademia Diplomatike e Vjenës 
 

Në një ceremoni të veçantë, në prani të shumë personaliteteve të 

shquara nga Austria dhe bota, Akademia Diplomatike e Vjenës, ka 

nderuar zëvendës-ministrin në detyrë të Punëve të Jashtme të 

Republikës së Kosovës, Valon Murtezaj, duke e pranuar atë në 

Dhomën e Famës Alumni të Akademisë Diplomatike. Ky nderim i 

lartë akordohet për personalitetet më të shquara nga gjithë bota, që 

janë alumni të Akademisë Diplomatike të Vjenës.  Me këtë rast, 

Drejtori i Akademisë, Ambasadori, Hans Winkler, duke vlerësuar 

lartë Murtezajn si alumni të shquar të Akademisë, e ka falenderuar 

atë për pjesëmarrjen në ceremoninë e organizuar dhe për rolin dhe 

kontributin e tij në diplomaci. “Jam mirënjohës pafundësisht për 

këtë nderim jetësor që më është bërë, nga ky Institucion me 

reputacion të lartë botëror dhe jam shumë i lumtur që si kosovar do mund të kontribuoj për botën edhe nga një dimension 

tjetër”, është shprehur zëvendësmiinistri Murtezaj. Akademia Diplomatike e Vjenës njihet si akademia më e vjetër në botë 

e diplomacisë dhe një nga institucionet më prestigjioze botërore në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare.   
 

 

1-4 korrik 2017:  

Olimpiada në Melk  
 

Projekti ‘‘Olimpiada e nxënësve 2017’’ bazohet në një iniciativetë 

Ambasadës së Republikës së Kosovës në Vjenë në bashkëpunim 

me Ministrinë e Diasporës së Kosovës dhe të qytetit Melk në 

Austri. Kjo festë e sporteve olimpike të fëmijëve të moshës nga 12-

16 vjeç u orgnizua për herë të dytë, me pjesëmarrjen e rreth 140 të 

rejave e të rinjve aktiv. Grupe me nga 8 fëmijë dhe 2 mësues me 

prejardhje nga Gjermania, Italia, Kosova, Maqedonia, Zvicra, Mali 

i Zi, Serbia (Presheva), Greqia, Shqipëria dhe Austria dhe një grup 

nxënësish të qytetit Melk garuan në një konkurs soportiv. 

Gjithashtu u zhvilluan edhe aktivitete që i kalojnë kufijtë e shteteve 

dhe fëmijët u njohën edhe me zonën kulturore ‘‘Trashëgimi 

botërore kulturore Wachau’’. Në këtë Olimpiadë morën pjesë 

nxënës nga shkollat nga Shkodra, Ulqini, Rahoveci, Dragashi, 

Kërçova, Presheva, Teviso (Itali), Rosenheimi (Gjermani), Graz-i, 

Treiseni dhe Melku (Austri).  

BLIC INFO 
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Shkruan: Nikë Gashaj, Podgoricë/Mali i Zi  
(malesia@t-com.me) 
 

Autori është politikolog, kryeredaktor i revistës për kulturë,  

shkencë e çështje shoqërore “Malësia”dhe këshilltar i Avokatit të Popullit në Mal të Zi. 
 

 

 

Pavarësia e Malit të Zi dhe shqiptarët 
(pjesa e dytë) 

 

 

Avokati i Popullit dhe Shqiptarët 

 

Si këshilltar i Avokatit të Popullit në Mal të Zi i kam inicuar 

dhe përgatitur disa Rekomandime dhe Iniciatva (nisma) 

ligjvënëse për avancimin e pozites së shqiptarëve në Mal të Zi,  

si dhe të pakicave tjera. Për shembull: Rekomandimi për 

Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë për Mbrojtjen e 

të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave Kombëtare, si dhe 

komunave  me popullësi  shqiptare (Rekomandimi nr. 01-

582/2005, me 12.12. 2005) për mundësimin dhe sigurimin e 

pjestarëve të komunitetit shqiptar në Mal të Zi, për regjistrimin 

e emrit personal në regjistrin e librit të amzës dhe në dokumente 

të tjera personale publike ( karta e identitetit, pasaporta, 

çertifikata etj.) në gjuhën dhe alfabetin shqip në pajtim me të 

drejtat ndërkombëtare. Rekomandimi i Avokatit të Popullit të 

Malit të Zi është zbatuar dhe qysh atëherë shqiptarët në Mal të 

Zi kanë mundësi që emrin dhe mbiemrin ta shkruajnë në gjuhën 

dhe alfabetin shqip në gjitha dokumente personale publike. 

 

Avokati i Popullit i Malit të Zi u ka dërguar Rekomandim 

organeve shtetërore, organeve të vetëqeverisjes lokale dhe 

shërbimeve publike në Mal të Zi, për zbatimin konsekuent të 

detyrimit kushtetues dhe ligjor  të përfaqësimit proporcional të 

shqiptarëve dhe të pakicave të tjera etnonacionale në të gjitha 

institucionet e sistemit juridiko- politik (Rekomandimi nr. 01-

431/08. me 22.12.2008). Pas Rekomandimi të Ombudsmanit 

një numer i shqiptareve janë  inkuadruar në organe shtetërore 

dhe administratë publike. 

                    

Avokati i Popullit (Ombudsmani) i ka parashtruar  Qeverisë së 

Malit të Zi Iniciativën ligjvënëse per miratimin e Ligjit për 

ndërrimet dhe plotësimet e Ligjit për të drejtat dhe liritë e 

pakicave (Iniciativa ligjvënëse nr.03-276/13, me 16.05.2013). 

 

Në Iniciatvën ligjvënëse të Ombudsmanit, ndër të tjera thuhet 

se është e domosdoshme: ‘‘Rishkimimi apo shqyrtimi i 

dispozitave të nenit 33 të Ligjit aktual të cilat kanë të bëjnë me 

strukturën dhe numrin e anëtarëve të Këshillave nacionale sipas 

funksionit të cilët zgjedhen me automatizëm dhe se kjo mënyrë 

e zgjedhjes nuk është e lirë, e drejtpërdrejtë dhe jep përparësi 

përfaqësuesëve të pushtetit publik nga strukturat e partive 

politike, përkundër zbatimit të parimit të përgjithshëm të 

transparencës në zgjedhjet e përgjithshme e të lira dhe të 

drejtpërdrejta, në kuadër të popujve  pakicë dhe të bashkësive 

tjera nacionale pakicë, çka do të thotë se kushtet, procedurën 

dhe mënyrën e zgjedhjes së antarëve të këshillave, në pajtim me 

parimet e lartëpermendura duhen të rregullohen me ligj. Në atë 

drejtim, zgjedhjet e përgjithshme, të lira dhe të drejtpërdrejta 

për konstituimin e këshillave nacionale do  t’i kontribonte 

ngritjes së nivelit profesional dhe kuadrovik të tyre nga 

krijuesitë shkencor dhe kulturor të pjesëtarëve të popujëve 

pakicë dhe të bashkësive të tjera nacionale pakicë, si dhe të 

ndërtimit të besimit me organet të pushtetit publik, pa influencë 

politike, me qëllim të ruajtjes,  kultivimit dhe avancimit të 

identitetit kombëtar të pakicave dhe të përparimit të drejtave 

dhe lirive të njeriut; rishiqimi i dispozitave të nenit  36 të Ligjit 

të pakicave në të cilat është përcaktuar se me Vendimin e 

veçantë themelohet Fondi, respektivisht për të shqyrtuar 

nevojën që Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të 

pakicave të themelohet me këtë Ligj dhe me të të rregullohet 

statusi i fondit, kompetencat, organizimi, mënyra e punës dhe 

të marrjeve të vendimeve, financimi, kontrolli i punës dhe 

çështje të tjera me rëndësi për funksionimin e fondit, për arsye 

se me akte nënligjore (Vendim) nuk mund të vendosen të drejtat 

dhe detyrimet për persona fizikë dhe juridikë, duke i kyçur dhe 

kushtet nën të cilat realizohen të drejtat dhe detyrimet për ata 

persona nga të cilët duhet përjashtuar konfliktin e interesave 

(për shembull tek struktura e organit drejtues dhe të marrjeve të 

vendimeve). 

 

Mirëpo, fatkeqësisht, mund të konstatohet, se Iniciativa 

ligjvënëse e Avokatit të Popullit të Malit të Zi (Ombudsmanit) 

për zgjedhjen e drejtpërdrejtë të Këshillave nacional, prandaj 

dhe të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Mal të Zi, nuk 

është pranuar as në Projektligjin e Ri për ndërrimet dhe 

plotësimet e Ligjit për të drejtat dhe liritë e pakicave, çka nuk 

është mirë. Ajo do të thotë se nuk ekziston vullneti politik për 

avancimin e pozitës së  pakicave në këtë drejtim, pra as të 

pozitës së Shqiptarëve në Mal të Zi.  

 

Avokati i Popullit të Mali të Zi në vitet 2010 dhe 2014 i ka 

parashtruar Iniciativën ligjvënëse Kuvendit të Malit të Zi  për 

nxjerrjen e Ligjit për përdorimin e gjuhës zyrtare dhe alfabetit 

dhe përdorimi i gjuhëve dhe alfabeteve në përdorimin  zyrtar, 

pra dhe të gjuhës dhe alfabetit shqip.  

 

Në Iniciiativë Ombudsmani përkujton se shumica e shteteve 

rajonale janë përcaktuar dhe i kanë nxjerr Ligjet e veçanta për 

përdorimin zyrtar të gjuhëve dhe alfabeteve gjuhësore, me të 

cilët në mënyrë  të tërsishme e rregullojnë këtë çështje. 

VËSHTRIME 
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Ombudsmani ka konstatuar se miratimi i një Ligji të tillë në 

Mal të Zi është i nevojshëm për realizimin konsekuent të të 

drejtave të përdorimit të gjuhëve në mënyrë zyrtare. 

 

Ombudsmani është i mendimit miratimi i një Ligji të tillë kishte 

me qenë me rëndësi dhe nga aspekti i përmbushjes së 

detyrimeve të Malit të Zi në procesin e integrimeve në Unionin 

Evropian. Megjithatë, Kuvendi i Malit të Zi, akoma nuk e ka 

proceduar iniciativën e lartëpermendur. 

 

Pikëpamje të ndryshme mbi shtetin qytetar 

 

Mali i Zi me kushtetutën e vitit 2007 është proklamuar si shtet 

qytetar (civil). Ndryshe as që ka mundur të definohet, sepse as 

një nacionalitet në Mal të Zi nuk e ka shumicën absolute. Andaj, 

në vazhdimësi, në opinionin politiko- juridik dhe kulturor 

theksohet se Mali i Zi është shtet qytetar. Mirëpo, në realitet 

ndeshemi me pikëpamje të ndryshme lidhur me atë se çka 

nënkuptohet me konceptin e shtetit qytetar. Në një anë ata të 

cilët dëshirojnë ta kenë, respektivisht ta ruajnë monopolin dhe 

privilegjet në të gjitha sektorët e shoqërisë dhe shtetit, mbrojnë 

mendimin se sipas konceptit të shtetit qytetar nuk duhet të 

kujdesemi as të merremi me prejardhjen etnike, nacionale dhe 

konfesionale të qytetarëve, meqenëse gjoja të gjithë qytetarët i 

kanë të drejtat dhe liritë e barabarta. Me fjalë të tjera, ata janë 

ithtarë të konceptit uniformist, dmth. të shtetit të qytetarëve 

abstrakë pa popuj.  

 

Në anën tjetër, një numër i shumtë i shkenctarëve të njohur dhe 

të ekspertëve për marrëdhënie ndëretnike e të shteteve 

multinacionale, që nga perëndimi deri në lindje, japin 

shpjegime se në definimin e shetit qytetar duhet të  kemi si 

pikënisje njeriun-qytetarin si poliidentik, dmth. si qenie totale, 

të përgjithshme, si qenie të familjes, të kombit, konfesionit, 

kulturës, traditës, regjionit përkatës, etj. dhe se të gjitha ato 

forma janë me rëndësi si hapësira për njeriun- qytetarin për të 

shprehur dhe manifestuar fuqinë, forcën dhe aftësinë e tij. Ajo 

ndryshe quhet dhe unitas multipleks. Në të vertetë ato janë 

qelizat themelore e bazë e pluralizmit, të shoqërisë multietnike 

dhe multikulturore. Ndërsa, në anën tjeter regjimi apo pushteti 

i unifikuar i rregullave e statuseve në shoqëritë plurale rrezikon 

të shpie deri te mosnjohja e specifikave-veçantive të cilat 

kërkojnë njohje e mbrojtje, respektivisht ajo sjell deri te 

diskriminimi i pakicave etnonacionale. Andaj, njohja nga teoria 

politike tregon se barazia nacionale është pa dyshim ideja për 

të cilën duhet luftuar gjithmonë, sikurse edhe për lirinë 

meqenëse pa liri dhe barazi nacionale në shoqëritë multietnike 

nuk ka as barazi njerëzore, as demokraci, as pushtet ligjor.  

 

Një shtet multinacional duhet në mënyrë permanente 

kushtetuese-juridike, institucionale dhe praktiko-politike t’i 

zgjidh marrëdhëniet ndëretnike dhe atë në bazë të 

bashkëpunimit dhe partneritetit, në vend të dominimit të një 

bashkësie nacionale mbi të tjerat. Njëheri ajo është dhe mënyra 

më e mirë që të sigurohet dhe forcohet lojaliteti i pakicave ndaj 

bashkësisë së gjerë politike ku bashkëjetojnë. 

Asnjë koncepcion i rendit kushtetues -juridik nuk mund të bëj 

tejkalimin e njëmendësisë multietnike. Sot njeriu- qytetari 

vështirë që mund ta transcendoj realitetin e tillë. Tezat mbi 

shuarjen e nacionaliteteve janë vënë në dyshim sepse u mungon 

një bazë më e gjerë e konzistencës dhe koherencës. Prandaj, 

çështja e multikultaralizmit do të jetë aktuale gjithnjë deri sa të 

ekzistojnë kombet, respektivisht pakicat kombëtare. Andaj, nga 

ajo rrjedhë dhe roli, pozita dhe barazia e tyre. 

 

Kuadri dhe themeli i çdo rendi të sukseshëm demokratik dhe 

zgjidhja e marrëdhënieve etnonacionale është zgjidhja e 

filozofisë politike adekuate dhe të strategjisë së zhvillimit. Kjo 

është veçanërisht me rëndësi për Malin e Zi si shoqëri e cila 

është thellë e ndarë. Esenca e zgjidhjes së drejtë të 

marrëdhenieve interetnike, pra dhe të popujve pakicë, sikurse 

janë shqiptarët në Mal të Zi, shikohet në atë horizont, kur 

askush nuk  ndjen presion nga më i madhi dhe më i forti, por 

kur çdo popull, pavarësisht nga madhësia numerike, e ndjen 

veten të barabatë e të lirë. Njohja e kërkesave legale e legjitime 

dhe të arsyeshme të pakicave në asnjë mënyrë nuk mund ta 

rrezikoj sovranintetin dhe integritetin e shtetit. Ajo vetëm 

krijon mundësi e supozime për afirmimin e tyre kombëtar, pa 

çka nuk ka, as që mund të ketë, emancipim të pëgjithshëm 

njerëzor, as stabilitet të bashkësisë shtetërore. 

 

Përkundrazi, mosrespektimi dhe injorimi i kërkesave të 

pakicave, pra dhe të shqiptarëve në Mal të Zi, krijon ndjenjë të 

pabarazisë e diskriminimit dhe nxit tensione ndërnacionale, çka 

kurrkujt nuk i është me interes. Në lidhje me të demokracia, 

respektivisht, tipi liberalo-komunitar i sistemit politik, është më 

i përshtatshëm shoqërisë tonë plurale, multietnike dhe 

multikulturale. 

 

Koncepti liberalo-komunitar i sistemit politik përmban filo-

zofinë qytetare, të plotësuar me parimet dhe mekanizmat për-

katëse të artikulimit të lirë dhe mbrojtjes së të drejtave kolektive 

të popujve pakicë, pra dhe të shqiptarëve në Mal të Zi. 

 

Përfundim 

 

Më në fund, shqiptarëve në Mal të Zi nuk  u duhen disa parti 

politike, por më së shumti dy parti të forta  kuadrovike, të cilave 

nuk do t’u mungojë profesionalizmi dhe përgjegjësia politike. 

Fatkeqësisht, këto cilësi, shikuar në përgjithësi, historikisht nuk 

i kanë karakterizuar përfaqësuesit politikë shqiptarë në Mal të 

Zi. Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Mal të Zi, duhet të jetë 

i depolitizuar. Antarët e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në 

Mal të Zi duhet të jenë intelektualët më të njohur dhe 

reprezentativ, ekspertë të dëshmuar, profesor universitarë dhe 

krijuesit më të dalluar të kulturës shqiptare në Mal të Zi. Andaj, 

Këshilli Kombëtar duhet të ketë kompetencë profesionale dhe 

shkencore, që në mënyrë normative, teorike dhe empirike të 

merret me problemet më të përbëra me të cilat ballafaqohen 

shqiptarët në Mal të Zi.  

(fund) 
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Shkruan: Mr. Sci. Zef Komani, Gjakovë/Kosovë  
(komanizm@gmail.com) 
 

 

Dr. Zef Komani, lindi me 19 mars 1963 në Gjakovë. Ka përfunduar Fakultetin e Mjekësisë si dhe specializimin 

për psikiatri pranë Universitetit të Prishtinës. Ka magjistruar për menaxhment në Fakultetin Ekonomik pranë 

Universitetit të Prishtinës. Momentalisht është Shef i Departamentit të Psikiatrisë pranë Spitalit Regjional të 

Gjakovës.  

 

 

Diskriminimi i komunitetit katolik në Kosovë, me apo pa vetëdije? 
 

 

Diskriminimi si aspekt sociologjik nënkupton 

zhvlerësimin e një grupi “të huaj”, e në veçanti të një 

minoriteti shoqëror brenda një shoqërie të ngritur mbi 

parimet e barazisë, parimit të ndalimit të dallimeve racore, 

fetare, politike, rajonale. Ky fenomen shpesh merr veti të 

etnocentrizmit e që rrjedh nga motive paragjykuese apo 

edhe si mjet i caktuar lufte ndaj një grupi të caktuar. Në 

përgjithësi, diskriminim konsiderohet çdo formë e 

dallimit, përjashtimit, kufizimit ose ndonjë preference, me 

qëllim të mohimit ose refuzimit të të drejtave të barabarta 

dhe mbrojtjes, e që  paraqet mohim të parimit të barazisë 

dhe fyerje ndaj dinjitetit njerëzor. Varësisht nga arsyeja 

për trajtim të tillë, ne mund të flasim për “diskriminim në 

baza racore, kombëtare, ngjyre, gjinie, religjioni, seksual, 

etj”. Parimi sipas të cilit të gjitha qeniet njerëzore kanë të 

drejta të barabarta dhe duhet të trajtohen njësoj, paraqet 

bazën e kuptimit të të drejtave të njeriut dhe rrjedh nga 

dinjiteti i barabartë njerëzor i çdo individi. Mirëpo, kjo e 

drejtë natyrore e barazisë, qoftë në të kaluarën ose tani, 

asnjëherë nuk u është ofruar të gjitha qenieve njerëzore në 

mënyrë të plotë. 

 

Sot, si rezultat i këtyre përvojave historike, ndalimi i 

diskriminimit është paraparë me shumë konventa 

ndërkombëtare dhe legjislacione kombëtare. Megjithatë, 

diskriminimi i bazuar në racë, ngjyrë, kombësi si dhe në 

besim fetar ende ekziston dhe atë edhe në mesin tonë. 

Ende nuk kemi arritur në njohjen e dinjitetit të lindur dhe 

e të drejtave të barabarta, ashtu siç është deklaruar në 

Preambulën e Deklaratës Universale për të Drejtat e 

Njeriut, se barazia e të gjithë pjesëtarëve të familjes 

njerëzore, paraqet shtyllën për liri, drejtësi dhe paqe në 

botë. 

 

Ka kohë që në Kosovë flitet për ndërtim të demokracisë e 

të një shoqërie ku barazia sociale është prioritet numër një. 

Mirëpo nëse thellohemi më tepër në këtë aspekt del se jo 

vetëm që në Kosovë nuk ka barazi sociale por mund të 

themi se ka diskriminim dhe atë ndaj një komuniteti të 

tërë.  

 

Ideja e këtij shkrimi është të shtjellohet vetëm një 

segment, ai i diskriminimi në punësim. Ky diskriminim në 

vetë vete ndërthur tri elemente: Është një vendim kunder 

një apo më shumë individëve, vendimi rrjedh pjesërisht 

ose tërësisht prej paragjykimeve dhe elementi i tretë është 

se vendimi ka një ndikim te dëmshëm apo negativ mbi 

interesat e një komuniteti. 

 

Vërtetësinë e këtij fenomeni e dokumenton analiza e bërë 

gjatë vitit të kaluar. Në bazë të këtij mini studimi 

dëshmohet se një komunitet i cili me shekuj jeton në 

komunën e Gjakovës me apo pa vetëdije, me apo pa 

dëshirë, me apo pa një projekt të përgatitur është i 

diskriminuar.  

 

Në bazë të analizës vërtetohet se shqiptarët e besimit 

katolik në komunën e Gjakovës janë të diskriminuar në 

mënyrë sistematike dhe krejtësisht të pa dukshme edhe në 

punësim.  

 

Sipas statistikave në komunën e Gjakovës komuniteti 

katolik përbën afër 30 % të popullatës së gjithëmbarshme. 

Duke e analizuar se në tersi të dyja komunitetet si ajo 

islame po ashtu ajo katolike në të gjitha aspektet si; 

gjenetike, antropologjike, sociologjike, kulturore, etj, janë 

të njëjta e që nënkuptohet se duhet të jenë të tilla edhe në 

aspektin e intelektit, sjelljes, dijës, aftësive të 

përgjithshme, etj. Mirëpo nëse i bëjmë krahasimin e 

numrit të të punësuarve në 16 organizata buxhetore që 

financohen nga buxheti i Republikës së Kosovës e që 

veprojnë në komunën e Gjakovës atëherë del se diçka nuk 

është në rregull në aspektin sociologjik.  

 

Komuniteti katolik në përgjithësi në këtë komunë duhet të 

jetë jo inteligjent, i pa dijshëm, i prapambetur, asocial, etj 

ose është i diskriminuar në mënyrë sistematike. Vlen të 

theksohet se të shkolluar në të gjitha nivelet ka shumë 

pjesëtarë të komunitetit katolik e të cilët janë të pa punë.   

 

 

OPINIONE 
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Nga numri i tërësishëm prej 3397 i të punësuarve në 

kujdesin parësor dhe dytësor shëndetësor, gjykatë, 

prokurori, polici, arsim parauniversitar dhe universitar, 

zjarrfikës, qendra për punë sociale, hidrosistem si dhe 

KEDS (edhe pse është “privatizua”, punësimet kanë 

ndodh kur ka qenë organizatë publike), vetëm 259 të 

punësuarve i takojnë komunitetit katolik pra vetëm 7.62 

%.         

 

Punësimi nëpër organizata i pjesëtarëve të komunitetit 

katolik varion nga 0 % gjegjësisht asnjë i punësuar siç 

është rasti me Prokurorinë e Shtetit në Gjakovë, 

Ekonominë e Pyjeve si dhe në Universitetin Publik 

“Fehmi Agani” deri në 22.22 % në Qendrën për Punë 

Sociale apo 12.64 %  në Stacionin Policor të Gjakovës. 

Pra është shumë indikative që në vatrën e arsimit në 

universitetin publik nga 70  të punësuar nuk është asnjë i 

komunitetit katolik as edhe një roje apo pastrues/e pa 

dashur ti përçmoj këto profesione të nderuar.  

 

Situatë e njëjtë na paraqitet edhe nëse i analizojmë të 

punësuarit me shkollim superior në këto institucione. 

Përderisa numri i të punësuarve më shkollim superior nga 

pjesëtarët e komuniteti katolik në shëndetin primar është 

13 %, në Hidrosistemin e Radoniqit, Prokurorinë Shtetit 

në Gjakovë, dhe UP “Fehmi Agani” është 0 %, pra asnjë i 

punësuar nga ky komunitet. Pra në këto tri institucione 

janë 100 individ me shkollim superior të punësuar dhe 

asnjë i komunitetit katolik. 

  

Që të gjitha këto shënime janë të shkurtit 2016 por duke e 

analizuar se punësimi në institucionet publike është i 

limituar atëherë këto shënime mund të kenë ndryshuar 

plus, minus 2 %. 

 

Frikohem se në tërë Kosovën kjo gjendje është e njejtë.  

 

Krahas këtij studimi kuantitativ është bërë edhe një tjetër 

kualitativ, rezultatet e të cilit do të publikohen pas 

përpunimit të të dhënave.  

 

Duke e ditur situatën nëpër të cilën po kalon Kosova ku 

përballet me sfida të mëdha në nivel lokal, regjional si dhe 

global si dhe pa dashur që ky shkrim të konsiderohet 

akuzë ndaj dikujt këto të dhëna gjithsesi duhet të merret 

shumë seriozisht nga institucionet relevante.  

 

Si përfundim i kësaj analize dalin tri opsione të mundshme 

për eliminimin e këtij fenomeni. 

 

E para e që është zgjidhja më e pranueshme në aspektin 

moral duhet të jetë mobilizimi i të gjitha institucioneve që 

ky fenomen të zhduket si dhe në të njëjtën kohë, pasojat 

sadopak të riparohen përmes një diskriminimi pozitiv.  

 

Si opsion i dytë mund të jetë sensibilizimi i faktorit 

ndërkombëtar që përmes investimeve dhe donacioneve të 

përmirësoj gabimet që ne, kosovaret i kemi bërë.  

 

Ndërsa zgjidhja më dashakeqe për këtë komunitet si dhe 

për Kosovën në tërësi do të ishte që të drejtën elementare 

atë të punësimit ky komunitet ta kërkon në shpërngulje e 

që fatkeqësisht po ndodh me të madhe.  
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Shkruan: Liza Gashi, drejtoreshë e programeve në OJQ Germin,  

Prishtinë, Kosovë 
 

Liza Gashi është një profesioniste e politikave publike me përvojë në menaxhimin e projekteve dhe në 

përpilimin e hulumtimeve dhe analizave cilësore. Liza është bashkëthemeluese dhe Drejtoreshë e Programeve 

në organizatën jo-qeveritare Germin, organizatë kjo që menaxhon platformat kosovodiaspora.org dhe 

diasporaflet.org. Liza po ashtu, ka themeluar dhe aktualisht drejton Komitetin për Kolegjet e Botës së Bashkuar 

në Kosovë (UWC Kosova), të cilët kanë dhuruar bursa për nxënësit e shkollave të mesme të Kosovës për të 

ndjekur studimet në 17 vende të ndryshme. Liza ka përfunduar studimet për post universitare në Universitetin 

Shtetëror të Arizonës (ASU). 

 

 

 

Roli i diasporës në politikbërje 

 
 

Duket se vera është kthyer në stinën e diasporës në 

Kosovë. Ardhja e bashkatdhetarëve tanë përbënë tashmë 

një traditë në vete. Duhet theksuar se çdo e treta familje 

në Kosovë ka të paktën një anëtar të saj që jeton jashtë 

vendit; mërgimtarët tanë janë kontribuues kyç në 

ekonominë e vendit, dhe në zhvillimin e saj shoqëror e 

politik.    

Mirëpo me zhvillimin e institucioneve të Kosovës gjatë 

dekadës së fundit, të drejtat politike dhe sociale të 

diasporës shqiptare si përfaqësimi dhe përfshirja e tyre 

në politikëbërje nuk ishin tema shumë të rëndësishme për 

Qeverinë e vendit. Fakti se remitencat që këta shqiptarë 

dërgojnë në Kosovë kap shumën mbi 750 milionë euro 

në vit, indikator ky, i cili sinjalizon se diaspora, do të 

duhej të ishte një nga prioritet e Qeverisë sonë.  

Qeveria e Kosovës ka themeluar Ministrinë e Diasporës 

në maj të vitit 2011, me qëllim të krijimit të lidhjeve më 

të ngushta në mes të bashkatdhetarëve tanë, përfaqësimit 

të interesave të tyre, si dhe krijimin e mekanizmave për 

angazhimin e tyre. Qeveria gjithashtu ka hartuar 

Strategjinë për Diasporën dhe Planin e Veprimit 2013-

2018, e cila është miratuar në korrikun e 2013-tës, që 

zyrtarisht njeh disa të drejta politike dhe sociale të 

diasporës në Kosovë. Mirëpo, deri më  tani, nuk është 

bërë shumë për t’a njohur kontributin e mërgatës, dhe për 

të adresuar të drejtat sociale dhe politike të tyre. Për këtë 

arsye, mendoj që ka ardhur koha që Qeveria të zgjeroj 

debatin rreth diasporës përtej përfitimeve të remitencave, 

dhe të filloj një komunikim të dyanshëm me mërgatën 

tonë. Sot, është thelbësore që institucionet e reja të 

Kosovës të gjejnë mënyra të reja për t’a angazhuar 

diasporën në proceset e hartimit të politikave, si dhe 

përfshirjen e saj në diskutimet e tjera kuptimplote për 

çështjet e rëndësishme të Kosovës. Po ashtu, është mëse 

e nevojshme që të debatohet mbi rolin e diasporës në 

proceset politikëbërëse, si dhe të gjejmë mënyrën e duhur 

që të shfrytëzojmë potencialin dhe aftësitë  e tyre  për të 

kontribuar në zhvillimin e vendit tonë.  

Nga përvoja dhe bashkëbisedimet e mia kohëve të fundit 

me shumë bashkatdhetarë në takime formale dhe 

joformale, si pjesë e Dialogut të Strukturuar për 

Iniciativën e të Drejtave të Diasporës, u binda edhe më 

shumë për nevojën dhe domosdoshmërinë e Qeverisë për 

të rishikuar politikën e saj rreth diasporës. Është e 

nevojshme që mërgimtarët të përfshihen në proceset 

politikëbërëse, veçanërisht në ato politika, të cilat i 

adresojnë nevojat e tyre, të cilat njohin kontributin e tyre 

dhe propozojnë hapa konkret për angazhimin e 

diasporës. Unë besojqë bashkatdhetarët tanë duhet të 

trajtohen si partner serioz në zhvillimin e mëtejshëm të 

Kosovës, nëse dëshirojmë të përfitojmë nga angazhimi 

dhe investimet e tyre afatgjata.  

Ky editorial është realizuar me përkrahjen e projektit 

Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar 

nga Zyra Zvicerane për Bashkëpuni në Kosovë (SCO-K) 

dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës 

(DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për 

Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këti jbotimi është 

përgjegjësi e Germin-it dhe në asnjë mënyrë nuk mund të 

konsiderohet si qëndrimi SCO-K-së, DANIDA-së apo 

KCSF-së. 
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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) 

 

 

 

Normalizimi i arsimit shqiptar 
 

Pa pretenduar se një shkrim mund të shterojë të gjitha problematikat e arsimit 

shqiptar, të paktënmund të hedhë dritë në disa prej tyre. 

 

Këto problematika mund të kuptohen vetëm nëse merren të ndërlidhura me 

njëra tjetrën dhe jo tëndara sikur të ishin sporadike dhe segmentare. Pra 

përqasja duhet të jetë olistike duke kuptuar sistemin dhe nënsistemet brenda 

tij si politika, ekonomia, shoqëria etj. Nga ana tjetër, ata qëmendojnë se do 

normalizojnë arsimin pa kthyer politikën në shërbim të qytetarëve, pa rrezuar 

monopolet e importit që mbajnë ekonominë në nivele primitive, ose janë naivë 

ose shërbëtorë tëkëtij sistemi oligarkik.  

 

Në pamundësi këtu për të trajtuar anomalinë politiko-ekonomike, kufizohemi 

në shpjegimin e themeleve mbi të cilat ngrihet rendi juridik shqiptar, pra 

Kushtetuta e Republikës. Pa kuptuar vlerat themelore të Kushtetutës, çdo lloj 

diskutimi dhe analize del i përmbysur, si fatkeqësisht ndodh në këto anë prej 

kohësh. 

     

Cili është vizioni i Kushtetutës shqiptare në këtë drejtim?  

 

Kushtetuta e aprovuar nga populli shqiptar me referendumin e bën të sajën 

trashëgiminëkulturore evropiane, ngritur mbi shinat e liberalizmit dhe 

demokracisë. Parësore për të nuk ështëmë ndonjë objektiv metafizik (si ishte 

ndërtimi i marksizëm-leninizmit, apo sot integrimi nëstrukturat euroatlantike) 

por garantimi dhe promovimi i të drejtave dhe lirive themelore të Njeriut. 

Realizimi i këtyre të drejtave përbën dhe metrin e legjitimitetit të 

republikësdemokratike shqiptare.  

 

Pyetja në rastin konkret ngrihet pikërisht në formën: A është garantuar e drejta 

e studimit në  Republikën e Shqipërisë? Kjo nuk është një pyetje e thjeshtë 

nëse më parë, nuk biem dakord se "farë do të thotë e drejta estudimit.  

        

Kjo ide i ka rrënjët në Revolucionin francez, që krijon Republikën, si një 

sistem i formuar nga poshtë, ku ka në qendër Qytetarin. Transformimi i 

individit nga një atom i izoluar në qytetar,mund të bëhej vetëm me anë të 

shpërndarjes së dijes në mënyrë universale. Garant për këtë dilte Republika, 

jo vetëm për të krijuar bazën politike por dhe atë ekonomike, pra një 

mobilizimmaterial dhe shpirtëror të energjive të kombit. 

 

Kjo i vinte për shtat jo vetëm demokracisë, por dhe ideologjisë liberale e 

ngritur mbikonkurrencën dhe shanset e barabarta, ndryshe nga një botë e 

ngritur mbi privilegjet statike tëfisnikërisë. Pra duhej që "dokujt sipas meritës 

ti jepej shansi për tu realizuar dhe 

kontribuar maksimalisht për Repu-

blica. Në këtë mënyrë arsimi uni-

versal, do të shërbente për të ekuilib-

ruar pabarazinë, dhe përqendrimin e 

pasurisë, që krijon tregu. Ky vizion 

liberal-demokratik, u bë pjesë qendro-

re e kushtetutave evropiane ngritur 

mbi shtetin social, pra ekuilibrim mes 

drejtësisë sociale dhe pabarazisë së 

ekonomisë së tregut 

.   

Nëse do shpreheshim me fjalët e 

revolucionarëve francezë: “Republika 

garanton që edhe djali injë karrocieri 

të bëhej mjek nëse arsimohej, me 

kusht që edhe djali i mjekut të bëhej 

karrocier nëse nuk kishte talent”.Ky 

mobilitet i shoqërisë do evitonte 

kënetizimin e saj, sepse rigjenerohej 

përherë me forcat e saja më pozitive. 

Por arsimimi universal duhet të ishte 

edhe vaksina kryesore skundër 

përqendrimit të pushtetit politiko-

ekonomik, kundër krijimit të oligar-

kive të përjetshmeqë e mbajnë 

pushtetin brenda një rrethi të ngushtë 

dhe hermetik. 

 

Besoj se ky është çelësi për të lexuar 

realitetin shqiptar, pra a realizoi 

populli shqiptar demokratizimin e 

vendit, apo kaloi në një sundim të ri, 

nga një oligarki komuniste në një 

oligarkielitisteneoliberiste. 

  

Deri tani problemi i arsimit, është 

trajtuar në çelësin e korrupsionit dhe 

jo atë të kapjes së shtetit dhe 

institucioneve. Por nëse diagnoza 

është e gabuar dhe terapia del e 

http://www.levizjashqipon.org/
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dështuar ashtu sikundër kanë qenë të gjitha pseudo-reformat në këto vite. 

Kapje e shtetit do të thotë që institucionet publike nuk i shërbejnë më interesit 

publik por një grupi të caktuar, pavarësisht konformizmitformal me ligjin. 

Nëse pranojmë që edhe arsimi, është kapur nga kasta nëpërmjet privilegjeve 

dhe shantazhimeve reciproke, parësore del çlirimi i tij, pastaj reformat 

kozmetike. 

 

Është kështu e udhës që të shtrojmë një diskurs normativ dhe një diskurs 

faktik. Pra a do kishimmë në fund një shtet të së drejtës ku kushtetuta formale 

dhe materiale do të përkonin, apo dovazhdonim me mendësinë komuniste, ku 

istan a politike i mbivendosej istancës juridike.   

 

Oligarkia politiko-ekonomike e tranzicionit, e krijuar me zaptimin e 

institucioneve dhe pasurisë, falë terapisë shock, duhej me "do kusht të ruante 

privilegjet fillestare. Pengesë kryesore për këtë përbënte arsimimi. Nëse 

oligarkët zaptuan ekonominë dhe politikën, ata dhe fëmijët e tyre nuk mund ti 

mbanin gjatë këto privilegje, nëse nuk do pajiseshin formalisht me titujt e 

studimit. Dhekështu parlamenti, institucionet por dhe ekonomia u mbush me 

lekaristë të certifikuar. 

 

Nomenklatura e ricikluar kishte kuptuar kohë më parë se, nuk mund të 

sundosh gjatë nëse nuk vë kulturën dhe edukimin nën kontroll. Vetëm se ky 

kontroll, tani nuk mund të ishte kaq idukshëm sa të shkaktonte revoltën e 

masave. Totalitarizmi neoliberist, ndryshe prej totalitarizmave të tjerë, nuk e 

ndalon hapur një fenomen, por e netutralizon, duke e relativizuar dhe 

degraduar ngadalë atë. Nuk pengon arsimin për masat, por e bën të pavlerë 

duke e zëvendësuar me çertifikimin. Degradimi i cilësisë së studimit do 

balancohej me lehtësirat për prodhimin e certifikatave. 

 

Loja ishte bërë. Lufta vertikale ndaj një pushteti që mbjell varfëri e pabarazi, 

ishte transferuar nëluftë horizontale mes të mjerëve të pajisur me çertifikatë 

por pa dije. Kompromentimi në shkallëkombëtare i sistemit të vlerësimit 

objektiv, i jepte dorë të lirë kastës të vendoste subjektivisht për  jetët e gjithë 

secilit (studentë, docentë, e profesionistë kudo). Tashmë Shqipëria renditej 

mes Etiopisë dhe Kamboxhas për cilësinë e studimit. 

 

Propaganda do përkujdesej në fund, që fajin për këtë degradim, t’ua kalonte 

vetë studentëve,sepse këta paskëshan preferuar çertifikatat dhe jo arsimimin. 

Të prekur psikologjikisht, ngainduktimi i vetëfajësimit, asnjë student nuk 

mund të protestojë, veç të pranojë realitetin e hidhur dhe të gjejë shpëtim, 

pikërisht tek arkitektët e sistemit, partitë-shtet. 

  

Ajo çfarë ka rëndësi është se, “suksesi” në ekonomi, politikë e çdo profesion, 

nuk do varej nga arsimimi, nga talenti, por nga “bujaria” e kastës dhe nevoja 

e saj për të përjetësuar specien e vet. Jeta do vazhdohej tërregullohej jo me 

anë të së drejtës, por raporteve të forcës, si kishim eksperimentuar 

gjysëmshekulli diktaturë 

 

Po si u realizua kapja dhe degradimi i shkollës?  

 

Në kundërshtim me Kushtetutën formale, që kërkon autonominë organizative 

dhe financimin publik, për të ruajtur shkollën prej ndërhyrjeve të pushtetit 

shtetëror dhe lobeve ekonomike, ajoqë ndodhi ishte krejt e kundërta* kontrolli 

politik dhe privatizimi i financimit. 

8hkolla nuk u vu kurrë në në shërbim 

të !epublikës por partisë. Politika u 

përkujdes që rekrutimi i docentëve në 

të gjitha nivelet të kalonte nëpërmjet 

emisarëve të partisë. Efekt i kësaj nuk 

ështëthjeshtvrasja e meritokracisë, por 

prodhimi i studentëve të nënshtruar 

nëse donin të kishin “sukses në jetë”. 

Kjo lloj rrace docentësh nuk mund të 

trasmetojnë dot dijen por mësojë 

bindjen ndaj pushtetit. Mekanizmi 

tashmë është vënë në jetë dhe 

riprodhohet vetë, me studentë të 

nënshtruar që nesër do jenë docentë 

apo intelektualë të nënshtruar. Sprialja 

e servitetit do i zintevendin përsëri 

spirales së talentit. Shpura e 

docentëve injorantë e militantë, 

tashmë janë shumicadhe vendim-

marrëse për jetët e shkollave apo 

universiteteve. Kudo përhapen ide pro 

sistemit, paevitueshmëria e tij, 

pranimi i realitetit kur mundet ose në 

të kundërt të fajësohet populli, 

stigmatizohet demokracia, trumbeto-

het hipokrizia e konkurrencës dhe 

magjia e sistemit elitistneoliberist etj. 

 

 Nënshtrimi tjetër ishte ai ndaj 

raporteve të forcës ekonomike dhe 

llogjikës së tregut. Shkolla nuk ishte 

më një vend neutral, ku socializohet, 

trasmetohet dija e vlerësohet në 

mënyrë të pavarur nga influencat e 

jashtme. Futja e llogjikës së tregut me 

anë të ligjit të ri mbi arsimin e lartë, 

kurorëzoi këtë procesantirepublikan 

përgjatë tranzicionit. Rrudhja e 

buxhetit dhe rritjasistematike e 

tarifave të studimit, përbën një 

dhunim të Kushtetutës ku në nenin 57  

të sajën pranohet kufizimi në arsim, 

vetëm për shkak të aftësisë dhe jo 

barrierave ekonomike.   Arsimiminë 

këtë mënyrë humbet dhe funksionin 

origjinal të tijin, atë të balancimit të 

pabarazisëekonomike dhe mobilitetit 

të pozicioneve në shoqëri. Pozicionet 

e larta në ekonomi, politikë, profe-

sione do vazhdojnë të mbeten në duart 

e një kaste hermetike autoreferenciale.  
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Por cilat do të ishin disa prej reformave për kthimin e shkollës në shtratin 

kushtetues? 

 

Nëse pranojmë se kapja dhe jo thjesht korrupsioni është gangrena e shkollës, 

natyrisht zgjidhja do të ishte  çlirimi i saj prej kastës, zëvendësimi i 

mekanizmave të oligarkisë me istitucione të demokracisë direkte. Kjo do të 

thotë të paktën për Universitetet, që organet drejtuese të tij,dekanë e rektorë 

të zgjidhen drejtëpërsëdrejtë prej studentëve, dhe jo më nga shteti apo docentët 

në një qark vicioz e kompromentues. 

 

Universitetet nuk u krijuan për të strehuar docentët por për të formuar 

studentët. E gjithë jeta e Universitetit duhet të ketë në qendër studentin si 

Republika ka qytetarin. Zgjedhja e organeve drejtuese (jo docentët sepse do 

kishim konflikt interesi) duhet të bëhet në mënyrë direkte (electionday) dhe jo 

nëpërmjet përfaqësuesve të studentëve. Këto organizma të ndërmjetëm 

kanëshërbyer si kalë troje nga partitë dhe docentët e tyre militantë për të 

kontrolluar që në gjenezëkërkesat e studentëve. Në krye të universiteteve 

shqiptare do zgjidheshin intelektualë të talentuar që kanë ditur ti qëndrojnë 

larg influencave radioaktive të partive politike. Problemi i financimit publik 

duhet të bëhet në radhë të parë transparent në rang kombëtar. Deri mësot 

dhënia e bursave bëhet në mënyrë të errët nga disa subjekte, si bashkitë apo 

vetë fakultetet. Duhet në mënyrë urgjente të krijohet një agjensi kombëtare e 

bursave që të publikojë online të gjithë procesin si, buxheti akorduar nga 

ministria, kushtet e bursimit, emrat e fituesve së bashkume notat e tyre dhe 

gjendjen pasurore. Pa u bërë kjo, financimi do shkojë për hordhitë 

emilitantëve dhe injorantëve, por jo atyre që e meritojnë dhe nuk kanë kushte 

ekonomike. Tarifat estudimit duhet të jenë në përputhje me mesataren e 

vendeve evropiane dhe nuk duhet të kalojëshumën e një rroge minimale që 

ekziston sot në Republikën e Shqipërisë. futja në borxh estudentëve i detyron 

ata të punojnë si skllevër në vend që ti dedikohen studimit. Kjo lehtëson punën 

edhe të docentëve injorantë që japin notat me bujari e kusari. Për t’iu kthyer 

zaptuesve të katedrave universitare, 

armatës së pedagogëve fabrikuar këto 

vite si eunukët e partisë. Mediokriteti 

i tyre mund të zhduket fare lehtë, falë 

publikimit online tëleksioneve dhe 

seminareve prej tyre. Përballë kritikës 

së publikut shqiptar që paguan taksa 

etarifa, rreth 'DE e këtyre docentëve 

injorantë do linin vetë punën duke 

hapur vendin për intelektualë të 

vërtetë që sot dergjen rrugëve. Kasta 

dhe partitë politike do të humbisnin 

oficerëte tyre që mbajnë në këmbë 

këtë sistem pervers, intelektualët 

organikë, ata që përgatisin skllevërite 

sistemit për vazhdimin e privilegjeve. 

Shkolla do merrte frymë, Shqipëria do 

gjente forcën dheenergjinë pozitive që 

kaq shumë i ka munguar.Kuptohet që 

këto reforma nuk do ndërmerren kurrë 

nga kasta e tranzicionit, por mund 

tëshërbejnë si udhërrefyes për "do 

lëvizje studentore që do të rikthejë 

Universitetin në shërbim të Republik-

ës dhe ekonomisë kombëtare.  Nëse 

studentët nuk vendosin dot për 

Universitetet si vallë do të mund të 

vendosin fatet e njëvendi, që pret 

kontributin e tyre prej kohësh. 
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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.  

 

Prania e etnonimit Albanesis në Raguzë gjatë mesjetës,  

sipas burimeve dokumentare 
(pjesa e dytë) 

 
Më 17 janar 1405, në testamentin e Ljubes të hartuar në Raguzë, 

përmendet tregtari Gen (Gjon) Albanensis, tek i cili ajo thotë se ka 

vënë peng një unazë argjendi të smaltuar për 7 groshë.1 Më 6 tetor 

1406, në Raguzë, nga zbatimi i testamentit të Nikollës, djalit të Mikel 

de Bodazia, dëshmojnë se kanë marrë të holla priftërinjtë: “Nikola 

Albanensis..., Andrea Gjergji nga Tivari..., Marku nga Pulti.2 Ndërsa, 

më 9 gusht 1407 në Raguzë, Pribil Nigoceviq dëshmon në testament 

se ka disa pengje të marra nga Gjon Albanensis nga Tivari.3 Kurse, 

më 12 maj 1408 në Raguzë, një prift shqiptar nga Propati dëshmon se 

ka marrë një sasi të hollash për shërbime fetare.4  

 

Gjithnjë duke ju referuar burimeve dokumentare të hartuara në 

Raguzë, krahas të dhënave që i përmendem më lartë, të shumta janë 

edhe rastet të cilat ju referohen çështjeve që kanë të bëjë me aspekte 

të natyrës gjyqësore, si rrahje, ngatërresa të ndryshme, dëshmi për 

grindje etj., në të cilat mbiemri Albanensis tregon për përkatësinë 

shqiptare të personave të përfshirë në to. Të kësaj natyre janë 

shembujt në vijim. Më 15 maj 1401 në Raguzë, Nikollë Albanensis e 

padisin se ka marrë pjesë në një rrahje (Est accusé  Nichola albanensis 

por avoir pris part á une rixe)5, ndërsa, më 21 shkurt 1402, në një padi 

në Raguzë përmendet Johan (Gjon) Albanensis. Sipas padisë 

kuptojmë se hebreu Isak hedhë në gjyq rrobaqepësin Johan 

Albanensis, se është rrahur prej tij. Rrobaqepësi Johan Albanensis 

ankohet gjithashtu nga ana e vet kundër hebreut Isak i cili pa paguar, 

por me forcë deshi t’i merrte një xhaketë që ai i kishte bërë këtij (Ixach 

Ebreus cite en justice Johannem albanensem sartorum, sodium 

magjistri Ricardo. Sartoris por s’être fait malmener par lui. Johanes 

albanenses  artor).6 Më 5 nëntor 1402 në Raguzë, Gjon Albanensis 

përmendet si dëshmitar në një proces për grindje (Jon albanassin 

figure comme témoin fans un procés de conflit).7 Përsëri, më 30 

dhjetor 1402, në Raguzë, Johan Albanensis, rrobaqepës, përmendet si 

dëshmitar i një padije që bën shërbyesja e një rrobaqepësi tjetër nga 

Franca (Johannes albanensis artor figure comme témoin d’un plaid 

que fait la domestique d’un tailleur de la France).8 Më 26 prill 1403, 

në Raguzë, Gjin Albanensis është ndër dëshmitarët e një çështjeje në 

Raguzë (Gin albanensem figure du nombre des témoins por une 

affaire à Raguzë ),9 më 13 tetor 1403 në Raguzë, Nikolla Albanensis  

                                                 
1 DAD, Testam., IX/65v-66.  
2 AIH, A.III./563, dok. 83. 
3 DAD, Testam., IX/94v-95. 
4 AIH, A. III./563, dok. 231.  
5 Dokumente për historinë, dok., 107.  
6 Ibid., dok., 191.  
7 Ibid., dok., 272.  
8 Ibid., dok., 291.  
9 Ibid., dok., 325.  
10 Ibid., dok., 382. 

figuron si dëshmitar në një grindje (Nicholla albanensin figure comme 

temoins fans un plaid ).10 Më 8 nëntor 1403, në Raguzë, një durrsak 

akuzohet se ka marrë në anije Stefan Albanensis, i cili ishte arratisur 

nga porti i Prapatonës (un de ceux-ci était Stefanus Albanenssis).11 

Më 11 dhjetor 1403, në Raguzë, Johan Albanensis padit në gjyq Bogiç 

kovaçin duke thënë se: “dje në mbrëmje, ndërsa po bëja rojën në 

dhjetëshen e natës, Bogiçi i thënë më goditi me një copë dru”, 

(Johannes albanenssi cite en justice Bogich fabrum dicens quod eri de 

sero dum essem ad custodiam pro decenia noctis dictus bogich cum 

una macia ligne percusit me).12 Në një gjyq për grindje, më 28 prill 

1405, në Raguzë, flitet edhe për Gjon Albanensis (Dans un plaid por 

conflit figure également un Gion albanensem de Vmbla).13  

 

Përsëri në qershor të vitit 1405, në një gjyq për grindje si dëshmitarë 

ishte edhe Johani Albanensis dhe Andrea, vëllai i tij, (Dans un plaid 

por conflit, sont appelés comme témoins Jon albanensis perlaput et 

Andreas krater Jon albanensis perlaput).14 Më 20 shkurt 1406, në 

Raguzë, përmendet Nikola Albanensis kovaç në një grindje.15  

 

Më 17 mars 1406 në Venedik Pjetri Albanensis, furrtar nga Lezha, 

shprehet kundër venedikasve dhe për këtë torturohet nga Republika e 

Venedikut.16 Më 8 korrik 1408, në Raguzë, Nikolla Albanensis del 

dëshmitar në çështjen e një ankese që bëhet kundër “Radsla 

Balsiqit”;17 më 5 shtator 1409 në Raguzë, Andrea Albanensis, figuron 

i regjistruar si dëshmitar, së bashku me disa të tjerë për një padi të 

bërë nga “Pribio Bratinoviq”, kundër “Miro Skrobotiviqit”18; më 21, 

25 nëntor 1409, në Raguzë, “Pal Albanensis” është regjistruar si 

dëshmitar i një padie që ka ngritur “Zvetko Suniqi” kundër “Radasim 

Osegoviqit”.19  

 

Në përmbyllje të këtij punimi mund të themi se burimet dokumentare 

të lartpërmendura, krahas problemit që e shtruam në këtë punim, 

ruajnë të dhëna me interes edhe për shumë çështje të cilat lidhen me 

veprimtarinë e shqiptarëve në Raguzë gjatë mesjetës, duke përfshirë 

sfera të ndryshme nga integrimi i tyre në jetën ekonomike, politike, 

laike e fetare. 

(fund) 

11 Ibid., dok., 396.   
12 Ibid., dok., 405.  
13 Ibid., dok., 514.  
14 Ibid., dok., 529.  
15 AIH, A. III./563, dok. 16. 
16 AIH, A. III./563, dok. 25. 
17 AIH, A. III./563. 
18 AIH, A. III./563.  
19 AIH, A. III./563. 
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Shkruan: Gjon Keka, Graz/Austri, politolog dhe doktorant 
 

Gjon Keka ka lindur më 1981 në Kamenicë të Kosovës. Në vitin 2004 u diplomua për shkencat poltike (politolog), 

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

Magjistër me temën ‘‘Kanalet direkte dhe indirekte të diplomacisë’’, në qendër të së cilës është pavarësia e Shqipërisë 

në 1912 e më pas. Në 2005-2006 është specializuar në fushën e diplomacisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, pastaj 

në programin e teknikës së avancuar të negociatave 2009-2010, UP, IEBA, ADA. Që nga viti 2009 është anëtar i 

Institutit Shkencor ‘‘Urania’’, i themeluar nga shkencëtarët Max Wilhelm Meyer dhe Werner von Siemens në vitin 

1888. Ka punuar me projekte në Wus Austria 2005, me shoqatën ‘‘Nënë Tereza’’, ‘‘Pjetër Bogdani’’, etj. Përveç 

publikimeve të ndryshme në rrafshin shkencor, politik, teorik, praktik, analitik, si dhe atë publicistik, ka botuar edhe 

librin ‘‘Kosova drejt pavarësisë dhe integrimit’’. Gjithashtu ka botuar edhe shumë artikuj në shtypin shqiptar, kryesisht 

për çështjet e politologjisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare: 

 

Pse Gjergj Kastrioti ishte i suksesshëm? 
 

Gjergj Kastrioti-Skenderbeu 

 

Pas marrjes dhe rimëkëmbjes së Krujës më 1443, objektivi 

tjetër i Gjergj Kastriotit ishte të merrte në posedim fortesat tjera 

brenda mbretërisë së tij, të cilat mbaheshin nga garnizone të 

fuqishme të turqve. Kështu, më pas ai lëshoi disa urdhra më 

rëndësi dhe ftoi fsinikët tjerë arbnor që të shpërthejnë muret e 

barbarëve dhe të heqin pengesat që kishin vendosuar ata. Ai rriti 

numrin e ushtarëve, i mësoi si të hyjnë nga brenda për ta marrë 

çdo fortesë të pushtuar nga turqit dhe për të lëvizur më pas në 

drejtim të betejave tjera edhe në garnizone tjera të pushtuesit. 

Ai u ndie shumë i inkurajuar me gatishmërinë, guximin dhe 

zellin e fisnikëve të tij, duke i parë ata të etur dhe të gatshëm 

për të marshuar përpara në fitore të reja. Kështu, fisnikët si një 

stuhi e madhe thyen çdo garnizon të pushtuesit dhe rimorën 

fortesat e pushtuara, duke i shkaktuar armikut humbje të mëdha. 

 

Kështu, me shtrirjen dhe rikthimin e kufijve të mbretërisë së tij, 

Gjergj Kastrioti riktheu vendin në duar të natyrshme, në duar që 

vetë Perëndia i kishte bërë për t'u kujdesur dhe udhëhequr e 

mbajtur frenat e mbretësisë së shteit arbnor. 

 

Më nuk kishte asnjë armik që të gjendej në të gjithë vendin pasi 

turqit pushtues pas këtyre fitoreve ose ishin dëbuar ose kishin 

dalë vullnetarisht nga ato pjesë, ndërsa banorët arbnor me 

vullnetin e tyre u vunë në shërbim të Gjergj Kastriotit. Ata 

luteshin e marshonin nën shenjat e tij dhe shqiponjës 

triumfuese, simbolit të shtetit të tyre.P or jo vetëm kaq: Banorët 

e vendit, si publikisht ashtu dhe privatisht, i jepnin Gjergjit, siç 

ishte zakon arbnor shumë dhurata. 

Pas kësaj ai mori hapat e mbrojtjes së vendit me qëllim që ta 

bënte veten më të aftë për të mbrojtur kundër pushtimit të pritur 

të turqve. Ai personlisht nuk kishte shumë kohë të lirë sepse 

ishte i zënë me planet e tij për shpëtimin, mbrojtjen dhe 

ndërtimin e vendit të tij të shkatërruar nga pushtuesi otoman. Ai 

kishte mësuar se nga thënia e njohur se “Nuk është mirë që një 

ushtri të qëndroj gjatë me një vend por ndryshimi i vendit dhe i 

kampit është më i dobishëm për ushtarët.”, prandaj ai bënt ashtu 

dhe i aftësonte luftëtarët me shkathtësinë dhe taktikat e tij prej 

profesionisti. 

 

Cilat ishin arsyet që Gjergj Kastriotin e bënë të 

suksesshëm? 

Janë katër metoda me të cilat ai korri fitoret të njëpasnjëshme 

ndaj një perandorie me numër shumë më të madh ushtarësh se 

sa që kishte Gjergj Kastrioti: 

 

1. Strategjia e përsosur e tij për ta kuptuar edhe frymëmarrjen e 

armikut; 

2. Taktikat e përsosura për t'i zënë në befasi armiqët dhe 

shaktërruar në themel; 

3. Zbulues i planeve paraprake të armikut nga personat e 

panjohur dhe nga disa miqë të tij që ende qëndronin peng tek 

sulltani; dhe 

4. Parashikimi i tij mbi fundin e çdo beteje dhe ballafaqimi me 

armikun. 

 

Nga viti 1444 e deri në vdekje Gjergj Kastrioti mbeti mburoja 

jo vetëm e vendit të tij por edhe e tërë kontinentit europian. 

 

Me aftësinë e një burrështetasi, ai ndërtoi shtetin e arbërit, 

marrëdhëniet diplomatike me vendet tjera dhe e udhëhoqi 

vendin deri në fund, duke i dhënë famën jo vetëm emrit të tij 

por edhe atdheut dhe mbretërisë së tij. 

 

I vetëm, me zotësinë, strategjinë, talentin, guximin dhe ushtrinë 

e trajnuar mirë, ai mposhti një perandori të egër, e cila gjithnjë 

e më shumë rriste pushtimet e saj. Kështu, ai u rradhit ndër 

gjeneralët, heronjtë e burrështetasit më të mëdhenj sepse 

gjithnjë me sukses doli fitimtar dhe asnjëherë nuk u gjunjëzua 

por mbeti krenar sa qe gjallë dhe krenar edhe në shtratin e 

vdekjes. Me këtë ai bëri krenar edhe kombin e tij për të cilin 

luftoi, punoi dhe e mbrojti deri në frymën e fundit. 
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Shkruan: Tomë Mrijaj, New York/SHBA  
(tmrijaj@yahoo.com) 
 

Tomë Mrijaj u lind në fshatin Zllakuqan, komuna e Klinës. Përfundoi shkollën e mesme normale në Gjakovë dhe vijoi studimet e larta me korrespondencë 

për jurisprudencë në Universitetin e Prishtinës. Më 1978 vendoset përfundimitsht në New York.  Në të njëjtin vit rregjistrohet në St. Johns University në 
Queens të NY, ku vijoi studimet e larta. Librat e botuar: 1. “Dom Anton Kçira shërbestar i Zotit e i Atdheut”, Monografi, botuar në Shkodër, 2002; 

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

3. “Marie Shllaku bijë e Shkodrës martire e Kosovës”, Monografi, botuar në New York, 2004; 
4. “Ngjarje dhe portrete historike”, jetëshkrime të figurave të shquara shqiptare, botuar në Prishtinë, 2004;  

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

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

 

 

Imzot Nikollë Kaçorri-një ndër baballarët e kombit shqiptar 
(pjesa e dytë) 

 

Dom Nikollë Kaçorri 

 

Plaku i Vlorës Ismail Bej Qemali, kur zbriti në Durrës u 

prit me nderime dhe respekt të madh pasi ishte i siguruar 

nga Dom Nikoll Kaçorri me miqët e tij. Ai ishte ndër 

njerëzit më të besuar për kurorëzimin e ngjarjes me për-

masa historike dhe të shumëpritur për popullin shqiptar. 
 

Në një letër drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme të 

Perandorisë Austro-Hungarisë, më 4 korrik 1913, ai 

shkruan: “…Simbas mendimit tem, ura e vetme e Shqip-

nisë qëndron në nji bashkim të përzemërt e të gjithë ele-

mentëve të çdo feje që gjenden mbrenda kufijëve të saj”. 
 

Pas dështimit të Qeverisë së Ismail Qemalit imzot Nikollë 

Kaçorri së bashku me, Luigj Gurakuqin, Fahri Gjilanin, 

Themistokli Germenjin dhe Mustafa Krujën themeloi 

lidhjen nacionaliste “Për atdheun e për Thronin” me 

synimin fisnik për shpëtimin e atdheut nga trazirat e 

ndryshme antikombëtare turke, sllave, etj.  

Me dekret të 28 janarit 1916, Franc Jozefi, Perandori i 

Austro-Hungarisë e dekoroi me Kryqin e Konturës 

(Kommtur Kreuz) të Urdhërit të Franc Jozefit.  

 

Gjendja e tij shëndetsore erdhi duke u përkeqësuar. Ai ato 

ditë shpesh ankohej se kishte dhimbje te forta. Dihet 

historikisht se pushtuesit barbarë turq gjithmonë kishin 

helmosur me qindra dhe mijëra të burgosur kryengritës 

shqiptarë që ishin kundër tyre.  

 

Pas gjithë kësaj, së bashku me shumë atdhetarë të tjerë 

imzot Nikollë Kaçorri emigroi në Austri, ku qëndroi tri 

vjet në Vjenë derisa vdiq me 29 maj 1917, nga një 

sëmundje e pashërueshme.  

 

Në varrimin e tij morën pjesë komandanti i krahinës së 

Tiranës, Feldmarschall Braun, kryekonsulli i Shkodrës, 

Rappaport, Kviatorsski, Vinter, e veja e konsullit austro-

hungarez në Durrës, baronesha Lovontal-Linau, si dhe 

shumë diplomatë të tjerë.  

 

Më 2 qershor u mbajt një meshë nderimi për të në kishën 

Maria Treu në Vjenë. Varri i Dom Nikollë Kaçorrit 

gjendej në “Central Cemetery” në grupin 84, rreshtin 32, 

numër 19. Varri në këtë vendndodhje nuk kishte asnjë 

shenjë guri, apo pllake, për shkak se në të gjendej një 

pemë shumëvjeçare. Fakti që ai mbajti petkun e meshtarit, 

mbase u bë shkak që gjatë gjithë regjimit komunist 

portreti i tij patriotik dhe roli i tij në formimin e shtetit 

shqiptar u anashkalua, duke u mbuluar nga figura të tjera. 

Përfundimisht, eshtrat e tij u bartën, para pak vitesh, në 

Shqipëri.  

 

Në librin “Aus dem neumen Albanian”, baronesha Amali 

Fon Godin shkruan për imzot Kaçorrin: “I mençur, i 

kulturuar, energjik, i dashur dhe njeri i thelle për boten. 

Ky burrë punoi gjithmonë për Shqipërinë dhe bëri ç’është 

e mundur… Atdheu i tij qëndronte në zemër me afër se 

kisha, prelat i se cilës ishte ai”. 

 

mailto:tmrijaj@yahoo.com
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Arqipeshkvi imzot Nikollë Kaçorri u shqua në fushën e 

kulturës si një folklorist i apasionuar. Kudo që shkeli 

mblodhi si bleta punëtore nektarin e pasur të gurrës 

popullore, si këngët shqiptare të vjetra dhe të reja, të kohës 

kur ai jetoi dhe punoi.  

 

Porta e Lartë Osmane vazhdonte pa ndërprerje fushatën e 

asimilimit të popullit tonë duke ndaluar me ligj hapjen e 

shkollave dhe mësimin e gjuhës shqipe për shqiptarë. 

Duke rrezikuar shpesh edhe veten e tyre, kleri katolik në 

të gjithë trojet etnike shqiptare përpiqej me çdo formë dhe 

mjet për të ruajtur vijimësinë e gjuhës dhe traditës 

shqiptare duke hapur shkolla në gjuhën shqipe.  

 

Dashuria për Atdheun e fenë ishin gjithnjë të pandarë tek 

figura e madhe e Shkëlqësisë së Tij Imzot Kaçorrit. Duhet 

theksuar së në atë kohë pamja e shkollave shqipe ishte 

tepër e zymtë, pa dritë dhe shpresë. Por nga ana e tjetër, 

ndryshe ishte pamja e shkollave radikale islame osmane, 

të cilat vepronin në mënyrë agresive për shkombëtarizimin 

e shqiptarëve në Kosovë dhe Shqipëri.  

 

Shkollat filoturke në përmbajtjen e tyre si synim themelor 

kishin përhapjen sa më shumë të fanatizmit fetar, të cilën 

e ushtronin me forcë, me anën e doktrinës islamizuese dhe 

përmes përhapjes gjerësisht të kulturës dhe jetës turke, për 

të gjithë muslimanët, të cilët falas dhe me dëshirë të lartë 

studionin në shkollat e tyre.  

 

Shpesh prelati i lartë katolik shqiptar imzot Kaçorri në 

shtëpitë e durrësakëve shkonte dhe u lexonte me pasion 

pjesë nga historia e popullit shqiptar, meqenëse pjesa më 

e madhe e banorëve asokohe nuk dinte shkrim dhe këndim 

sepse Perandoria Osmane e kishte ndaluar me ligj mësimin 

dhe përhapjen e gjuhës shqipe.  

 

Për këtë arsye imzot Kaçorri kishte konflikte me shumë 

institucione otomane të asaj kohe. Ai ishte pjesëmarrës i 

shumë lëvizjeve kulturore dhe politike shqiptare. Meshtari 

kishte një zë shumë të bukur. Ai këndonte dhe shoqëronte 

veten në piano, ku sikurse kujtojnë shumë besimtarë, ishte 

një virtuoz dhe mjeshtër në interpretim.  

 

Gazeta “Dielli” (Boston, USA) e datës 8 nëntor 1911 

shkruan: ”Me 15 të dhetorit u kënduen në gjykatore të 

Durrësit letrat që patën ardh të prishuna preji temizit të 

Stambollit, me 17 vazhdoi gjygji përsëri porë pa lën shum 

me folë të ndershmin prift atdhetar, dhe pa thirr njeri si 

dëshmitar. E dënuen përsëri me dy vjet burg e 25 lira 

gjobe. Avokati mbrojtes, zoti Talib Efendiu nga Gjiro-

kastra kërkoji të zhburgosurit e Don Nikoll Kaqorrit, dhe 

e bâni temiz (apel) për së dyti por gjygji nuk e liroji.” 

 

Sërisht, gazeta Dielli, numër 89 shkruan: “Nga gazetat e 

huaja mësuam sihariqin se të ndershmit prift katolik nga 

Durrësi z. Don Nikoll Kaqorrit ju dha falje preji sulltanit 

për dënimin që kishte dhën gjykatorja ushtarake. 

Përgëzojm nga thelbi i zemrës të shkëlqyerin atdhetar dhe 

i lutemi Zotit t'i falë pas këteji shëndet dhe prehje për të 

mirën e atdheut.” 

 

“Në korrik të vitit 1911 ushtria turke zuni në Shijak 

rrogtarin e imzot Nikoll Kaqorrit me tri manxerrë e do 

fishekë e letra poste, që po i qonte në Delbnisht te 

Arqipeshkvi i Durrësit imzot Bianki. Imzot Nikoll Kaqorri 

kjé qitë në gjygjin ushtarak e kjé dënue me burg e sidomos 

për shkak të një letre ku jepte drejtime për një kryengritje 

kombëtare.” 

 

Përndjekjet, gjyqet, kërcënimet kundër tij nuk pushuan 

asnjë çast, aq sa gjendjen e tij e përcollën jo vetëm gazetat 

shqiptare të mërgimit, si “Dielli”, por edhe gazetat e hueja 

si “Corriere di Trieste” apo edhe shtypi austriak, me të 

cilin ishte i lidhur posaçërisht prelati shqiptar, për shkak 

të njohjes së gjuhës, mbasi atje ai kishte përfunduar 

studimet.  

 

Ai me një zgjuarsi të rrallë, në polemika me klerikë mysli-

manë dhe ortodoksë, të cilët predikonin, të parët gjuhën 

arabisht dhe turqisht, të dytët greqisht, porosiste: "Të 

predikojmë në gjuhën shqipe, se Zoti na ndigjon edhe 

shqip!". 

 

Në Durrës gjendja e tij bëhej gjithmonë e më e vështirë: 

Ishte një paradoks, ku ai u gjend në mes dy zjarreve, 

pushtetarëve osmanë, që e kishin përherë nën mbikqyrje, 

e në bashkpunim me ta edhe nga dhespoti i Kishës 

Ortodokse, Jakovi.  

 

Popullsia muslimane e Durrësit dhe e Shijakut, edhe pse 

e ndërsyer shumë keq kundër tij nga turqit, nuk e tradhëtoi 

kurrë, po përkundrazi, e mbështeti, e mbrojti, shpeshherë 

edhe me armë. 

 

Ishte imzot Kaçorri ai që priti delegacionin e mërgatës, që 

arriti nga Trieste me datë 22 nëntor 1912. Durrësi ishte 

parashikuar nga atdhetarët si qyteti ku do të bëhej Shpallja 

e Pavarësisë, por trazirat dhe trupat serbe në kufi nuk 

lejonin mundësinë që të bëhej realitet kjo ëndërr e Imzot 

Kaçorrit.  

 

Në nëntor të vitit 1912, si delegat i Durrësit, mori pjesë në 

kuvendin e Vlorës dhe firmosi dokumentin e pavarësisë 

me siglën “Kaçorri”. Në mbledhjen e 41 delegatëve që 

kishin mbërritur në Vlorë, atdhetari imzot Nikollë Kaçorri 

ngrihet e thotë:  

https://sq.wikipedia.org/wiki/Gjirokastra
https://sq.wikipedia.org/wiki/Gjirokastra
https://sq.wikipedia.org/wiki/Deklarata_e_Pavar%C3%ABsis%C3%AB_s%C3%AB_Shqip%C3%ABris%C3%AB
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"Në qoftë për nesër, vdesim sot, o flamur o dekë!" 

 

Historikisht, dihet se Kleri Katolik kishte një rol vendimtar 

në kryengritjet anti-osmane në prag të Pavarësisë, sepse 

pas çdo kryengritje, pas çdo peticioni e memorandumi, pas 

çdo kuvendi krahinor e ndërkrahinor, ishte organizator një 

bari shpirtëror katolik.  

 

Imzot Jak Serreqi, imzot Luigj Bumçi, dhe veçanërisht 

etërit françeskanë: Atë Gjergj Fishta, Atë Pal Dodaj, Atë 

Karl Prennushi, Atë Lorenc Mitroviç, Atë Mati Prennushi, 

Atë Sebastian Hila, Atë Bonaventura Gjeçaj, Atë Luigj 

Bushati, në malësinë e Shkodrës dhe imzot Primo Bianki, 

imzot Nikollë Kaçorri, Atë Shtjefën Gjeçovi, të cilët ishin 

edhe nxitësit dhe mbështetësit kryesorë të prijësve 

popullorë, si: Dedë Gjon Luli, Mehmet Shpendi, Marash 

Vata, Prekë Cali, Gjin Pjetri, etj.  

 

Më 26 mars deri më 5 prill 1903, Dom Nikoll Kaçorri merr 

lejen e vëzhguesit nga Konsulli i Vjenës në Durrës për të 

parë nga afër e drejtpërdrejt ankesat dhe gjendjen e 

vështirë të popullsisë katolike të Kurbinit. Misionin 

faktmbledhës imzot Kaçorri e shoqëroi edhe me një raport, 

të cilin ia dorëzoi konsullit austro-hungarez në Durrës.  

 

Ky udhëtim i tij ishte mjaft i rëndësishëm, jo vetëm për të 

mbledhur faktet e veprimet e dhunshme dhe arbitrare 

kundrejt popullsisë nga ana e Esat Pashë Toptanit, por mbi 

të gjitha për t‘u njohur me drejtuesit e mundshëm të 

kryengritjes së pritshme antiosmane. Është pikërisht kjo 

koha në të cilën imzot Nikollë Kaçorri do të lidhej 

shpirtërisht me kurbinasit. 

 

Më 18 prill 1917 u krye edhe takimi me Perandorin e 

Austro-Hungarisë. Delegacioni shqiptar përbëhej nga: 

Musa Juka, Kolë Ujka, Hasan Efendi Bekteshi (Shkodër), 

Vat Marashi (Shkrel), Gjelosh Nika (Kastrat), Abdi Kola 

(Shalë), Hasan Ahmeti (Postribë), Mano Bej, Mehmet Bej, 

Dedë Çoku (Lezhë), Llesh Miloti (Zadrimë), Ndue Gjoni 

(Orosh), Zef Ndoci (Spaç) Zenel Aga (Iballë), Muharrem 

Pengili (Krujë), Ahmet bej Zogu (Mat), Musa Maçi, 

Xhelal bej Toptani (Tiranë), Izedin Beshiri, imzot Nikollë 

Kaçorri (Durrës), Qazim Bej, Shazivar Alltuni (Kavajë), 

Irfan bej, Lef Nosi (Elbasan), Sami bej Vrioni, Mehmet 

Esat, Dhimitër Lavda (Berat, Skrapar), Ahmet bej Resuli, 

Emin Vokopola (Lushnje), Kahreman Vrioni (Fier), Elez 

Isufi (kryetar fisi, Peshkopi), Sali Spahia (nënprefekt i 

Lumës), Hysni bej Curri (nënprefekt i Bunjës), Sali Mani 

(Bunje), Hasan bej Prishtina (Kosovë). 

 

Pas rënies së kësaj qeverie, u tërhoq në Durrës. Me 

shpërthimin e kryengritjes pro turke të Shqipërisë së 

mesme me kryetar Haxhi Qamilin, i cili i dogji qelën (ku 

banonte) dhe i shkatrroi bibliotekën e tij personale, ndër 

më të pasurat në Shqipëri në atë kohë, ai emigroi jashtë 

atdheut, ku vazhdoi veprimtarinë e vet politike e 

patriotike.  

 

Deri më 1962, që përkonte me 50-vjetorin e Shpalljes së 

Pavarësisë, emri i tij u harrua plotësisht. Në atë përvjetor 

u përmend për herë të parë qysh prej vitit 1944, e si 

shpërblim e fyen deri në palc.  

 

Në asnjë vepër arti, aq të shumta për Pavarësinë, nuk u 

pikturuar fytyra e tij. Në faksimalin e Aktit të Pavarësisë 

u arrit deri atje sa iu hoq firma.  

 

Ishte prifti kosovar dom Pren Kola, që shërbeu për 

besimtarët katolikë të Kosovës në Vjenë, që mundi të 

identifikojë varrin e Dom Nikollë Kaçorrit. Përpjekjet e 

priftit kosovar në Vjenë nuk qenë të lehta. Atij iu desh të 

kërkoj me ngulm për tre vjet radhazi në dokumentet e 

Bashkisë së kryeqytetit austriak së bashku me të afërmit e 

tij. 

 

Sot, Shkëlqësia e Tij imzot Nikollë Kaçorri nuk i përket 

vetëm Arqipeshkëvisë Metropolitane Tiranë-Durrës, ose 

më saktë famullisë katolike Shën Luçia të Durrësit, atje 

ku ai prehet, por të gjithë popullit shqiptar, pa dallim feje 

e krahine. 

(vijon) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Haxhi_Qamili
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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 
(pjesa e tretë) 

 

Një nga kapitujt e monografisë së planifikuar si rezultat i projektit kërkimor Austrian Science Fund (FWF), projectnr. P26437–G15. 

 
 

 

 

Gjergj Pekmezi 
 

 

 

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

Literarische Kommission, Kral aus Shkodra an das 

Ministerium des Äußeren, Präs. Nr. 190, 14.3.1917. 

Fjalë vlerësuese i gjeti Krali në mes të marsit 1917 edhe për bashkë-punimin e 

Lambercit që me gjithë mbështetjen e tij të mëparshme të pikëpamjes së Fishtës, i 

cili shihte në dialektin shkodran gjuhën e ardhshme të vendit, megjithëse ai nuk 

flitej asgjëkundi në Shqipëri, kishte nxitur një qëndrim të paanshëm të komisionit.20 

Në tetor 1917 Pekmezi u vu në çështjen tjetër shumë të rëndësishme të rregullave 

ortografike të gjuhës shqipe të shkruar kundër atyre dy anëtarëve të komisionit, të 

cilët Krali në raportet e tija i kishte nxjerrë në pah në mënyrë lavdëruese: Lambercit 

dhe Gurakuqit.21 Prandaj komisioni mori në mospraninë e Pekmezit një vendim që 

u pranua nga komanda e korpusit. Si pasojë Pekmezi dha dorëheqjen. Krali, i cili e 

kishte mbështetur gjithmonë Pekmezin deri atëherë, e braktisi, sepse komanda e 

korpusit e shtrëngoi për një vendim. Arsyetimi i Pekmezit në kërkesën e tij të 

dorëheqjes lë të konkludohet që ai – pa marrë parasysh se kishte sigurisht motive 

shumë personale për vendimin e vet – ndihej më shumë si pjesëtar i Fushës 

Albanologjike sesa i Fushës Politike dhe i Fushës Brückenkopf: “Rezultati i 

studimeve të delegacionit shkencor në Shqipërinë e Mesme/Elbasan (Nahtigal, 

Lamberc, Pekmezi, Mjeda) tregon vërtetësinë e pikëpamjes sime se një gjuhë e 

shkruar ose gjuhë e njësuar nuk përcaktohet si rregull nga një komision, por nga 

shkrimtarë të rëndësishëm. Në rastin konkret njohësi më i mirë i gjuhës shqipe dhe 

shkrimtari i dalluar do të ishte Kostandin Kristoforidhi nga Elbasani. Gjuha e këtij 

burri më ka shërbyer edhe si bazë për gazetën e redaktuar nga unë ‚Vellaznija‘, e 

cila ishte themeluar, para se të thirresha për në Shqipëri. Duhet të theksoj se kjo 

gazetë është gazeta më e lexuar dhe më e preferuar në gjithë Shqipërinë, çka është 

një dëshmi tjetër për vërtetësinë e pikëpamjeve të mia. Kur u ktheva nga pushimet 

për në Shkodër, për ta vazhduar punën në këtë frymë dhe për të arritur më në fund 

një sukses përfundimtar, vura re me keqardhjen time më të madhe se as planet e 

mia as rezultatet e studimeve shkencore nuk u respektuan, por punët shkuan në një 

drejtim, me të cilin nuk mund të pajtohesha në asnjë mënyrë duke pasur parasysh 

bindjet e mia shkencore dhe nderin tim.“22 

 

21 HHStA, Konsulatsarchiv Skutari, K 21–3 Literatur: Literarische Kommission, Kral aus Shkodra an das Ministerium des 

Äußeren, 20.10.1917, betreffs albanischer Orthographie, Albanischer Literarischer Kommission und Pekmezis Demission. 
22 Po aty. 
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Nga dosjet e arkivit të konsullatës 

Shkodra në Arkivin Oborrtar 

Shtetëror në Vjenë del se rivaliteti 

midis Kralit dhe Pekmezit u 

acarua siç duket në një armiqësi 

personale, e cila u quajt në dosje 

“afera Pekmezi”.23 Sipas Kralit 

Pekmezi intrigonte kundër tij tek 

komanda e korpusit, për të gjetur 

mbështetje në Komisinë Letrare 

Shqipe nga një komisar i ri civil. 

Në këtë lidhje Krali përmendi 

mënyrën e keqe të jetesës së 

bashkëshortes së Pekmezit në 

Shqipëri. Sipas Pekmezit Krali 

linte të ndikohej nga kundër-

shtarët e Pekmezit dhe prandaj ai 

tregonte një qëndrim armiqësor 

ndaj Pekmezit. Krali ngriti bile 

një padi kundër Pekmezit për 

shkak të një thënieje nderfyese, 

nga e cila ai hoqi dorë më vonë 

pas një deklarate me shkrim nga 

ana e Pekmezit. Gjoja Pekmezi 

kishte pohuar në një kafene 

vjeneze se Krali paskësh fituar të 

ardhura plotësuese në monedha të 

argjendta. 

 

Në korrik 1916 Pekmezi i kishte 

adresuar Kralit një memorandum, 

i cili – sipas shënimit në dosjen 

përkatëse – nuk i është paraqitur 

kurrë Kralit për arsye të papër-

mendura dhe i cili tingullon, duke 

vështruar prapa, me gjithë 

teprimet në disa pika si një profeci 

vetëpërmbushëse.24 Mund të 

supozohet se vija e argumentimit 

e shprehur në të ka qenë, të paktën 

në vija të përgjithshme, e njëjta, të 

cilën Pekmezi e ka mbrojtur më 

vonë brenda komisionit. Megjith-

atë është e vështirë të gjykohet 

nëse një paraqitje e mëparshme e 

memorandumit do të kishte 

kontribuuar në shmangien ose në 

shtimin e keqkuptimeve dhe 

paragjykime reciproke midis 

                                                 
23 HHStA, Konsulatsarchiv Skutari (1916–1918), K 

10–5 Affäre Pekmezi. 
24 HHStA, Konsulatsarchiv Skutari, K 21–3 Literatur: 

Literarische Kommission, Memorandum Pekmezis 

an Generalkonsul Kral, Juli 1916. 

Kralit dhe Pekmezit. Sidoqoftë, Pekmezi e ndau memorandumin e tij të hollësishëm 

në tri aspekte: një shkencor, një politik dhe një personal. Sipas tij ai kishte marrë 

vesh rastësisht se administrata e Shqipërisë kishte planin për të ngritur një 

komision, detyra e të cilit të ishte në radhë të parë të ushtronte një ndikim vendimtar 

në zhvillimin e gjithë veprimtarisë intelektuale të popullit shqiptar nëpërmjet 

trajtimit të çështjeve gjuhësore dhe shkollore. Pekmezi kishte dëgjuar gjithashtu se 

ai do të kishte nderin e madh për t’u thirrur në këtë komision, nismëtari i të cilit 

ishte konsulli i përgjithshëm Kral. Duke kuptuar nga njëra anë plotësisht fisnikërinë 

dhe rëndësinë e qëllimit, në të cilin bazohej ky komision, dhe në anën tjetër 

vështirësinë dhe përgjegjësinë që peshonte mbi supet e anëtarëve të komisionit, ai 

donte të shprehte mendimin e vet lidhur me suksesin e parashikueshëm të kësaj 

ndërmarrjeje së planifikuar dhe ta parashtronte në aspektin shkencor, politik dhe 

personal. 

 

Për sa i përket shkencës, Pekmezi mendonte “se komisioni i planifikuar, për shkak 

të përbërjes së tij, si do që të jetë ajo, nuk do të jetë në gjendje ta kryejë detyrën e 

kërkuar në një mënyrë të dëshiruar dhe të kënaqshme. Lidhur me shqyrtimin dhe 

trajtimin e çështjeve të një gjuhe, e cila qëndron ende në fillimin e zhvillimit të saj, 

një vendim i padiskutueshëm shkencor mund të pritet vetëm nga ekspertë ... Por 

kjo njohje u mungon burrave, të cilët me shumë gjasa do të thirren në komision. 

Ata të gjithë i afrohen punës me një paragjykim, i cili mbështetet në ambiciet e një 

fisi të vetëm gjuhe. Përveç kësaj nuk është askush midis tyre, i cili do të kishte 

formimin e duhur shkencor dhe shkollimin e duhur filologjik.“25 Le të dijë njëri 

ose tjetri dialektin e vet njësoj me gojë dhe me shkrim, madje të ketë një veprimtari 

poetike dhe letrare – për përcaktimin e një gjuhe të shkruar dhe një ortografie, të 

cilat të gjitha fiset shqiptare i kanë të përbashkëta me njëri-tjetrin, ata megjithatë 

nuk qenkan të aftë. Nga poeti dhe shkrimtari deri tek filologu dhe gjuhëtari ishte 

njësoj larg si nga gjuhëtari deri tek letrari. Në historinë e letërsisë së popujve të 

tjerë gjendeshin shembuj se çështje të diskutueshme të gjuhës kishin shkaktuar 

konflikte që kishin zgjatur me dekada. Kështu kishin filluar luftërat dhe armiqësitë 

më të ashpra, kur Vuk Stefanović Karadžić-i26e fuste gërmën –j– në gjuhën serbe. 

Karadžić-it i duhej ta linte vendin, megjithëse pikëpamja e tij kishte qenë e drejtë 

dhe zinte vend më vonë. Në gjuhën shqipe kishte probleme të ngjashme. Duke iu 

referuar veprimtarisë së tij të parashikuar në komision, Pekmezi pohoi në mënyrë 

pesimiste: “Në komisionin e planifikuar pikëpamja ime shkencore do të gjente 

vetëm pak mirëkuptim dhe mbështetje. Në votim unë do të mbetesha vetëm me 

pikëpamjet e mia, gjë që do të kishte pasoja, të cilat dua t’i sqaroj në fund të 

parashtrimeve të mia. Për fatin tim të keq nuk mund të pres sipas përvojave të mia 

në komision, në të cilin vendos shumica, një zgjidhje të çështjeve të hapura, 

sidomos të atyre gjuhësore, e cila do t’u shërbente interesave të gjithë popullit 

shqiptar.“27 

 

Në aspektin politik sipas Pekmezit pasojat e zgjidhjes së çështjeve të hapura mund 

të merrnin një rëndësi të madhe. Komisioni, i cili mblidhej në Shkodër, do të kishte 

kryesisht ose vetëm anëtarë shkodranë, të cilët donin të  arrinin të vendoseshin 

vetëm pikëpamjet e tyre dhe të mos dilnin në asnjë mënyrë mendime të tjera. Duke 

marrë parasysh mendjen e tyre, e cila e konsideronte dialektin shkodran si më të 

bukurin dhe priste të dilnin gjëra të mira vetëm prej Shkodrës, mbushja e mendjes 

së tyre për një pikëpamje tjetër përjashtohej gati krejt. Në qoftë se kërkesat e 

25 Po aty. 
26 Filolog serb (1787–1864), i cili ka reformuar gjuhën serbe të shkruar. 
27 HHStA, Konsulatsarchiv Skutari, K 21–3 Literatur: Literarische Kommission, Memorandum Pekmezis an Generalkonsul 

Kral, Juli 1916. 
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anëtarëve shkodranë gjenin një 

shumicë në votim dhe si pasojë 

pranoheshin nga administrata, 

dialekti i një fisi, i folur në një 

pikë të periferisë së Shqipërisë, 

do të ngrihej në gjuhën e shkruar. 

Komunikimi me fiset e tjera, të 

cilat ishin në drejtimin e kundërt 

të territoreve shqiptare dhe flisnin 

dialekte të tjera, jo vetëm do të 

vështirësohej jashtë mase, por 

edhe do të bëhej gati krejt i 

pamundur. Për shembull për një 

shqiptar nga Gjirokastra dialekti 

shkodran ishte sigurisht pakraha-

sueshëm më i vështirë sesa 

ndonjë dialekt i Shqipërisë së 

Mesme. Fiset e tjera shqiptare do 

të ndiheshin me të drejtë të lëna 

pas dore, në qoftë se dialekti 

shkodran parapëlqehej ndaj dia-

lekteve të tyre. Në këtë lidhje 

Pekmezi, ndoshta me qëllim, dha 

një tablo shumë të zymtë të së 

ardhmes: “Do të shkaktohen 

armiqësi midis shqiptarëve vetë, 

pasojat e të cilave mund të kenë 

një ndikim të paimagjinueshëm. 

Populli shqiptar, i cili duhej të 

ishte i bashkuar dhe i forcuar në 

vetvete, duke qenë gjaknxehtë, do 

të çohej nëpërmjet veprimit të 

përmendur në një pikë, ku ai do të 

copëtohej. Përveç kësaj ekziston 

rreziku i madh se toskët, 

nëpërmjet pranimit të dialektit 

shkodran, do të ndiheshin të 

ngushtuar dhe të prapësuar në 

veçorinë e tyre gjuhësore dhe të 

lënduar thellë, kështu që do të 

fillonin të futeshin në aventura 

politike.“28 Sipas Pekmezit, 

rrethanat vijuese mbështetnin 

pikëpamjen e tij: Në të gjitha 

kishat shqiptare të Italisë predi-

kohej toskërisht, në të gjitha 

shkollat (p. sh. San Demetrio de 

Corona) jepej mësim toskërisht. 

Shkrimtarët shqiptarë në kohën e 

mëparshme dhe të sotme në Itali 

ishin toskë dhe shkruanin në 

                                                 
28 Po aty. 
29 Po aty. 

dialektin e tyre. Një shqiptar që jetonte në Itali, kishte botuar një libër mësimor tek 

shtëpia botuese Otto Sauer në Heidelberg, i cili duhej t’ua mundësonte italianëve 

mësimin e dialektit tosk. Përveç kësaj ngrinte peshë ekzistenca e një kolonie të 

madhe dhe të organizuar mirë tosk në Shtetet e Bashkuara, e cila përdorte që prej 

shumë viteve vetëm toskërishten në gazetat dhe publikimet e veta letrare. Elementi 

tosk i shqiptarëve ishte, siç dihej, më i gjallë shpirtërisht dhe prandaj më i zhvilluar 

sesa ai geg. Pekmezi paralajmëroi për një ftohje të rrezikshme midis toskëve dhe 

Monarkisë së Dyfishtë: “Rrethanat e paraqitura mund të linin të dilte në Shqipëri 

një rrymë që mund të shkaktonte një ftohje të ngadaltë me shtetin, i cili duhej të 

konsiderohej si çlirimtari i Shqipërisë. Administrata rrezikohet që nëpërmjet 

komisionit të projektuar të arrijë të kundërtën e asaj që dëshiron.“29 

 

Në paraqitjen përfundimtare të momentit personal Pekmezi tërhoqi vëmendjen për 

rrezikun për Kapitalin e tij Simbolik – për të folur përsëri në kuptimin e Bourdieu-

s –, duke përshkruar hollësisht situatën shumë delikate, në të cilën ai do të binte në 

mënyrë të pashmangshme me marrjen përsipër të funksionit drejtues brenda 

komisionit dhe e cila do ta paracaktonte si humbës. Për të folur tani përsëri me 

fjalët e Pekmezit: Që prej më shumë sesa njëzet viteve ai punonte në një fushë, në 

të cilën e kishin drejtuar dashuria për degën dhe përpjekja modeste për ta ndihmuar 

sipas mundësive popullin e tij në arritjen e një shkalle më të lartë kulturore. Puna 

e tij në fushën e filologjisë dhe veprimtaria tjetër e tij nën egidën e qeverisë austro-

hungareze, së cilës ai i shërbente që nga shumë vite me mirënjohje besnike dhe 

gëzim të entuziazmuar dhe vetëmohues, i kishin siguruar tek bashkëatdhetarët 

vlerësim, prestigj dhe besim. Megjithatë, tani rezultonte dilema vijuese: “Emërimi 

im nderues në këtë komision të planifikuar për zgjidhjen e problemeve të 

shpeshpërmendura do të më vinte lehtë në një situatë, nga e cila do të ishte e 

vështirë të gjeja një rrugëdalje që do t’i përgjigjej pozitës sime. Në komision unë 

mund të përfaqësoja vetëm pikëpamjen, të cilën e kam njohur për shkak të 

studimeve të mia shkencore si të drejtën dhe e kam paraqitur tashmë në librat dhe 

shkrimet e mia. Një largim nga kjo pikëpamje nuk do të pajtohej as me nderin tim 

si shkencëtar as me nderin tim si burrë dhe do të më bënte qesharak në qarqet e të 

gjithë filologëve dhe albanologëve seriozë dhe të famshëm. Por në qoftë se unë 

këmbëngul brenda komisionit në bindjen time shkencore, atëherë unë do të bie pa 

dyshim në kundërshtim me zotërinjtë, të cilët konsiderohen të dërgohen në 

komision dhe të cilët i njoh edhe personalisht edhe sipas mendjes së tyre, dhe do 

të mbivotohem me siguri.“30 Deri këtu argumentet e Pekmezit janë në përgjithësi 

të kuptueshme. Por çfarë ka shkruar pastaj, duket e palogjikshme dhe të paktën e 

paqartë: “Nëpërmjet kësaj përuljeje jo vetëm do të bëheshin shokët e mi të 

mëparshëm midis bashkëatdhetarëve të mi armiqtë e mi të betuar, por njëkohësisht 

do të humbisja edhe gjithë prestigjin dhe besimin tim të fituar me mund në vite të 

tëra. Unë do të hidhesha në pasiguri dhe ndoshta vepra ime ideale e jetës do të 

shkatërrohej menjëherë.“31 Më shumë mund të pandehim se Pekmezi, nëpërmjet 

një mbivotimi në komision, do të ishte bërë qesharak në publik dhe midis kolegëve 

të tij të degës në rastin më të keq vetëm përkohësisht, por me siguri shokët e tij 

nuk do të ishin bërë për këtë arsye armiqtë e tij, dhe as vepra e tij e jetës nuk do të 

ishte shkatërruar. Unë mendoj se më shumë do të kishte ndodhur e kundërta: Për 

shkak të besnikërisë së tij ndaj pikëpamjes shkencore, e cila do të kishte çuar në 

mbivotimin e tij në komision, të paktën kolegët e tij të degës do ta kishin nderuar 

madje më shumë, çfarë do të kishte thënë për të një shtim i konsiderueshëm i 

prestigjit në qarqet akademike. Megjithatë – dhe kjo duhet thënë gjithashtu me të 

drejtë – do të kishte thënë për të një humbje e madhe e prestigjit në qarqet politike. 

30 Po aty. 
31 Po aty. 
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Kjo duhet të ketë qenë arsyeja pse 

Pekmezi, i cili e konsideronte 

veten gjithashtu si aktor i Fushës 

Politike, lëshoi përsëri një 

kërcënim drejt Vjenës: “Meqë 

bashkëatdhetarët e mi e dinë 

gjithashtu se unë jam në shërbim 

të qeverisë austro-hungareze, nuk 

do të përjashtohej se mërzia, e 

cila do të shfaqej në këtë rast 

kundër meje, do të shtrihej 

ndoshta edhe kundër qeverisë 

austro-hungareze dhe do të 

krijonte rrethana, mbi të cilat 

interesat dhe direktivat e 

deritanishme politike të qevërisë 

austro-hungareze lidhur me këtë 

çështje shqiptare nuk mund të 

ndikonin në një masë të 

madhe.“32 

 

Memorandumi i Pekmezit për-

fundoi me një propozim drejtim-

tregues, i cili sipas mendimit të tij 

i përgjigjej teorikisht dhe prakti-

kisht idealit shkencor, por jepte 

pak shpresë për pranim, sepse 

shkodranët në dritëshkurtësinë e 

tyre mbanin qëndrimin se nuk 

kishin nevojë për ekspertë, por 

mund të vendosnin vetë: “Duke 

marrë parasysh rrethanat aktua-

lisht sunduese në Shqipëri, 

përcaktimi i gjuhës së shkruar 

duhet të marrë rrugën, të cilën të 

gjithë albanologë dhe filologë, 

me të cilët pata rastin të bisedoja, 

e kanë konsideruar si të vetmen të 

drejtë: një albanolog shkon në 

Shqipëri të Mesme, i shoqëruar 

nga disa njërëz që e njohin 

çështjen dhe vendin, i pajisur me 

aparatet e nevojshme fonetike, 

për t’i studiuar dialektet kalim-

tare nga toskërishtja deri tek 

gegërishtja, për t’i regjistruar ato 

me fonograf, për ta fiksuar me 

saktësi fonetikën dhe për ta 

ndërtuar në këtë mënyrë skeletin 

e gjuhës së ardhshme të shkruar 

shqipe. Ky skelet duhej të vishej 

dhe të zbukurohej më vonë me 
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bukuritë dhe pasurinë e frazeologjisë dhe leksikografisë së të gjitha dialekteve 

shqipe.“33 Ky propozim i Pekmezit u pranua dhe u zbatua në të vërtetë pjesërisht 

më vonë. Ai tregoi ende se kishte edhe mënyra të tjera të lindjes së një gjuhe të 

shkruar. Kështu mund të ishte rasti që një poet ose shkrimtar ushtronte, nëpërmjet 

zotërimit virtuoz të mënyrës së tij të të shprehurit dhe të shkruarit, një ndikim aq 

të madh në shoqëri sa gjuha e tij bëhej e zakonshmja dhe e mposhtte çdo dialekt 

tjetër. Kjo mënyrë ose ndonjë tjetër sot për sot përjashtohej në Shqiperi, sepse vetë 

inteligjencia ose nuk dinte të lexonte ose nuk kishte dëshirë për një lektyrë 

vendase. 

 

Si konkluzion mund të nxjerrim: lidhur me çështjen e dialektit Ballhausplatz-i, i 

përfaqësuar nga Krali, dëshironte një marrëveshje të përshpejtuar në favor të 

qëllimeve politike dhe në kurriz të shkencës, ndërsa Pekmezi, i lëkundur midis 

pozitave të tija si aktor shkencor dhe aktor politik, donte t’u përgjigjej kritereve 

shkencore, por në fund duhej t’i nënshtrohej presionit të Vjenës. 

(fund) 

Abstract: 

 

The Albanian Literary Commission, initiated by the Austro–Hungarian diplomat 

August Ritter von Kral, approved by the Austro–Hungarian 19th corps command 

on 30 June 1916 and established on 1 September 1916 in Shkodër, joined the major 

personalities of the Albanian literature of that time – like Aleksandër Xhuvani, 

Ndre Mjeda, Luigj Gurakuqi, Sotir Peci, Hil Mosi and Gjergj Fishta – and two 

foreign Albanologists – Maximilian Lambertz and Rajko Nachtigall –, in order to 

define a literary standard and orthographic rules for the Albanian language. The 

chairman of the commission was the Albanian linguist Gjergj Pekmezi who worked 

at the University and for the Foreign Ministry in Vienna. 

 

In connection with the problem of the dialect there existed an inner conflict: one 

party around Kral and Lambertz wanted to create a unified literature language on 

the basis of the dialect of Elbasan; the other party around Pekmezi and Nachtigall 

advocated the coexistence of both great dialects Tosk and Gheg. 

 

The Foreign Ministry of Austria–Hungary, represented by Kral, pushed ahead 

with an accelerated agreement in favour of the its political objectives and to the 

disadvantage of the research, meanwhile Pekmezi, being torn between his 

positions both as scientific actor and political actor, would have preferred to fulfil 

the scientific demands, but in the end had to submit to the pressure from Vienna. 
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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). 

  

Dokumente të rëndësishme të Lëvizjes Revolucionare  

për Bashkimin e Shqiptarëve, 1963 
(pjesa e parë) 

 

Lidhja Shqiptare e Prizrenit e vitit 1878, u dha shqiptareve 

programin kombëtar për ruajtjen e tërësisë tokësore të 

atdheut dhe bashkimin kombëtar, kërkesat që përbënin 

themelin e programeve të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare në 

vijim. Ato mbetën te tilla edhe në përpjekjet e mëvonshme 

për liri dhe shtetëformim që vazhduan si të tilla edhe gjatë 

Luftës së Dytë Botërore po ashtu edhe pas përfundimit të saj 

që u përfshin në programet e lëvizjes ilegale të shqiptarëve 

që mbetën nën pushtimin jugosllav34. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adem Demaçi 

                                                 
34 Sabile Keçmezi-Basha, Lëvizja ilegale Kombëtare në Kosovë (1945-1999), Kosova, 

nr.40, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2015 

Në vazhdën e shumë organizimeve ilegale atdhetare, duhet 

përmendur se më vitin 1963, në Kosovë formohet edhe një 

organizatë tjetër atdhetare me emrin “Lëvizja 

Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve” e udhëhequr 

nga atdhetari i njohur Adem Demaçi35. Mendoi se ky 

organizim ilegal në kuptimin e plotë të fjalës e meriton që 

të quhej lëvizje, ngase si në aspektin vertikal po ashtu edhe 

në atë horizontale i plotësonte të gjitha kriteret që e 

karakterizojnë një lëvizje politike. Se nën 1. LRBSH-ja 

ishte organizata më e njohur e kohës që kishte ndikim të 

pamohueshëm dhe programin e saj e kishin miratuar dhe 

përvetësuar edhe disa organizata ilegale më pak të njohura. 

2. Numri i anëtarëve ishte i konsiderueshëm ngase pas 

formimit të komiteteve të qyteteve të LRBSH-së në 

Prishtinë, në Mitrovicë, në Pejë, në Gjakovë, në Gjilan, në 

Shkup dhe në Stamboll, parashihej që të vazhdohej me 

formimin edhe të komiteteve të tjera më të vogla; 3. Lëvizja 

Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve për një kohë të 

shkurtër do të ketë programin politik të saj po ashtu edhe 

Statutin, dhe, kjo bëri që LRBSH-ja të jetë një lëvizje që 

i karakterizonin të gjitha lëvizjet e mëdha.  

  

Andaj, si imperativ i kohës ishte shtruar domosdoshmëria 

që të shkruhej Statuti dhe Programi i Lëvizjes. Pas 

konsultimeve paraprake të kryetarit të LRBSH- së , me 

anëtarët e tjerë të Komitetit Revolucionar në nivel të vendit, 

fillojnë përgatitjet që t`i hyhet kësaj pune me shumë interes. 

Për t`i ikur përcjelljes nga Sigurimit Shtetëror Jugosllav dhe 

UDB-ja, u propozua që të shkohet në Pejë. Kryetari i 

Lëvizjes Adem Demaqi në bashkëpunim me Ramadan 

Shalën bëjnë përpilimin e dokumenteve.36 

  

35 Sabile Keçmezi-Basha, Të burgosurit politik shqiptaer në Kosovë 1945-1990, Logosi- 

A, Shkup, Prishtinë, Tiranë, 2010, 21 
36 Hakif Bajrami, Dosja Demaçi, Prishtinë 2003, 73 

mailto:sabile_basha@hotmail.com
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E veçanta e këtij programi ishte se kishte dy pika kryesore 

në të cilat prezantohet karakteri i luftës së kësaj lëvizjeje 

ishte me: 1. Karakter të bashkimit kombëtar dhe  2. 

Karakter të çlirimit kombëtar. Por në katër pika të tjera 

ishte përfshirë plotësimi i kushteve themelore, që po ashtu 

kishin vazh-dimësinë nga kërkesat e Lidhjes Shqiptare të 

Prizrenit si:  

        

1. Me qenë i bashkuem territorialisht; 

  2. Me pas nji treg të përbashkët ekonomik; 

3. Me pas nji gjuhë të përbashkët letrare; 

4. Me qenë i përshkuam nga ndjenjat e dashurisë, 

përkatësisë dhe solidaritetit reciprok vëllazëror.37 

 

Programi politik i LRBSH-së veç që ka rëndësi historike, 

duhet shtuar se ai kishte vizion gjë që edhe sot ka rëndësi 

aty-këtu aktuale. 

  

Në hyrje të programit, lidhur me luftën për çlirim dhe 

bashkim kombëtar thuhej se “Ndihma nga jashtë dhe nga 

naltë asht e Ramadan Shala domosdoshme, por jo kurrsesi 

themelore, kryesore e vendimtare; kushtet e jashtme 

fitojnë rendësin e vet, vetëm kur ato kombinohen me 

kushtet e brendshme dhe kur veprojnë si faktorë ndihmës 

dhe plotësues të tyre”38. 

  

Prandaj, në program, Lëvizja, do t’i kushtojë më shumë 

rëndësi analizimit dhe përpunimit të faktorëve, të kushteve 

e rrethanave të brendshme- por, pa i lanë krejtësisht me një 

anë edhe faktorët, kushtet e rrethanat e jashtme. Mjafton të 

kujtojmë luftën e fundit të UÇK-së dhe të bindemi se sa të 

drejt kishin hartuesit e programit kur shkruajmë për 

kombinimet dhe bashkëpunimin e ndërsjellë të faktorit 

ndërkombëtar dhe faktorit të brendshëm. Kjo do të thotë se 

çështja e zgjidhjes së statusit të Kosovës është vendimtare 

nga vetë rreshtimi i popullit dhe nga veprimi politik në 

kuadër të tij”.39 

  

Që në fillim të Programit të LRBSH-së bëhet një analizë e 

përbërjes së popullsisë shqiptare në Kosovë, duke 

konstatuar se rreth 75% e numrit të përgjithshëm të 

popullsisë e përbënë fshatarësia, punëtoria rreth 10%, 

pjesën tjetër të popullsisë e përbëjnë zanatlinjtë, kurse 

vetëm rreth 1% e përbën inteligjenca.  Në Program, një 

vëmendje e veçantë i kushtohet inteligjencës, për të cilën 

thuhet: Kjo për kah numri nuk kap ma shumë se 1% të 

popullsisë sonë, por ndërgjegjja dhe vetëdija e saj 

kombëtare- në krahasim me pjesën tjetër të popullsisë- asht 

në shkallën ma të lartë, pjekuria e saj politike ka marrë 

zhvillim të madh brenda kësaj shtrese. Duhet theksua se 

inteligjenca e popullit tanë, dallohet për një arsye prej 

inteligjencies së mëparshme, sepse kjo nuk ka rrjedhë dhe 

nuk rrjedh prej familjeve t’agallarëve e bejlerëve por 

kryesisht prej shtresave të gjana katundare, punëtore e prej 

zejtarëve, prandaj prej radhëve të tyre ka ma së paku- në 

krahasim me numrin e tyre- bashkëpunëtor me aneksuesit 

tanë, prandaj, prej radhëve të tyre ka ma së paku asish të 

cilët janë në gjendje me shitë interesin e përgjithshëm të 

mbar popullit për interesin e vet personal.  Në program 

shkruan edhe kjo “Megjithatë në mes të kësaj inteligjencie 

të re bëjnë pjesë edhe t’atillë/ sidomos ata që janë shkollua 

shkel e shko me favorizime e intervenime/, të cilët, në një 

ditë- edhe ata- ka me i gjet ajo që i ka gjet të gjithë 

tradhtarët e popujve të vet kudo që kanë qenë te ne dhe në 

botë”40. Është interesante se të gjithë “intelektualet”  që 

kanë arritur pa merita dhe pa punën e tyre hartuesi i 

programit politik i quan dhe i krahason me tradhtar. 

  

Pastaj vazhdon në program se “Me këtë rast duhet me e 

thanë pa mëdyshje se ata intelektual të cilët u bishtnojnë 

dhe u shmangen detyrimeve që ua shtron përpara historia, 

janë në pakicë, kurse shumica e intelektualëve të 

ndershëm, atdhetar e revolucionar, janë vu në veprim qysh 

tash dhe po punojnë me mish e shpirt për ta qua matej 

fitoren e popullit tanë, për ta bashkua mbarë popullin, tash, 

të ndamë e të shpërndamë. Ngritja kulturo-arsimore e 

inteligjencies shqiptare, pjekuria e saj mjaft e madhe 

politike asht, duhet dhe do të jetë një fener i domosdoshëm 

dhe shpëtimtar, për të ndriçua ma mirë e ma me mjeshtri 

rrugën e luftës së mbar popullit tanë drejt majave të çlirimit 

dhe bashkimit të tij përfundimtar” 

  

Nëqoftëse inteligjencia jonë do të marri mbi vete ma tanë 

energjinë dhe forcat e veta, rolin e tharmit në lëvizjen tanë, 

për çlirim e bashkim, ajo do ta kryej ma së miri detyrën si 

para vetvetes, si para popullit të vet, ashtu edhe para 

historisë”41 thuhej në program. 

 

(vijon)

 

 

 

 

 

                                                 
37 Programi i Lëvizjes Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve, 1964, Gjykata e 
Qarkut, Prishtinë. 
38 Po aty. 
39 Ethem Çeku, Shekulli i ilegalës, Prishtinë 2004, 155, 156. 

40 Ethem Çeku, Shekulli i ilegalës, Prishtinë 2004, 155, 156. 
40Programi i Lëvizjes Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve, 1964, Gjykata e 

Qarkut, Prishtinë. 
41 Po aty. 
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Shkruan: Baki Ymeri, Bukuresh/Rumani  
(baki.ymeri@yahoo.com) 

 

 

 

 

Dalaj Lama i shqiptarëve të Rumanisë 
 

 

 

Dr. Xhelku Maksuti u lind në Plojesht, më 8 

mars 1923, nga një baba shqiptar dhe një 

nënë rumune. Shkollimin fillestar, sekondar 

dhe special në fushë të teknologjisë së naftës 

dhe gazeve, i kreu në vendlindje, ndërsa 

Fakultetin e Historisë në Universitetin e 

Bukureshtit (1956). Në vitin 1948, mban 

kumtesën e parë mbi Ditën e Flamurit 

shqiptar në Bukuresht. Në vitin 1980, mbron 

në Bukuresht tezën e doktoratës me titull 

“Lëvizja e rezistencës shqiptare gjatë Luftës 

së Dytë Botërore”, rast me të cilin iu dha 

titulli  “Doktor në Shkencat e Historisë”. 

Vlen të përkujtohen dhjetëra manifestime 

masive që organizoi në Bukuresht, 

Konstancë e qendra tjera, në funksion të 

afirmimit të diasporës dhe lidhjeve shqiptare 

me botën rumune. 

 

I konsideruar nga ata që e kanë njohur si një 

ikonë e kulturës shqiptare në mërgim, 

profesor Maksuti gjatë jetës së tij ka ndjekur 

shembujt e shenjtë të rilindësve tanë, duke e 

afruar, bashkuar dhe afirmuar komunitetin 

shqiptar, duke e përforcuar miqësinë 

konkrete ndërmjet Rumanisë dhe Shqipërisë, 

duke botuar në Rumani, Kosovë, Shqipëri 

dhe Maqedoni, qindra studime dhe artikuj 

shkencorë mbi lidhjet rumuno-shqiptare.  

 

Shquhet si autor kontributesh shkencore të 

historisë moderne rumune dhe universale. 

Disa nga studimet e tij e kanë parë dritën e 

botimit në revistat prestigjioze Magazin 

istoric, Studime historike, Gjurmime 

albanologjike dhe Historia. Është koautor i 

vëllimeve Rezistenca evropiane gjatë Luftës 

së Dytë Botërore, vëll. I (1973), Afirmimi i 

shteteve te pavarura e të bashkuara 

kombëtare në Evropën Qendrore dhe 

Juglindore, 1821-1923 (1979). Në maj të 

vitit 1990, themeloi me një grup veteranësh 

shoqatën Bashkësia Kulturore e Shqiptarëve të Rumanisë (BKSHR), 

me një numër të panumërt aktivitetesh dhe botimesh. Në gusht të vitit 

1993, themelon dhe boton serinë e re të revistës Albanezul / Shqiptari, 

duke dhënë kontribute konkrete për botimin 100 numrave e dhjetra 

veprave shkencore dhe letrare autorësh shqiptarë dhe rumunë, në 

kuadrin e BKSHR-së.  

Dr. Xhelku Maksuti (foto e para disa viteve) 
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Vlen të ripërkujtojmë faktin se në vitin 1995, 

profesor Xhelku Maksuti organizoi 

simpoziumin mbi 400 vjetorin e ardhjes 

masive të 15 mijë shqiptarëve në veri të 

Danubit (1595). Në vitin 1999 dha kontribut të 

denjë për organizimin e një manifestimi 

dinjitoz në shenjë solidariteti me Kosovën, 

NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

(31 mars). Fati i Bashkësisë Kulturore të 

Shqiptarëve të Rumanisë filloi të „shuhet” që 

nga viti 2001, sepse një vit më parë doli në 

skenë një organizatë fantasmagorike, e 

udhëhequr nga një deputete antikosovare 

(Oana Manolescu), e cila manipuloi mbi 

dhjetë vjet me buxhetin qeveritar në emër të 

interesave personale dhe merkanteliste.  

 

Në ndërkohë, profesor Maksuti botoi mijëra 

ekzemplarë të vjetarit Albanezul, me vlera të 

larta albanologjike, historike dhe letrare, si 

dhe këto vepra: Historia e Komunitetit 

Shqiptar të Rumanisë (Kriterion, Bukuresht, 

1992), Mbi shqiptarët dhe Shqipërinë (Ararat, 

Bukuresht, 1995), Nën shenjën e shqiponjës 

(Ararat, 2001), Historia e Shqiptarëve të 

Rumanisë (Kriterion, 2003). Nga projektet e 

parapara për botim: një vepër për Skënderbeun 

në gjuhën rumune, një libër për Kosovën etj.  

 

Sipas tij, Komuniteti shqiptar i Rumanisë ka 

patur përgjatë krejt kohërave disa persona-

litete që e përfaqsonin me shkëlqesi, duke ia 

mbajtur prestigjin, kontinuitetin dhe kohe-

zionin. I pari ndër ta ishte Nikolla Naço (foto). 

Themelimi i Bashkësisë Kultutore të 

Shqiptarëve të Rumanisë më 24 Maj të vitit 

1990, u realizua duke u bazuar në ata të 

kategorissë së parë, të njerëzve të shkencës 

dhe kulturës të etnisë shqiptare, që janë shquar 

në shoqërinë rumune nëpërmjet kontributeve 

meritore në plane të shumëfishta. Përgjatë 

viteve u paraqiten edhe oportunistë të 

paevitueshëm, të huaj për interesat e 

komunitetit, disa duke mos patur as origjinë 

shqiptare dhe as lidhje me këtë bashkësi. Do 

dështakë që tentuan të turbullojnë kohezionin 

e komunitetit, duke e goditur prestigjin e tij 

nëpërmjet metodave perfide dhe të 

pamoralshme. Njëri nga ta erdhi këtu për të 

përçarë komunitetin në baza fetare, pa patur 

njohuri elementare mbi historinë e shkuar dhe 

aktuale të shqiptarëve të vendosur me shekuj 

në truallin e këtij vendi.  

Xhelku Maksuti (me syza) dhe Ismail Kadare ne Bukuresht (1974) 

 

Zoti Maksuti ka ndërkaq bindjen se njerëzit me besim të mirë do ta 

kuptojnë nevojën e tejkalimit të momenteve kritike, duke ardhur pranë 

BKSHR për t’ia ruajtur prestigjin, autoritetin dhe unitetin. Në këtë 

drejtim, pikësëpari është i domosdoshëm respektimi i parashikimeve të 

statutit të kësaj bashkësie për konvokimin e një mbledhjeje gjenerale të 

jashtëzakonsshme me pjesmarrje të përfaqsuesve të grupeve të 

shqiptarëve etnikë nga i tërë vendi, lidhur me riorganizimin e filialave të 

organizatës sonë.  

 

Duhet të kërkohen në të njëjtën kohë, të drejtat legjitime përmes 

intervenimeve të reja te forumet që mirren me çështjen e minoriteteve 

nacionale në Rumani, përmes rrugëve juridike të nderit dhe dinjitetit, pa 

kurrfarë kompromisesh, për të rihyrë në Këshillin e Minoriteteve 

Nacionale, atje ku e kemi vendin si anëtarë themelues të kësaj. Shprehet 

poashtu nevoja urgjente, përmes forcave vetjake, të përforcimit të 

lidhjeve me diasporën shqiptare, që kohëve të fundit jep kontribut për 

botimin e rregullt të revistës Shqiptari/Albanezul, tribuna të nderit në 

demaskimin e padrejtësive nga të cilat vuan Bashkësia Kulturore e 

Shqiptarëve të Rumanisë në momentin aktual, përmes derdhjes së 

fondeve që i përkasin nga buxheti i shtetit në adresë të do matrapazëve që 

nuk i përkasin etnisë shqiptare, prej nga edhe rrjedh kriza aktuale lidhur 

me kontinuitetin e aktiviteteve normale.  
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Shkruan: Prof. Migena Arllati, Gjakovë/Kosovë 
 

 

Migena Arllati lindi në Elbasan (Shqipëri) me 6 shtator 1974. Studimet e larta i ndoqi në Fakultetin Filologjik, 

dega gjuhë-letërsi në Universitetin ‘‘Aleksandër Xhovani’’ në Elbasan. Ndoqi kursin pasunversitar një vjeҫar 

për diplomaci në Akademinë Diplomatike Shqiptare në Tiranë. Ka përfunduar studimet e Magjistraturës në 

Qendrën e Studimeve Albanologjike në Tiranë, ndërsa aktualisht është në vazhdim të studimeve të 

Doktoraturës në UT. Aktualisht punon Ligjëruese në Fakultetin Filologjik të Universitetin Publik ‘‘Fehmi 

Agani’’ në Gjakovë, si dhe profesoreshë e gjuhës shqipe dhe letërsisë në gjimnazin ‘‘Hajdar Dushi’’, po në 

Gjakovë, ku dhe jeton me familjen.  

 

 

Çdo vend ka nevojë për poetët e tij! 
Në momente kyҫe historike të Shqipërisë, rolin parësor e kanë marrë në duar shkrimtarët 

 

Kumtesë  

 

Fati i kombit shqiptar në etapa të ndryshme historike, i ka 

detyruar shkrimtarët tanë në përgjithësi, dhe poetët në 

veçanti, që të bëhen më të vëmëndshëm e më të 

përkushtuar ndaj rrjedhave historike. Duke qenë bij të dalë 

drejtpërdrejt nga ky popull, shkrimtarët / poetët, dashur pa 

dashur janë bërë njësh me rrjedhojat dhe lojërat në të cilat 

përkundeshin fatet e kulturës e të gjuhës sonë, bashkë me 

fatet e të gjithë historisë sonë, duke qenë vetvetiu të 

përfshirë si bashkëkohës apo përjetues të pushtimeve, 

zaptimeve territoriale, ngritje - rënieve të pushteteve të 

ndryshme, trysnive religjionare etj. Për këtë arsye, tek ne 

ndodh që etapat e letërsisë të identifikohen shumë shpesh, 

në mos gjithmonë me etapat historike gjë e cila tregon se 

njerëzit e letrave shqipe, me artin e tyre, janë vënë në 

dispozicion të zhvillimeve historike e pasojave të tyre. Për 

shembull në tekstet tona të letërsisë, shkrimtarët 

etapizohen në autorë filobiblikë, autorë rilindas, autorët e 

periudhës së pavarësisë, ata të kohës së komunizmit pra 

realizmi socialist, autorët e demokracisë etj etj. Vetëvetiu 

ky lloj kategorizimi na dërgon në definimin se historia dhe 

letërsia janë zhvilluar si një binom në të cilin herë ka 

mbizotëruar njëri pra historia, e herë tjetri pra letërsia.  

 

Në momentet historike kur elita e shqiptarëve ka qenë 

duke ndenjur përgjumur dhe aspak e ndjeshme ndaj 

zhvillimeve të nevojshme, rolin parësor e ka marrë në duar 

letërsia, duke bërë që shkrimtarët të kthehen në 

trumbetuesit më të mëdhenj të ideve kombëtare, duke 

ngacmuar idenë për ndryshime, nxitje të opinionit 

mbarëshqiptar për lëvizje. Në përgjithësi, letërsia shqipe 

është zhvilluar duke përkrahur a kundërshtuar koncepte të 

ndryshme gjeopolitike, ideologjike dhe nacionale. Ose 

është zhvilluar duke cytur, duke shtytur procese të 

munguara, por të domosdoshme për popullin. Kështu, mes 

periudhave letrare, kupto periudhave historike, ne i 

referohemi një game të gjerë shkrimtarësh / poetësh, si : 

Pjetër Bogdani, Jul Variboba, Gjergj Fishta, Fan Noli, 

Migjeni, Ndre Mjeda, Luigj Gurakuqi, Lasgush Poradeci, 

Esad Mekuli, Martin Camaj, Dritëro Agolli, Azem 

Shkreli, Fatos Arapi, Vorea Ujko, Ali Podrimja, Xhevahir 

Spahiu, Visar Zhiti, e shumë e shumë të tjerë, të cilët me 

veprat e tyre, me vargjet e tyre të fuqishme, mbanin 

peshën kryesore në kulturën mbarëshqiptare qoftë edhe në 

kohërat më të zymta. Jo rastësisht u krijuan dhe sot 

vazhdojnë të qëndrojnë në piedestalin e vargjeve të arta 

“Lahuta e Malcis”, “Kur qan e qesh bilbili”, “Juvenilia”, 

“Psallme murgu”, “Vargjet e lira”, “Hanko Halla”, “Mall 

e brengë”, “Vallja e yjeve”, “Ylli i zemrës”, “Për ty”, 

“Pelegrin i vonuar”, “Dranja”, “Nga Bibla e heshtjes”, 

“Bukuria e zezë”, “Etje”, “Lum Lumi”, “Buzë të ngrira në 

gaz” etj. 

 

Janë të shumtë kritikët që vlerësojnë se gjithmonë në 

trevat shqiptare ka pasur poetë dhe vepra letrare që më 

parë se sa formës dhe përmbajtjes artistike, i janë 

përkushtuar përmbajtjes patriotike, asaj historike, siç 

duket të detyruar nga një qëllim i madh që letërsia e poezia 

e mban në vetvete që nga gjeneza e saj: t’i shërbejë 

njerëzve dhe qëllimeve të tyre, t’i shërbejë ëndërrave dhe 

aspiratave të popullit, nga ai popull prej ku buron edhe 

individi - poet. Dhe në momentin kur shkruan për aspiratat 

e popullit të cilit i përket, poeti nuk është më një individ, 

nuk është më një subjekt. Ai shkrihet me masën dhe idetë 

e saj, duke u bërë njësh me gjithçka i takon asaj gjenerate 

në të cilën ai bën pjesë.  

 

Nëpërmjet letërsisë, Shqipëria është trajtuar si vendi 

klasik i heronjve. Letrarët / poetët, me rolin e tyre më tepër 

se të konsiderueshëm në rrjedhat historike, një gjë kanë 

mbajtur të patundur në këtë popull: pasionin për pavarësi 

e lavdi. Ndaj për këtë arsye, karakteri dallues i shqiptarëve 

gjithnjë ka qenë dhe është heroizmi.  

 

Në të gjitha kohët, Shqipëria ka qenë djepi klasik i 

heronjve dhe duhet ta pranojmë të gjithë se impulsionin 

kryesor për këtë e ka dhënë letërsia. Kështu pra, epopeja 

KULTURË 
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kombëtare “Lahuta Malcis”, e perceptuar si mrekullia 

epike shqiptare, e fitoi këtë atribut falë temave të mëdha 

që trajtonte, ndërsa pasuria leksikore dhe sintaksore e 

përdorur nga Fishta, nuk është gjë tjetër veçse harmonizim 

me trashëgiminë e eposit tonë legjendar. 

 

Marrim për shembull poezinë e Martin Camajt apo Azem 

Shkrelit, të cilët trumbetonin idetë e fuqishme nacionale, 

që për lexuesin e rëndomtë janë të parat që vijnë në 

shprehje por për dikë që e nuhat sadopak artin poetik, 

është më se e qartë se pa pasurinë leksikore që ofron 

poezia e tyre, ajo nuk do të ishte aq me vlerë sa ç’e 

konsiderojmë sot e përgjithmonë. Mendimi intelektual i 

Fan Nolit, i sendërtuar në format shprehëse më të 

fuqishme që ka njohur ndonjëherë poezia shqipe, nuk ishte 

gjë tjetër veçse shpërthim i akumuluar në dekada prej 

gjithë shtresës intelektuale shqiptare, e cila në pamundësi 

për të ndryshuar pozitën e saj dhe pozitën e popullit të saj, 

ngashënjehej në vargje poetike, aty ku fjala dhe shpresa 

nuk mund të mbylleshin syrgjyn.    

 

Dua të shtoj një fakt të pamohueshëm i cili i referohet 

gjuhës shqipe. Sipas E. Çabej gjuha shqipe konsiderohet 

vlerë e shenjtë e nacionit tonë. Nga të gjithë shkrimtarët e 

në veçanti nga poetët e të gjitha epokave, gjuha shqipe 

zinte vend në Panteonin më të lartë, në vlerën më sublime 

të ndjesisë dhe qenies sonë shqiptare. Ndaj ne e gjejmë atë 

të pranishme me krijime të veҫanta në dhjetëra e qindra 

tituj; ato krijime janë disa nga veprat më të mira të 

letërsisë shqipe, që sot e kësaj dite vazhdojnë të përbëjnë 

elemente krenarie për ne, si nga aspekti kuptimor ashtu 

edhe nga ai estetik. Për këtë qëllim, Fishta do të lëshonte 

kushtrimin si për ruajtjen e maleve shqiptare, ashtu edhe 

për ruajtjen e gjuhës tonë: 

 

… Mallkue qoftë ai bir shqiptari 

që përbuz kët’ gjuh’ hyjnore, 

flet n’gjuh t’huej kur s’asht nevoja 

e t’vetën e len mas dore…  

 

Për shumë arsye, atributin për ruajtjen dhe promovimin e 

vlerave të shqipes sonë e kanë poetët, të cilës iu drejtuan 

asaj si një qenie e gjallë e cila frymon, gëlon dhe jeton 

vetëm në gojën e shqiptarëve. Poetët janë maja e artit 

të çdo kombi, janë klasa e pazëvendësueshme në rolin 

shoqëror e kulturor të çdo vendi.  

 

Poetët janë fryma kontestuese e kohës. Poetët janë ata: 

shkronjësit e ëndërrave, ideuesit e utopive, realizuesit e 

idealeve ndaj nuk ka atdhe pa poetët që e lartësojnë dhe e 

vlerësojnë atë. Nganjëherë na duket se poeti zotëron 

mendjen e të gjithëve. Ai di të hyjë lehtësisht atje ku të 

tjerët nuk e kanë këtë privilegj. E këtë e bën duke jetuar 

dhe vëzhguar jetën imtësisht dhe thellësisht, duke e sjellë 

atë me art në krijimtari, e duke i dhënë vendit dhe popullit 

të tij pavdeksinë.  

 

Një poet i madh që shfaqet në një kohë të caktuar, thith në 

sferën e tij gjithë dritën që rrezaton nga koha, dhe e quan 

detyrë të tijën t’u sjellë njerëzve gjithçka që ndjen dhe 

përjeton. Natyrshëm kanë sjellë deri tek ne eksperiencën 

dhe bashkë me të përjetimet e tyre, poetë si Migjeni, 

Fishta, Mjeda, Poradeci, Kadare, Agolli, Rreshpja, Camaj, 

Podrimja, Shkreli… Poezia e tyre nuk ka qenë thjesht 

poezi, me një funksion të caktuar stilistik. Roli i saj 

parësor dhe dytësor ka qenë ndikimi në formimin e 

bashkatdhetarëve, sensibilizimi për atë që duhet bërë. 

 

Ata, pra poetët e mëdhenj, nuk janë të tillë vetëm se zënë 

një nga hapësirat kryesore në bibliotekat tona, por sepse 

zëshëm, fuqishëm, kthehen në zëdhënës të historisë dhe 

zhvillimeve epokale. Me këtë dua të them se çdo krijim, 

vjen si pasojë e një formimi kulturor, e një trashëgimie, e 

një vazhdimësie, e një vëzhgimi të gjatë, e një mbështetje 

në themelet e traditës. Ata rrethohen nga aureola e 

filozofisë që thotë: “Vargjet më të natyrshme i kushtohen 

vendlindjes dhe atdheut”, dhe këtë filozofi mandej e 

shfrytëzojnë si trampolinë për të kristalizuar zërin 

personal dhe atë masiv mbarëpopullor. Poetët janë shpirti 

i pacensuruar i popullit të tyre. Mendimi dhe bota e tyre 

mbetet fuqia e artit, si pasqyrë e gjallë e emocioneve që 

jeta e përditshme shpërfaq përmes magjisë së vargjeve. 

Dhe thuajse të gjithë poetët rendin drejt Panteonit, por pak 

janë ata që ngjitin drejt kulmit shkallët e tij. 

 

Po e përmbyll këtë shkrim me thëniet e disa krijuesve tanë, 

në kohëra të ndryshme:  

 

Fan Noli: “Njeriu mund të zgjedhë cilëndo fe që ka 

trashëguar prej stërgjyshërve ose cilëndo fe që i pëlqen, 

por s’mund të zgjedhë një tjetër kombësi dhe të luftojë të 

tijën, pa vënë në ballë një vulë të madhe prej tradhëtari” 

 

Rapsodi i njohur, Dervish Shaqa, këndonte: “E kem pas` 

fatin e zi, qysh se na erdh dreqi kojshi”. Pra, ai që moti 

kishte tërhequr vërejtjen për agresivitetin e serbëve ndaj 

shqiptarëve”         

 

Sinan Kërpaçi: “Poetët jane profetë, e parashikojnë të 

ardhmen dhe luftojnë për të me vargun, pra me të vetmen 

armë që kanë për të fituar lirinë e të gjithëve” 
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Shkruan: Fran Gjoka, Tiranë/Shqipëri 

 

Mësuesi krijues në diasporë, Hazir Mehmeti 
 
Hazir Mehmeti është bashkautor i 19 teksteve nga projekti i njohur për Shkollat Shqipe në Diasporë i Prof. 

Dr. Basil Schader dhe MASHT- e Kosovës. Ishte koordinator në përgatitjen e teksteve didaktike nga përvoja 

e mësueseve të gjuhëve të huaja nga Prof. Dr. Basil Schader “Bazat e Arsyes” dhe pesë teksteve “Përkrahja 

e të mësuarit, ...lexuarit, ...shkruarit, ...komunikimit në gjuhën e parë”. 

 
 

Kur filloi? “Në vitin e lindjes sime, kishte qenë mungesë e 

madhe e bukës derisa njerëzit detyroheshin t`i prisnin edhe 

bagëtitë e fundit për të shpëtuar nga uria. Kjo mungesë u 

përcoll vazhdimisht me mungesa të tjera te shqiptarët e 

pushtuar dhe të vuajtur. Analfabetizmi dhe shtypja e pushtetit 

e kishin molisur frymëmarrjen e popullatës. Në këto rrethana 

të shkolloheshe apo të punoje ishte shumë e vështirë.” 

Shkolla në Besnik (Beçiq), rrëzë Çyçavicës), dikur mejtep i 

ndërtuar vullnetarisht nga fshatarët para Luftës së Dytë 

Botërore, pas lufte u shndërrua në shkollë ndër të parat në 

Drenicë. Nga ata pak banorë bujarë zhvillohej jeta si “për fije 

peni”, por jo të nënshtruar. Në këtë fshat të vogël u lind Hazir 

Mehmeti, mësuesi dhe profesori i parë i fshatit. Shtegu i 

hapur për shkollim do ndiqej nga nxënësit e tij. I ati, 

Ramadani, kishte vijuar mësimet në mejtepin e fshatit, por 

kishte ngelur punëtor toke sikurse gjithë moshatarët e tij, për 

shkak të rrethanave. I edukuar me frymë njerëzore e 

patriotike ai thoshte: “Çdo gjë do shes, edhe tokën për 

shkollimin e fëmijëve”. Dhe, ashtu ndodhi, Haziri ishte i pari 

në fshat që kreu shkollë dhe Sabrija, motra e tij, e cila theu 

paragjykimet fanatike dhe mbaroi si vajza e parë e fshatit 

gjimnazin dhe Shkollën e Lartë.  

 

Udhëtimi në misionin e edukatorit  
 

Pas mbarimit të Shkollës Normale “Hasan Prishtina” në 

Mitrovicë, vazhdoi mësimet në Universitetin e Prishtinës në 

drejtimin e shkencave duke e përfunduar në afat dhe me nota 

të larta, çka nuk ishte aspak e lehtë për kushtet e një biri 

fshatar. U regjistrua në studimet pasuniversitare ne Universi-

tetin e Zagrebit, ku vazhdoi semestrat me radhë, por, studimet 

nuk i mbaroi për shkak të rrethanave të krijuara në shtetin që 

po shembej. Krahas studimeve në lëmin e pedagogjisë 

mësimdhënëse, Haziri ishte pjesë e shoqatave ku kryheshin 

aktivitete kulturore. Qysh herët filloj me krijimtarinë letrare 

si pjesëtar i grupit letrar të Shkollës së Mesme Normale, të 

cilin e drejtonte patrioti dhe shkrimtari i njohur Jakup Ceraja, 

anëtar i grupit dramatik, duke u paraqitur para publikut 

aktivisht në disa qytete: Mitrovicë, Skenderaj, Vushtrri. Në 

Universitetin e Prishtinës ishte student me notë të lartë 

mesatare dhe kjo i mundësonte ndjekjen e studimeve pasuni-

versitare. Mësimet dhe udhëzimet e Prof. Dr. Dervish 

Rozhaja patën ndikim tek e ardhmja e Hazirit në radhë të parë 

në qëndrimin ndaj çështjes kombëtare. Ishte aktiv në jetën 

studentore bashkë me grupet e studentëve të kohës. Së pari 

me ditar punoi në gjimnaze: në Skenderaj e Drenas dhe pastaj 

në Qendrën Shkollore dhe Gjimnazin e Vushtrrisë. Ishte njëri 

nga bashkëthemeluesit e Sindikatave të Pavarura të Kosovës 

në vitin 1988/..90, aktiv në Lëvizjen Demokratike në 

kundërvënie ndaj dhunës dhe shkatërrimit që pushteti serb 

ndërmerrte në Vushtrri e më gjerë. Që nga një shtatori i vitit 

1989, kur pushteti ua ndërpreu rrogat e i Mehmeti është 

bashkautor i 19 teksteve për Shkollat Shqipe në Diasporë 

Mësuesi krijues në diasporë Hazir Mehmeti Hazir Mehmeti 

është bashkautor i 19 teksteve nga projekti i njohur për 

Shkollat Shqipe në Diasporë i Prof. Dr. Basil Schader dhe 

MASHT- e Kosovës. Ishte koordinator në përgatitjen e 

teksteve didaktike nga përvoja e mësueseve të gjuhëve të 

huaja nga Prof. Dr. Basil Schader “Bazat e Arsyes” dhe pesë 

teksteve “Përkrahja e të mësuarit, ...lexuarit, ...shkruarit, 

...komunikimit në gjuhën e parë” përzuri nxënësit shqiptarë 

nga shkollat, Haziri punoi me nxënës në shkolla -shtëpi: në 

Vushtrri, Nevolan, Dubovc etj. pa të ardhura personale për 

tetë vite. Pas shkëputjes nga sistemi arsimor i pushtet 

represiv, për një vit punoi bashkë me disa shokë e shoqe nga 

gjimnazi si Këshilltar Pedagogjik në Komunën e Vushtrrisë, 

punuan pa kurrfarë pagese, duke përcjellë rrjedhën e procesit 

mësimor në kushte shumë të rënda në 22 shkollat e komunës. 

Represioni nga pushtuesi ndaj nxënësve e mësuesve 

shqiptarë ishte i rëndë, i përcjell me rrahje, burgosje deri në 

vrasje. Policia serbe e ka bastisur në shtëpi, i ka hyrë me armë 

në klasë, e ka kërcënuar dhe i ka bërë presione përpara 

nxënësve. Provokimi më i rëndë ishte helmimi i nxënësve 

shqiptarë në pranverën e vitit 1990, kur në Qendrën Shkollore 

të Vushtrrisë helmohen rëndë 270 nxënës. Arrestohen shumë 

mësimdhënës, mes tyre dhe Hazir Mehmeti, i cili ishte 

kryetar i Këshillit të Punëtorëve në Qendrën Shkollore dhe 

sekretar i Sindikatës së Pavarur nga ajo e pushtetit shtypës. 

Ditari i mbajtur me kujdes “Helmimi i pranverës” do jetë një 

dokument kohe i cili do botohet së shpejti. “Nuk harrohet 

kurrë ajo kohë e rëndë kur niseshe për në shkollë dhe nuk 

dihej se a do ktheheshe. Shpeshherë nënën e gjeja ulur 

gërmys pranë portës dhe kur më shihte gëzohej dhe pa bërë 

zë hynte brenda”, - shkruan Haziri në ditarin e tij. Prof. Dr. 

Musa Kraja, i inspiruar nga veprimtaria e gjithanshme, do të 

shkruante monografinë social- pedagogjike “Mësuesi krijues 

në diasporë Hazir Mehmeti”. Citojmë faqe 38, “Hazir 

Mehmeti i përkiste asaj kategorie që po afirmohej nga puna, 

nga veprimtaria që vëzhgohej, burgosej, i nënshtrohej 

presioneve.  
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Hazir Mehmeti (majtas) dhe Dr. Basil Schader 
 

Në Austri  
 

Për dyzet e një vjet me ditar përcolli mbi pesëmbëdhjetë mijë 

nxënës përmes diturisë nga programi mësimor. Pas punës 

njëzetvjeçare dhe shumë peripecive, detyrohet të largohet 

përkohësisht nga Kosova në Austri, ku i njihet e drejta e të 

strehuarit politik. Me përkushtim e mëson gjuhën e vendit, i 

njihet diploma e universitetit sipas ligjeve vendore, teksa i 

njihet edhe grada shkencore Magjistër i Shkencave Natyrore. 

Pranimi i tij mësues i gjuhës shqipe në Austri e pasuron 

shumë veprimtarinë lidhur me ruajtjen dhe kultivimin e 

gjuhës shqipe. Në shkollën Evropiane të Vjenës ishte njëri 

nga 15 mësuesit e kombeve të ndryshme. Puna e tij u vlerësua 

vazhdimisht me “Mirënjohje” nga Drejtoria e Mësimit të 

Vjenës. Në të gjitha shkollat ku ai mbajti mësim për dy 

dekada mori mirënjohje nga Stadtschulrati, i Vjenës. Puna e 

tij si mësues e krijues u dallua veçanërisht në materialet 

mësimore, tekstet mësimore të prezantuar në dhjetëra 

seminare ku ai çeli horizonte të reja në mësimin dhe 

prezantimin e gjuhës shqipe në Austri. Me punën e tij e nxiti 

themelimin edhe në gjuhën shqipe të faqes së internetit pranë 

Ministrisë së Mësimit në Austri, ku zgjidhet përgjegjës i saj, 

që nga fillimi e deri pesëmbëdhjetë vite. Në këtë faqe gjen të 

botuara materiale mësimore sa do mjaftonin për disa tekste 

mësimore. Nisur nga ky brumë fillojnë tekstet “Tekst 

Ushtimi 1” dhe abetarja e parë në gjuhën shqipe në Austri, A-

B-C – Fibel (Abetare) für Albanisch, e hartuar sipas 

metodave dhe standardeve bashkëkohore, krahas abetareve 

në gjuhët turke dhe kroate. Tani me të mësojnë shkronjat e 

gjuhës shqipe jo vetëm në Austri por edhe në disa vende tjera 

evropiane. I vetmi tekst mësimor në katalogun shkollor, i cili 

u dedikohet nxënësve shqiptarë. Hazir Mehmeti është 

bashkautor i 19 teksteve nga projekti i njohur për Shkollat 

Shqipe në Diasporë i Prof. Dr. Basil Schader dhe MASHTe 

Kosovës. Ishte koordinator në përgatitjen e teksteve didaktike 

nga përvoja e mësueseve të gjuhëve të huaja nga Prof. Dr. 

Basil Schader “Bazat e Arsyes” dhe pesë teksteve “Përkrahja 

e të mësuarit, ...lexuarit, ...shkruarit, ...komunikimit në 

gjuhën e parë.” Nga orët mësimore të mbajtura nga ai në 

Austri dhe 2 mësuesve të tjerë në Zvicër, u realizuar 

Videofilmi “Nga praktika” me tekstet e reja në praktikën 

mësimore, projekt nga Shkolla e Lartë Pedagogjike e 

Cürichut në Zvicër. Ky film u dha në disa seminare të 

mësuesve në Austri nga shumë gjuhë amtare si në Vjenë, 

Graz dhe në seminare tjera në vende evropiane. Pra një 

praktikë e shkruar në analet e standardeve të larta të 

mësimdhënies në nivelin evropian. Emri i Hazir Mehmetit 

është tani i njohur nga gjithë mësuesit e gjuhëve amtare në 

Austri dhe më gjerë.  

 

Krijimtaria letrare dhe publicistike  
 

Deri tani ka botuar përmbledhje nga krijimtaria e tij letrare 

“Shëngjergji dhe tregime tjera”, “Kohëthyerja”. Është autor i 

monografisë së parë “Mësimi shqip në Austri” për të cilën 

Prof. Dr. Musa Kraja, mes të tjerash, do shkruante: “Në fund, 

dua të shpreh respektin e sinqertë për redaktorin e këtij libri, 

vepër me shumë vlera, me të cilën Z. Hazir Mehmeti, hynë 

në radhën e studiuesve seriozë të Historisë së Arsimit e të 

Mendimit Pedagogjik Shqiptar.” “Udhëtimi S”, një vepër 

publicistike me vlera të veçanta, ku përfshihen reportazhet e 

seminareve të mësuesve nga diaspora për një dekadë. 

Shumica e këtyre veprave nga studimet hulumtuese tani janë 

pjesë e thesarit të Bibliotekave prestigjioze të Vjenës, Grazit 

etj. Qysh si normalist fillon të shkruante artikuj hulumtues 

gazetareskë dhe analitikë, fillimisht në revistat arsimore 

“Shkëndija” e pastaj në revistën “Mësuesi” dhe “Ura”. Është 

i njohur si gazetar e bashkëpunëtor i disa gazetave dhe 

revistave në trevat shqiptare dhe diasporë si: “Zëri..”, “Fakti 

Ditor”, “Besa”, “Gazeta Dielli (SHBA), “Dielli 

Demokristian”, “Bota Sot” dhe në shtypin elektronik dhe të 

shkruar: “Albinfo”, “Gazeta Dielli”, “Abaniapres”, 

“Pashtriku”, “Zemra shqiptare”, “Besa”. Është gazetar i 

Radio Dukagjinit për Austrinë. Me hulumtimet e tij ai 

ndihmoj në identifikimin dhe përmirësimin e emrave të 

shqiptarëve, që pësuan në kampin nazist të Mathuazenit. Ai 

është pjesë e projektit të Komitetit Përkujtimor të 

Mathuazenit në mesin e 50 autorëve kombesh të ndryshëm i 

librit “Gedankenfürdie Totendes KZ Mathuasen- Komentare 

und Biogrfi” (Përkujtim për të vdekurit në Kampin e 

Mathuazenit – komente dhe biografi”, ku merr mirënjohje për 

punën me vlerë të tij. Është anëtar i Asociacionit të 

Gazetarëve Botërorë me seli në Florida. Tradita e shkrimeve 

dhe botimeve të krijuesve shqiptarë në Austri, në tri dekadat 

e fundit, vazhdon krahas emrave tjerë edhe me emrin e Hazir 

Mehmetit, i cili i ka kushtuar jetën, energjitë dhe aftësitë 

krijuese e profesionale shkollës shqipe në vendlindje dhe në 

mërgatë, duke punuar vazhdimisht me nder e përkushtim të 

lartë për ngritjen e pareshtur të vetëdijes së arsimit amtar. 

 

 



 

39 

Shkruan: Prof. Mag.Päd. Gjergj Jozef Kola, Vjenë/Austri   
(kola70@hotmail.com) 
 

u lind në Shkodër ku mbaroi arsimin e fillor dhe të mesëm. Arsimin e lartë e mbaroi në Graz të Austrisë në vitin 

1999 për pedagogji dhe aktualisht jep mësim në NMS në Vjenë. Autor i disa librave të botuar si romane, drama, 

poezi dhe publicistikë. Në vitin 2017 mori Diplomën e Nderit nga Ministria e Jashtme e Austrisë për 

kontributin e jashtëzakonshëm në integrimin europian për veprën ‘‘Mrekullia e heshtun e Nane Terezes’’.  

 

 

 

 

Primo Shllaku dhe 5 novela për përjetsinë (Esej) 

 

Kopertina e librit “Muzikantët” 

 

Botimi i vellimit në prozë të shkurtë “Muzikantët”  i 

Primo Shllakut, vetëm tash, 27 vjet mbasi janë shkrue dhe 

kjo në Kosovë, kallxon edhe nji herë politikën 

antikombtare që ndjekin pronarët e botimeve në Shqipni. 

 

Përshtatja e njeriut ndaj “bukurisë së mirë” përban kahun 

pozitiv të evolucionit, ndërsa përshtatja (nënshtrimi)  ndaj 

së “shëmtimit të keq” asht kahu negativ. Nën kët 

kandvështrim të njoftun, konvertimi i shumë shqiptarëve 

në komunizmin-ateist asht i njillojtë për nga nënshtrimi 

me përshtatjen e dhunshme ndaj standartit. Të dyja së 

bashku kanë sjellë gjymtymin e genit të pastër, krijues 

shqiptar. 

 

Mjafton me pa sot shkatrrimin e strukturave qytetnuese 

perëndimore të shtetit dhe shoqnisë shqiptare dhe 

zëvendësimin e tyne me pazare orientale mesjetare, për me 

kuptue ma kjartë se kurrë damtimin e genit. Askund ma 

mirë se në politikat e botimeve nuk shihet ky shkatërrim. 

 

Primo Shllaku përfaqson për fatin  tonë të mirë ruejtjen e 

pastër të genit autentik shqiptar, gen i cili mbijeton tash 

mbi 500 vjet letra të shkrueme shqipe. 

 

Vëllimi me novela “Muzikantet” botim i OM në Prishtinë 

me drejtues Xhemajl Avdylin kallxon edhe nji herë shijen 

e hollë dhe largpamëse të letërsise nga kjo shpi botuese. 

 

Rregulla e artë e letërsisë mëson se “nuk ka randsi ngjarja 

që kallxojme se jeta i kallxon të gjitha, porse menyra 

origjinale se si e kallxojmë”. Në kët rregull janë rrëzue dhe 

rrëzohen mbi 90 % e prozës shqiptare sepse kërkojnë me 

imitue të paimitueshmen: jetën njerzore. 

 

Primo Shllaku asht nji fatlumni për letrat shqipe, sepse ai 

e ka gjetë cilësin me anë të stilit dhe rrjedhës artistike me 

i mbijetue historisë që kallxon jeta, me anë të artit te tij. 

 

Te 5 novelat e vëllimit “Muzikantët” mbajnë të njëjtin 

dorshkrim, stil të paimitueshëm tue kallxue edhe nji here 

se nji poet i mirë asht gjithmonë kushti i nji prozatori të 

mirë. Te vëllimi “Muzikantët” ata quhen tregime, 

këto  novela te “Realizmit primojan” shqiptar. 

 

Novela Muzikantët, kallxon nji ngjarje te perditshme 

krejt banale te 5 instrumentistave në kafen e madhe të 

qyteti të Shkodres. Kafja asht e madhe me emën, porse jo 

jeta e instrumentistave. Magjia e ksaj novele mbështetet në 

këto elemente krejt të parandsishme, në kandvshtrimin 5 

palësh të fabulës dhe në përzgjedhjen tejet realiste, të 

rrefimit që nji studjues letërsije, për vetë origjinalitetin 

mundet me e quejtë: Primojan. 

mailto:kola70@hotmail.com
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“Muzikantët” premton se rrëfimet e novelave kanë me 

ruejtë të paprekun frymën e kohës. 

 

Mbi të gjitha novelat e këtij vëllimi, novela Loja, kjo 

magji e trishtueshme e nji epoke zakonesh, për të cilën unë 

kisha kujtue se nuk do të shkruente kurrë, askush 

asnjihere, spikat fort. 

 

Kjo novelë mbetet për mue si nji nga nga kryeveprat e 

pakta në prozë të shkurtë të letrave shqipe të tana kohëve. 

 

Nuk ka shqiptar që nuk e njeh apo nuk e ka përjetu krejt 

afër fenomenin e “shkuesisë”. Në kët “arrangieren” janë 

dy forca që lëvrijne e përplasen në zemren e njeriut: Ajo e 

erës së ngrohtë që të mbush me gzim se ma në fund e ke 

gjetë shokun apo shoqen e jetës dhe e vizaton atë me 

ngjyra romantike dhe ajo tjetra, era e vrullshme, e 

dashunisë së mungueme, dashunisë së zhgënjyeme, të 

papyetun kurrë, që revoltohet me të drejtë. 

 

Nini, personazhi që vjen mes nji poezie me za dhe del me 

anë të nji proze pa za nga novela asht tipiku i periudhës së 

diktaturës, ku njeriu ishte i kufizuem në jetën shpirtnore 

njashtu si skllavnit e perandorisë romake. Kush martohej 

me dashuni ose kishte fat shume, ose ishte i krisun. Kjo 

asht e njejta me artin: Kush ka stil te vedin ose asht gjeni 

ose ka vullnet te jashtzakonshëm me e krijue atë. 

 

Mobiljet e kuqe të dhomës së t`fejuemes që bahen vishnje 

kur bjen hija, janë nji tablo e nji kohe që në letersi ka me 

mbajtë emnin e Primo Shllakut. 

 

Novela Unaza kallxon se Primoja asht mjeshtër i detajit. 

Me anë të këtij detaji tradicional sic asht nji unazë e 

shtrejtë e martesës që shumë familje e kanë trashëgue, 

ndricohet honi shpirtnor që ka nise me u hapë te nji cift te 

ri, te cilet sapo jane ba prind. Drama e shumë nanave të 

reja, të cilat me fëmijen e parë pësojnë ndryshime 

shpirtnore dhe fizike pasqyrohet shumë kjartë me tanë 

fuqinë e nji pende elegante, që të mban peshë nga fillimi 

në fund. 

 

Te Novela Pema autori i bjen drejtpërdrejtë në ballë me 

nji metaforë gjigande kompleksit shumëshekullor 

shqiptar. Ndër shqiptarë shemben cdo shekuj toteme porse 

mbeten tabutë….Fishta i madh thotë “se shqiptarët ja 

mshehin vedit atë që ja din tanë bota” e Primoja në gjurmët 

e titanit Fishta na kallxon se koha e rrëxon ndër shqiptarët 

pemën e historisë e ata vrapojnë të marrin nga nji rrath e 

ta ruejnë në shpitë e tyne. 

 

A nuk bajnë ata kështu me osmanët, me zogun, me 

komunistat e sot me postkomunistat? 

Novela Barbarët prekë neurozën ma të thellë të njeriut që 

jeton në shkatrrimin e plotë dhe aty në shkatrrim e sipër 

nuk sheh gja tjetër, vetëm përfitimin e vet. Pronari i zyrës 

së varrimit asht krejt indiferent ndaj barbarëve, që vijnë e 

djegin e shkatrrojnë qytetin, sepse këtu ai u gezohet të 

vdekunve që ka me varrosë. 

 

Kjo sindromë e tmerrshme e disa popujve që janë mësue 

me nënshtrimin, jepet në mënyrë të pamëshirshme prej 

pendës aq te kujdesshme me detajin si kjo e Primos. Edhe 

në fund kur pushtuesi barbar shkatërron e djeg tanë 

qytetin, pronari i vdekun i varrimit lëviz si hije, si shpirt i 

truem e shkon nëpër qytet tue kërkue kufomat që ka me 

varrosë me pagesë. 

 

Asnjiherë nuk ka kenë nji novelë e tillë ma aktuale se sot, 

kur shumë shqipfolësa, po shesin simbolet e kombit për dy 

pare që ju hjedhin të huejt, barbarët. 

 

Primo Shllaku asht nji mjeshtër i drejtpërdrejtë i prozës 

shqipe, ku gegnishtja e tij asht nji shembull par excellence 

për tanë ata shqiptarë që dojnë me shkrue shqipen 5 

shekullore me tanë evulimin e saj. Ai ja ka ba vedit 

përjetsisht vendin në letrat shqipe të prozës së gjysës së 

dytë të shekullit 20. Lexuesat apasionale dhe kritika e 

ndershme profesionale kane me i dhanë të drejtë ketyne 

rreshtave. 

 

Primo Shllaku asht vazhduesi i denjë i B-ve të mëdha të 

shqipes gege, i Buzukut, Budit, Bardhit, Bogdanit, që 

mbajtën gjallë 500 vjet gjuhën shqipe, në nji kohe kur ajo 

ishte e ndalueme me dekret sulltanor dhe zbatohej me po 

aq egërsi nga “elita e pashallarëve” shqiptare, sa vete 

sulltani habitej. Asnji elitë aristokratike në botë nuk ka 

dalë kundra gjuhës së vet, përvec asaj shqiptare të 

osmanizueme. Egërsia me të cilën post-realsocialistet po 

sulmojnë sot shqipen e natyrshme gege drejtohet ma fort 

kundra titanëve të ksaj letërsije, kundra Fishtes, Mjedes, 

Koliqit, Migjenit, Shantojes, Camajt dhe vetë Shllakut. 

 

Shkrimi i shejtë thotë se “kur dy qorra bahen bashkë kanë 

me përfundue në kanal e mos me dalë ma”, Mt 15.11 e ky 

do jetë edhe fundi i simbiozës postosmano-postkomuniste 

shqiptare.   

 

Ardhja e Muzikantëve në letrat shqipe sjell me vedi edhe 

shpresën e madhe se këto 5 yje janë konstelacion i nji 

galaktike te tanë letrare dhe se Primo Shllaku 

asht Patriarku vazhdues i letrave shqipe, të nisuna me 

Patriarkun e parë të madh: Gjon Buzukun. 

 

Gjergj Jozef Kola, Vjene, gusht 2017 

P.S: Shkrimi botohet pa ndërhyrjen e redaksisë 
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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. 

 

Krijimtaria e kompozitorëve shqiptarë 
(pjesa e dytë) 

 

Ky studim, të cilin po e paraqesim në 

formën e tezës së doktoraturës, është 

rezultat i një pune kërkimore shumëv-

jeçare në fushën e etnomuzikologjisë, 

gjithsesi, modeste, për të sjellë trajtesa që 

paraqesin një univers brendapërbrenda 

fushës së përgjithshme të muzikës 

popullore shqiptare, modeste edhe për një 

fillim serioz në këtë lëmi. Më e 

pëlqyeshme për ne është që, së paku, edhe 

pretendimet të mos jenë tepër të mëdha, 

se sa për të mos sjellë asgjë në këtë 

drejtim dhe për të mos bërë asgjë, gjithnjë 

me pikësynimin e arsyetuar dhe realist, 

por natyrisht pa i mëshuar absolutes në 

vërtetësinë e mendimeve tona shkencore. 

 

Mirëpo, lirisht mund të themi se jemi 

përpjekur, që, në raport intertekstual, të 

paraqesim mendimin, veprimin dhe vlerat 

e tjera të kundrimeve etnomuzikologjike, 

edhe pse jemi të vetëdijshëm se çfarëdo 

teze që do të paraqesim në këtë studim, 

mund të sjellë qëndrime apo dhe mos-

pranime ndaj këtyre tezave, mendimeve e 

kundrimeve studimore të parashtruara. 

Kjo gjë, nga njëra anë do të na gëzonte, 

sepse mendimet pluraliste në cilëndo 

formë që vijnë, vetëm e begatojnë 

trajtimin, jo vetëm të këtij studimi, por në 

tërësi edhe atë të folklorit tonë muzikor 

shqiptar. Nga ana tjetër, parashtrimi i 

mendimeve tona, edhe për një ballafaqim 

me mendime të ndryshme, në thelb apo 

sipërfaqësisht, do të mundësonte vështri-

me të një natyre më objektive. Edhe 

thjesht si një parapërgatitje e parë në 

rrafsh përgjithësues, për të ndezur dhe 

mbajtur të gjallë debatin profesional, 

përmes zhvillimit të kësaj teme doktora-

ture, mendojmë se sjellim një ndihmesë të 

vlefshme dhe të mirëpritur. 

Në shumë aspekte, si në atë të 

përmbajtjes, por dhe të formave të 

shprehjes, jemi munduar që në këtë 

punim të sjellim konceptet themelore dhe 

synimet për një paraqitje më të thukët, 

bazuar në kodet relevante të etnomuziko-

logjisë, në përzgjedhjen dhe parashtrimin 

e lëndës muzikore, e sidomos të atyre 

këngëve dhe melodive që paraqesin perla 

dhe vlera “e që i lidh një fill i dukshëm 

dhe herë i padukshëm, kërkimi për të 

gjetur të fshehtën e magjisë dhe të forcës 

krijuese….” . 

 

Pikërisht në meloditë e bukura, të 

kapshme dhe të pëlqyera nga komunitetet 

apo bashkësitë e caktuara të praktikimit të 

krijimeve folklorike, kompozitorët tanë 

kanë gjetur dhe i kanë mishëruar në 

veprat e tyre stilema-nuancime të bukura 

të artit muzikor folklorik, si jehonë e 

kohëve të tjera e që sipas mendimit të tyre 

janë të konvertuara për veshin muzikor të 

edukuar dhe më gjerë. Duhet të themi se 

asnjëherë nuk e kemi pasur të qartë se si 

kanë ngelur e mbijetuar shekuj me radhë 

këto melodi të bukura, nuk kemi qenë 

gjithashtu në gjendje t'i shpjegojmë 

tërësisht veçoritë strukturore, jo pse na 

kanë munguar mjetet, njohjet, qasjet apo 

metodologjitë për studimin e zbërthimin 

e kësaj strukture të pasur, por sepse jemi 

habitur me pasurinë e ritmit, melodisë e 

formës, duke ditur se ato janë krijuar nga 

rapsodët tanë të pashkolluar. Shembujt që 

do të sjellim më poshtë, gjatë analizave e 

zbërthimeve konkrete, do të flasin më së 

miri për këto konstatime tonat, edhe pse 

mendojmë “se nuk është vendi këtu për t’ 

u zgjatur rreth kushtëzimeve historike me 

ndikim të drejtpërdrejtë mbi kulturën …” 

 

Fatmirësisht, kemi pasur mundësinë të 

konsultojmë literaturë të shumtë për të 

ardhur në këto përfundime, të cilat e 

paraqesin realisht dhe mjaft të zgjeruar e 

të pasur biblën e folklorit tonë muzikor. 

Këto përfundime janë të sistemuara dhe 

koherente dhe vetvetiu imponohen si 

shembuj realë, shembuj që nuk 

pretendojmë të jenë analogë me të 

ashtuquajturën paradigma. Fjala është për 

një numër shembujsh që më së shumti na 

kanë shërbyer për të pohuar me bindje se 

korpusi i tyre, i shënuar dhe i regjistruar 

në rrugë dhe me mjete të ndryshme, duhet 

të jetë në tërësinë e vet tamam si një 

postulat bazë dhe për ta mbajtur parasysh 

në vazhdimësi. 

 

Qenësia e artit muzikor në Kosovë, vlerat 

ligjërimore muzikore të tij, të bazuara në 

folklorin tonë të pasur, veprat muzikore të 

krijuara nga kompozitorët tanë, pa 

dyshim paraqesin vlera të veçanta, të cilat 

nuk janë studiuar sa dhe si duhet. Me të 

drejtë mund të konstatojmë se janë krijuar 

vepra mjaft të suksesshme, të bazuara në 

përdorimin mjeshtëror të folklorit tonë, si 

nga aspekti i ritmit nga njëra anë, po ashtu 

edhe nga ai melodik, në anën tjetër, edhe 

pse me të drejtë ndihen ato jehona të 

problemeve se si dhe në ç’mënyrë duhet 

trajtuar folklori ynë në krijimin e veprave 

të muzikës së kultivuar në Kosovë. 

Sigurisht, këto qasje janë të pranishme 

dhe duhen studiuar jo vetëm me një 

hegjemonitet të madh, nga aspekti 

stilistik, krahas atij tematik, ritmik, 

melodik dhe harmonik. Nga ana tjetër, 

duhet parë apo shqyrtuar se si janë 

integruar këto në parametrat e formës dhe 

të konstelacionit muzikor në tërësinë e tij. 

 

mailto:akil.koci@gmail.com
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Qysh në fillim na duhet të themi se me 

këto probleme ende nuk është marrë asnjë 

muzikolog apo studiues muzike, prandaj 

në këtë studim i shtjellojmë, jo vetëm nga 

hapësira kohore, por edhe duke pasur 

parasysh vlerat e tyre të qenësishme 

artistike. Natyrisht, aty-këtu kemi folur 

edhe për lëshimet dhe i nxjerrim në pah si 

elemente surbordinare, në mënyrë që t'i 

thonë mendimet e tyre edhe kritikët e 

tashëm dhe ata të rinj, të cilët do të vijnë 

pas nesh. Na e thotë mendja, se, duke e 

shqyrtuar këtë krijimtari cilësore dhe të 

bollshme të muzikës së kultivuar, të 

krijuar gjatë këtyre decenieve në Kosovë, 

pa ndonjë traditë paraprake, njohim vlerat 

e larta dhe të vërteta të kësaj krijimtarie, 

e cila shquhet, para së gjithash, për 

kualitetet e veta. Këto cilësi janë një 

dëshmi e punës së madhe artistike të 

krijuesve tanë, pse jo, edhe si mishërim i 

individualitetit krijues, bazuar në talentin 

dhe kulturën e gjerë muzikore e që 

natyrshëm e zotërojnë kompozitorët tanë. 

Jemi të vetëdijshëm se problemet që kemi 

parashtruar nuk janë vetëm probleme 

thjesht muzikore por, krahas, janë edhe 

estetike, artistike dhe, në instancën e 

fundit, edhe filozofike. 

 

Ky horizont pritjeje, si dhe përplasjesh të 

mundësive dhe të problemeve që i 

theksojmë në vazhdimësi në studimin 

tonë, me interes të veçantë në rrafshin 

muzikor, mbështetet në estetikën e 

modernitetit, si funksionalizim i një 

paralelizmi praktik. Tani, në kohën e 

pluralizmit estetik, jo vetëm muzikor, por 

në tërësi të krijimtarisë artistike, hasim në 

një përpjekje serioze dhe të suksesshme 

pandan tradicionalizmit amatoresk, kur 

jemikënaqur me stilizime dhe përpunime 

të folklorit tonë dhe në mënyrë deni-

gruese. Do të ishim jo vetëm të padrejtë, 

por dhe të pasaktë, po ta gjykonim në 

përgjithësi këtë krijimtari, si të atyre 

krijimeve muzikore që përbëjnë arritje 

kulmore, ashtu edhe të atyre krijimeve që 

nuk kanë qenë realisht aq shumë të 

pranueshme dhe të suksesshme. Në këtë 

mënyrë, do të mund të shpreheshim për 

ato praktika që realisht e kanë shfrytë-

zuar, mbi një konceptim të drejtë, 

burimin folklorik, krahas atyre përvojave 

jo të realizuara apo dhe më pak të 

pëlqyeshme. 

U ndalëm në këtë pohim, nisur nga fakti 

se krijimtaria folklorike shqiptare, 

elemente të caktuara të tij, janë marrë në 

konsideratë apo janë shfrytëzuar në 

realizimin e veprave të hartuara jo vetëm 

nga kompozitorë shqiptarë, por dhe nga 

ata të nacionaliteteve të tjera. Krijimtaria 

e këtyre të fundit, si një nga dëshmitë që 

hedh dritë bindshëm në vlerat e folklorit 

shqiptar, ndryshe nuk do të tërhiqte 

vëmendjen e tyre, mund të merret edhe si 

një nga vlerësimet dhe konsiderimet ndaj 

folklorit të shqiptarëve të Kosovës. Dhe 

duhet pranuar se krijimtaria e këtyre 

kompozitorëve të huaj, veprat e të cilëve 

janë mbështetur ne folklorin muzikor 

shqiptar, paraqiten të suksesshme. Nga 

ana tjetër, vetë kjo krijimtari e tyre 

artistike, përcjellja e atyre mundësive që 

ata i kanë dhënë vetes për përthithjen e 

një folklori që nuk ishte rrënjësor apo 

natyral për ta, shërben për të sjellë një 

model apo gjedhe se sa dhe si duhet 

shfrytëzuar krijimtaria folklorike, krahas 

nxjerrjes në pah se sa përvoja e tyre 

estetike krijuese ka mundur të shprehë me 

realizëm, brenda kufijve krijues të artit 

muzikor, origjinalitetin e folklorit 

muzikor shqiptar. 

 

Gjatë përpunimit të folklorit muzikor të 

shqiptarëve të Kosovës, nga kompozitorë 

të ndryshëm janë shfrytëzuar harmonitë e 

shkallëve maxhore dhe minore, në të cilat 

bazohet muzika e Evropës Perëndimore, 

muzika klasike dhe ajo romantike. Duke 

e kuptuar rëndësinë fondamentale të këtij 

melosi, një numër i madh i kompozi-

torëve dhe i muzikologëve tanë dhe të 

huaj, kanë studiuar dhe përpunuar një 

pjesë të folklorit shqiptar, i cili është 

karakteristik, interesant dhe i llojlloj-

shëm. Kur e themi këtë, kemi parasysh 

faktin se zhvillimi i muzikës së kultivuar 

shqiptare në Kosovë zë fill vetëm rreth 

viteve dyzet, të shekullit njëzet. 

Natyrisht, një pohim i tillë normalisht 

dëshmon një ngecje apo prapambetje të 

madhe të krijimit të artit të kultivuar në 

Kosovë, në raport me popujt e tjerë të 

botës. Shkaku i një situate të tillë dihet: 

regjimet obskurantiste që nga okupimi i 

otomanëve pesëshekullorë e deri te 

dyndjet serbe njëshekullore, të cilët nuk 

kanë lejuar që kjo gjini e artit, dhe jo 

vetëm kjo, por përgjithësisht të gjitha 

llojet e arteve, të zhvilloheshin dhe të 

përparonin. Përkundrazi, në forma dhe në 

rrugë të ndryshme, sundimet e huaja, 

regjimet e tyre pushtuese bënë që në 

mënyrën më mizore dhe të paparë të mos 

bulëzonte asnjë nismë krijuese artistike 

individuale ndër shqiptarë. 

 

Këtu është e nevojshme të shënojmë se, 

ndonëse nuk kanë ekzistuar krijuesit e 

mirëfilltë të artit muzikor të kultivuar, 

nga koha në kohë, kryesisht në qytetet e 

Kosovës, kanë vepruar shoqëri artistike-

muzikore të ndryshme, të cilat e kanë 

kultivuar melosin e begatshëm popullor 

në çdo aspekt. Megjithëkëtë, ndonëse kjo 

punë duhet respektuar dhe vlerësuar, nuk 

mund të flasim për përparimin dhe 

zhvillimin e artit muzikor të kultivuar në 

Kosovë. Për më tepër, duhet pohuar se 

dhe ndaj këtyre shoqërive klasat sunduese 

reaksionare, forcat obskurantiste, nuk 

kanë lejuar, përkundrazi, kanë penguar 

zhvillimin kulturor në gjuhën shqipe. Ata 

me çdo mjet janë përpjekur për ta ndaluar 

veprimtarinë e tyre. Dëshmi historike na 

bëjnë me dije se dhe nga ato kushte 

shumë të rënda të të parëve tanë, me 

ndalime dhe pengesa të mëdha, na kanë 

mbërritur shumë këngë të hartuara prej 

krijuesve të ndryshëm. Ishte pikërisht një 

rrugë e tillë, e ndjekur me vështirësi dhe 

me pasoja nga forca të ndryshme krijuese, 

ajo që bënte të mundur plotësimin e 

pjesshëm të mungesave të ndjeshme në 

planin e krijimtarisë së kultivuar. 

Natyrshëm erdhëm deri në fillimet reale 

të krijimtarisë së kultivuar në Kosovë. Pa 

një përvojë paraprake artistike nga 

kompozitorë të mëhershëm në trojet e 

tyre, krijuesit e pare, sidoqoftë, patën një 

mbështetje apo bazament shumë të sigurt, 

joshës, të shumëplanshëm dhe për-

mbajtësor. Ai kishte qenë deri atëhere 

palca, nervi, frymëmarrja e mjediseve 

shqiptare, me të cilin ishin mbajtur gjallë 

dhe ishin ushqyer ndër shekuj shqiptarët. 

Dhe të shkruaje apo të kompozoje për ato 

mjedise, në hapat e veta të para, krijim-

taria muzikore e kultivuar nuk mund të 

kishte një përvojë më të mirë, më cilësore 

e më të spikatur se sa trashëgimia 

popullore. 

(vijon) 
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Shkruan: Mr. Kristina Palokaj Perkola, Prishtinë/Kosovë 
 

 

Akil Mark Koci,  
kompozitor me afinitet ndaj tingullit modern 

 

Me rastin e 80 vjetorit të lindjes 
 

 

Ajo çka është e rëndësishme për kulturën muzikore të një populli është 

padyshim veprimtaria krijuese sepse janë krijuesit apo kompozitorët ata që 

me veprat e tyre bëjnë historinë, pasurojnë repertorin muzikor dhe 

kontribojnë në kulturën muzikore të një vendi. Edhe pse me një traditë të 

pasur muzikore, muzika artistike në vendin tonë për arsye të shumta ishte e 

vonuar.  Por, kur është fjala për krijuesit veprimtaria muzikore e së cilëve ka 

lënë gjurmë të thella në zhvillimin historik të muzikës shqiptare, aty 

padyshim përmendet emri  i kompozitorit Akil Koci i cili  hyri në realitetin 

muzikor shqiptar si kompozitor me tendenca të reja muzikore.  Këtë vit 

kremtojmë 80 vjetorin e lindjes së tij si dhe 57 vjetorin e nismës së 

krijimtarisë së tij muzikore. 

 

Jeta dhe veprimtaria  
 

I lindur në shtator të vitit 1936 në Prizren Akil Koci vie nga një familje 

tradicionale me virtyte kombëtare e intelektuale. Si i ri ndoqi shkollën e 

muzikës ‘‘Josip Sllavenski’’ në Prizren e më pas vazhdoi studimet në 

drejtimin e Teorisë Muzikore në Akademinë e Muzikës në Sarajevë (1958-

62) kurse specializimin në fushën e kompozimit në Shkup. Nga viti 1974 

studioi në Shtutgart tek Milko Kelemen nga ku mësoi mbi teknikat 

kompozicionale bashkëkohore. Gjatë viteve të studimit në Gjermani u dallua 

si student dhe vepra e tij ‘‘Diskordia për tre’’ e interpretuar nga një Trio 

Sllovene ishte momenti që i hapi kompozitorit dyert e afirmimit të tij në 

Evropë. Përveç kompozimit ka specializuar edhe në fushën e Muzikologjisë 

në vitin 1983 në Akademinë e Muzikës në Sarajevë ku mbrojti titullin e 

shkallës së tretë me temën: ‘‘Rëndësia dhe trajtimi i folklorit muzikor në 

veprat e kompozitorëve jugosllav’’ kurse vite më parë ka doktoruar në Tiranë. 

Aktiviteti i tij në sfera të ndyshme muzikore ishte gjithnjë prezent. Nga viti 

1962 punoi si Kryeredaktor i Programeve muzikore në Radio Prishtinë, kurse 

pas përfundimit të specializimit si pedagog në Fakultetin e Arteve. Me që nga 

viti 1993 ka jetuar në Londër edhe atje nuk u ndal në aktivitetin 

kompozicional e muzikologjik. Gjatë gjithë jetës kontributi  i tij i madh dhe i 

vazhdueshëm ishte në krijimin e repertorit muzikor, në ndërtimin e 

institucioneve e festivaleve muzikore, si dhe në fushën pedagogjisë,  

muzikologjisë e kritikës muzikore. Në mes tjerash ai ishte kryear i Lidhjes së 

Organizatave të Kompozitorëve të ish-Jugosllavisë, ndër themeluesit e 

Shoqatës së Kompozitorëve në Kosovë, Shoqatës së Muzikologëve, Festivalit 

‘‘Akordet e Kosovës’’, ‘‘Ditët e Muzikës Kosovare’’, themelues e drejtues i 

‘‘Skenës Muzikore të Prishtinës’’, anëtar i jurisë në Festivalin ‘‘Opatija’’, 

anëtar i Shoqatës së Kompozitorëve në Britani të Madhe, Kroaci etj.Ka marrë 

pjesë në kongrese, konferenca e simpoziume të ndyshme kombëtare e 

ndërkombëtare si dhe për krijimet e tij muzikore është shpërblyer me çmime 

të ndyshme. Ka botuar artikuj të shumtë në revista e gazeta të ndyshme si dhe 

me dhjetra libra që e pasurojnë 

dukshëm opusin tonë muzikologjik. 

Madje edhe në këtë moshë vazhdon të 

jetë shumë aktiv me shkrime, studime 

e kritika muzikore. Por, aktiviteti i tij 

primar dhe kryesor gjatë gjithë jetës 

është kompozimi. Në opusin e tij 

gjejmë krijme të ndyshme, duke 

filluar nga format vokale, korale, 

sakrale, kamertale, orkestrale, skeni-

ke, etj. Do të veçonim veprat si: 

‘‘Vashës’’, ‘‘Zambaku i Prizrenit’’, 

‘‘Pa titull’’ – vepra korale, ‘‘Popullit 

tim’’ – këngë solo, kantatat ‘‘Nënës 

së dhembjes’’ dhe ‘‘Gloria festive – 

Nënë Tereza’’, ‘‘Metamorfoza’’ – 

kuintet frymor, ‘‘Siluetat’’ – për obo 

e harqe, ‘‘Klarineta fenomenal’’ – për 

klarinetë e piano, ciklin e veprave 

‘‘Filigranët I, II, III’’ e më vonë edhe 

‘‘Filigranët IV’’ – muzikë elektroni-

ke, ‘‘Ab Aeterno’’ – për orkestër 

simfonike, si dhe format skenike 

respektivisht baletet: ‘‘Sokoli e 

Mirusha’’, ‘‘Era dhe Kolona’’, 

‘‘Kënga e Rexhës’’, etj.  

 

Muzika skenike në Kosovë –  

Baleti i parë  
 

Fillet e muzikës skenike, respekti-

visht formave të mëdha, siç është 

opera dhe baleti i takojnë viteve të 70-

ta të shek. të kaluar. ‘‘Sokoli e 

Mirusha’’ vepër e kompozitorit Koci 

me libreto nga Nuredin Loxha është 

baleti i parë me (me dy akte) në 

Kosovë, i realizuar në vitin 1976 nga 

ansambli i ri i baletit në Teatrit 

Popullor të Prishtinës. Duke qenë i 

pari kompozitor që sprovoi aftësitë e 

tij krijuese në gjininë e formave të 

mëdha skenike siç është baleti, është 
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më se e logjikshme të ndalemi pak tek ky moment i krijimtarisë së tij sepse 

padyshim se vlera e këtij baleti është historike për kulturën muzikore në 

Kosovë. Përmbajtja e këtij baleti, e cila rrëfen për dashurinë e dy të rinjëve 

shqiptar të besimeve të ndyshme fetare, të cilët nuk arrijnë të realizojnë 

ëndërrën e tyre dhe vetflijohen duke i dhënë fund jetës, arrin plotësinë e 

shprehjes artistike përmes muzikës, ku kompozitori ka përdorur elemente të 

veçanta shprehëse, duke gërshetuar brenda tij tradicionalen dhe avangarden 

bashkohore. Këtë e arrijnë përmes krijimit të vijave melodike të mbështetura 

në folklor dhe muzikë bashkëkohore, përmes  strukturimit të veçantë të 

orkestrës që dallon shumë nga orkestrimet tradicionale, përmes përdorimit të 

magnetofonit dhe aplikimit të atonalitetit dhe aleatorikës. I ndjeri prof. 

Engjell Berisha në librin e tij ‘‘Zhvillimi i stileve në veprat e kompozitorëve 

shqiptarë të Kosovës’’ për baletin në fjalë është shprehur: ‘‘Në këtë balet 

Kompozitori Koci ka aplikuar elementet e klasikës, folklorin e stilizuar dhe 

muzikën bashkohore. Klasika është e pranishme në mënyrë shum diskrete, 

folklori është i pranishëm për ti dhënë ngjyrë veprës kurse sa i përket 

bashkohores ajo është shumë prezente prandaj në pikëpamje stilistike vepra 

është heterogjene, por, megjithatë muzika është,  para së gjithash, e shprehjes 

bashkohore.‘’ Pra, baleti në fjalë përfaqëson vlera të larta sepse përveç 

aspektit historik si forma e parë e kësaj gjinie muzikore, spikat në vete edhe 

vlerat kompozicionale e dramaturgjike të një rruge avangarde të zhvillimit të 

muzikës artistike në Kosovë. 

 

Disa vepra muzikore kushtuar Shën Terezës së Kalkutës 
 

Krijuesit gjithmonë gjejnë inspirim dhe frymëzim nga figura, peronazhe, 

ngjarje të ndyshme historike, etj, për krijimin e veprave muzikore. Shikuar 

historikisht në krijimet muzikore shqiptare, në vazhdimësi hasim në gjini apo 

forma muzikore inspirimi i së cilave ka qenë figura emblematike e Shën 

Terezës së Kalkutës. Po përmendim disa vepra të kompozitorëve të 

ndyshmëm, si: këngë korale nga Lorenc Antoni, Vinçenc Gjini, Musa 

Piperku, Rauf Dhomi, Gjon Gjevelekaj, etj, këngë solo si ‘‘Lulja e truallit 

tonë’’ - Gjon Gjevelekaj, ‘‘Nënë Tereza, bijë shqiptare’’ - Esat Rizvanolli, 

‘‘Nënës Terezë’’ - Zeqirja Ballata, kantatat ‘‘Nënës së dhembjes’’ dhe 

‘‘Gloria Festive Nënë Tereza’’ - Akil Koci, oratoriumi ‘‘Homagium Matri 

Teresiae’’ nga Mendi Mengjiqi e shumë vepra të tjera. Kështu pra, edhe në 

gamën e gjërë krijuese të kompozitorit Koci hasim në forma të muzikës 

sakrale, në mesin e së cilave mund të veçojmë ato kushtuar Shën Terezës së 

Kalkutës. Këto forma i përkasin një krijimtarie të mëvonshme të 

kompozitorit, duke filluar nga viti 1985, ku gjejmë të realizuar kantatën me 

titull: ‘‘Nënës së dhembjes’’ e kompozuar për solo sopran, alt, tenor, bas, dy 

recitatorë, kor të fëmijëve, kor të përzier dhe orkestër simfonikesi dhe 

kantatën tjetër ‘‘Gloria Festive – Nënë Tereza’’. Që të dy këto vepra vokalo-

instrumentale paraqiten si vepra me një shtjellim modern dhe bashkohor në 

aspektin e trajtimit të elementeve përbërës. Albulena Nuredini autorja e librit 

‘‘Akil Mark Koci, pararojë e muzikës 

bashkohore shqiptare’’, për veprën 

Gloria Festive- Nënë Tereza është 

shprehur: ‘‘Vepra ngërthen në vete 

një energji e këmbëngulje për të vënë 

në pah portretin e shqiptares së 

madhe. Motivet e folklorit shqiptar 

vijnë si jehonë për të mos harruar 

sakrificat e popullit tonë ndër shekuj, 

kurse kori si element i rëndësishëm i 

muzikës religjioze i jep veprës më 

shumë përfytyrimin e muzikës 

sakrale’’. 

 

Afiniteti i kompozitorit ndaj 

tingullit modern 
 

Po t’i hedhim një vështrim 

gjithpërfshirës krijimtarisë së kompo-

zitorit Akil Koci dhe gjuhës muzikore 

që ai përdor në veprat e tij, do të 

vërejmë se tek shumica e tyre ai 

tregohet si kompozitor me një afinitet 

të theksuar ndaj tingëllimës moderne 

e bashkohore. Që në fillet e para kur 

ai shfaqet si kompozitor, diku rreth 

viteve të 60-ta, prezentohet me ide 

novatore dhe avangarde në kulturën e 

atëhershme muzikore. Duke filluar 

nga veprat vokale, intrumentale e deri 

tek ato skenike, ai arrin që përmes 

teknikave kompozicionale bashkoho-

re të realizoj shprehjen e tij muzikore 

dhe të krijoj stilin e tij. Tendencat 

kompozicionale të aplikuara vite më 

parë nga kompozitori Akil Koci në 

ditët e sotme nuk paraqesin nova-

torizëm sepse trajtimet e tilla moder-

ne muzikore sot i hasim kudo në 

veprat e krijuesve shqiptar.  Prandaj, 

krijimtaria e tij muzikore mendoj se i 

takon një dimensioni të gjerë dhe 

suksesiv në hap me zhvillimin e 

muzikës artistike në Kosovë.  
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Shkruan: Prof. Dr. Zymer Ujkan Neziri, Prishtinë/Kosovë 
 

Prof. dr. Zymer Ujkan Neziri (1946), epikolog, është mbledhës e studiues i folklorit dhe profesor universitar. Lindi në 

Siparant (Zahaq), Pejë, në një familje rugovase nga Shtupeqi i Vogël. Mbaroi studimet e larta të gjuhës e të letërsisë 

shqipe në Prizren e Prishtinë, ku kreu edhe magjistraturën e doktoratën. Më 1971 e pranuan asistent në Institutin Alba-

nologjik, por më 1973 e larguan. Ka qenë politikisht i ndjekur. E lejuan që të kthehet në Institut, më 1992. Nga viti 1967 

është vjelës i folklorit, kryesisht i epikës. Mblodhi në Rugovë 15 vëllime të Eposit të Kreshnikëve dhe 15 vëllime të 

tjera në Ballkan, në cilësinë bartës i projektit. Nga viti 1969 publikoi rreth 400 zëra bib. për folklorin, etnologjinë, 

letërsinë, historinë etj. dhe është autor i disa veprave. Ka qenë profesor universitar në Tetovë, Prishtinë, Prizren, Shkup 

dhe profesor i ftuar në Poloni, Itali, Francë, Austri. Ka hulumtuar në SHBA (Harvard) e në Austri (Vjenë) dhe ka kum-

tuar në Evropë, Azi, Amerikë. Ka marrë çmimet «Pjetër Bogdani» dhe Medalja e Artë (SHBA). Është kryetar i Komi-

sionit Qeveritar për përgatitjen e dosjes së Eposit të    Kreshnikëve për UNESCO. Jeton në Prishtinë. 

 

 

Ansamblet “Rugova” e “'Shota” dekorohen me titullin “Mjeshtër i Madh” 
 

Ansambli “Rugova” merr 

titullin “Mjeshtër i Madh”  

 

Presidenti i Republikës së 

Shqipërisë, Sh.T. Z. Bujar 

Nishani, më 28 qershor 2017, 

miratoi propozimin për deko-

rimin e ansamblit folklorik 

autokton “Rugova”, me rastin e 

shënimit të 70-vjetorit të 

veprimtarisë së tij etnokulturore. 

Me dekretin nr. 10543, 

28.6.2017, AFA “Rugova” ia 

dha titullin “Mjeshtër i Madh”, 

për veprimtari etnokulturore. 

Propozimin e Zymer U. Nezirit, 

epikolog, e kanë përkrahur etno-

logu Bashkim Lajçi, profesori i 

folkloristikës Enver Mehmeti, 

dhe etnomuzikologu Albin 

Sadiku. 

 

AFA “Rugova” u themelua më 

14 qershor, nga Këshilli Popullor 

i Komunës së Rugovës, Drelaj. 

Drejtues të tij ishin ishte Ramë 

K. Nikçi, jurist, kurse drejtuesi i 

tashëm është Vesel Nikçi, inxhe-

nier. Gjenerata e parë kishte mbi 

8o anëtarë, kurse sot ka po ashtu 

mbi 8o anëtarë aktivë, saktësisht 

52 meshkuj dhe 32 femra. 

Programi i këtij ansambli 

përmban vlera autoktone të 

trashëgimisë kulturore të krahin-

ës së Rugovës: doke, zakone, rite 

pune, rite dasme, rite lufte, këngë 

të kreshnikëve me lahutë, valle, 

kënga malësorçe, këngë epike 

historike, këngë me gisht në fyt, këngë lirike të vajzave dhe të nuseve, këngë dhe 

valle me tepsi, loja e dyluftimit me jatagan, loja e dyluftimit me pisqolla, loja e 

luftës me pushkë, dhe lojëra të tjera popullore. 

 

AFA “Rugova” është paraqitur në Kosovë, në të gjitha festivalet dhe në 

manifestimet kulturore, në festivalet gjithëkombëtare, nga Drenasi e deri ne 

Gjirokastër, në shume festivale ndërkombëtare në Ballkan e Evropë. Ai është 

vlerësuar me vende të para nga juritë ndërkombëtare rreth dyzet herë. Ka marrë 

edhe 5 medalje të arta dhe 11 medalje të argjendta. 

 

Me dekret të veçantë, nr. 10545, 28.6.2017, në këtë përvjetor edhe Kapllan Kapllan 

Nikçit iu dha titulli “Mjeshtër i Madh”. Ai është anëtari më i vjetër i ansamblit 

“Rugova”, i lindur më 1939 në fshatin Shtupeq i Madh, Rugovë, mjeshtër i kavallit, 

i fyellit, i gjethit, i myshnicës dhe i surlës. Kapllani, për 65 vjet në ansamblin 

“Rugova”, ishte i dalluar edhe në këndim dhe në vallëzim të valleve rugovase. Ai 

është po ashtu lahutar i dalluar dhe rapsod. Me bashkëveprimtarët Bajram Ibishi dhe 

Hysen Asllani kënduan këngë malësorçe, këngë të kreshnikëve dhe ekzekutuan 

melodi baritore në 1966 në Langolen të Anglisë, ku zunë vendin e parë: gjeth, çifteli, 

Ansambli “Rugova” 
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lahutë, kavall. Dha kontribut të 

madh edhe në aftësimin e 

brezave të rinj në instrumentete 

frymore. 

 

AFA “Rugova”, në këtë 70-

vjetor të themelimit, kujtohet se 

ka kaluar një rrugëtim historik 

shumë të suksesshëm. Kishte 

edhe vështirësi të mëdha. Në 

punën e ansamblit ka ndikuar 

edhe gjendja politike nën robe-

rinë jugosllave, sidomos në 

periudhat e rënda që i përjetoi 

populli i Rugovë: dënimi i 

komandantit Zhukë Haxhia, 

vrasjet dhe burgosjet, mbledhja e 

tepricave, aksioni i armëve, 

shpërngulja për Turqi, burgosjet 

politike, nga brezi i Sylë 

Mehmetit të NDSH-së e deri te 

brezi '68 i Republikës i Isa 

Demajt, brezi ‘81 i Ali Lajçit e 

brezi i luftës i Selman Lajçit në 

brigadën 136 “Rugova”. 

 

Ansambli i folklorit autokton 

“Rugova” është institucion me 

peshë të madhe për trashëgiminë 

kulturore shqiptare dhe botërore, 

ku janë ruajtur vlera të larta 

artistike edhe të shkallës së 

UNESCO-s, sidomos vijimësia e 

traditës së hershme ilire e riteve, 

e dokeve të lashta, e veshjes dhe 

e folklorit. 

 

Ansambli “Shota” merr 

titullin “Mjeshtër i Madh”  

 

Presidenti Bujar Nishani, më 28 

qershor 2017, miratoi edhe 

propozimin për dekorimin e 

ansamblit “Shota”, Prishtinë, me 

rastin e shënimit të 66-vjetorit të 

veprimtarisë së tij etnokulturore. 

Me dekretin nr. 10544, 

28.6.2017, ansamblit “Shota” ia 

dha titullin “Mjeshtër i Madh”, 

për veprimtari etnokulturore. 

Propozimin e kompozitorit Fahri 

Beqiri, e kanë përkrahur Rexhep 

Munishi, etnomuzikolog, dhe 

Zymer U. Neziri, epikolog. Ansambli kombëtar i këngëve dhe i valleve “Shota” 

është themeluar më 30 shtator 1950, në cilësinë ansambël shtetëror, me vendim të 

Ku-vendit të ish-Krahinës Autonome të Kosovës dhe të Metohisë. Ai është njëri 

ndër institucionet e para artistike dhe kulturore në Kosovë, pas Luftës së Dytë 

Botërore. Më 18 mars 1954 ndërpritet funksionimi i këtij ansambli. Pas një pauze 

dhjetëvjeçare, në mars të vitit 1964, u krijuan sërish kushtet për rithemelimin e tij. 

Ansambli “Shota” luajti një rol të madh për ruajtjen, kultivimin dhe zhvillimin e 

këngëve dhe të valleve popullore të Kosovës, e në veçanti të këngëve dhe të valleve 

shqiptare. Nga viti 1999, vepron me emërtimin e ri: ansambli kombëtar i këngëve 

dhe i valleve “Shota” Tash, “Shota” ka 57 anëtarë, të ndarë në tri grupe artistike: 

Grupi i Valleve, Grupi i Solistëve Vokalë dhe Orkestra. 

 

Qëllimi kryesor i themelimit të këtij ansambli, siç thuhet edhe në aktin e themelimit 

të tij, është ruajtja dhe zhvillimi i folklorin burimor (këngët dhe vallet popullore), 

hulumtimi i formave të reja të përpunimit të artit të traditës popullore, ruajtja, 

përpunimi artistik dhe prezantimi i folklorit dhe i vlerave të trashëgimisë shpirtërore 

dhe materiale të popullit tonë. 

 

“Shota” vërtet ka pasur rolin udhëheqës në fushën e traditës dhe të prezantimit të 

folklorit burimor: këngë, valle, rituale, lojëra popullore dhe kostume të zonave të 

ndryshme. “Shota” ka përgatitur koreografi nga të gjitha zonat e banuara me 

shqiptarë: “Vallja e Rugovës”, “Dasma e Opojës”, “Vallja e Përdrinit”, “Vallja e 

Drenicës”, “Vallja e Karadakut”, “Vallja e Dibrës”, “Vallja e Podgurit”, “Vallja e 

Shqipeve”, “Kaçakët e Jugut”, “Dasma Arbëreshe”, “Vallja e Malësisë së Madhe”, 

“Vallja e Tiranës”, “Vallja e Peshkopisë”, “Vallja e Librazhdit” etj. 

 

Ky ansambël afirmoi vlerat e mirëfillta kulturore kombëtare, siç është origjinaliteti 

i kostumeve, meloditë autentike dhe vallet e veçanta ekzotike, me të cilat është 

paraqitur në më se 50 shtete të ndryshme të botës, në të gjitha kontinentet. Sipas 

evidencës, gjatë kësaj periudhe mbi 60-vjeçare, ansambli “Shota” ka shfaqur mbi 7 

500 koncerte në Kosovë, ish-Jugosllavi, Evropë, Amerikë, Afrikë, Azi dhe Australi. 

Nga këto paraqitje, “Shota”, të shumtën e rasteve, është kthyer me kupa dhe diploma 

nderi, e ndër to edhe “Gjerdani i Argjendtë” në festivalin ndërkombëtar të Dizhonit, 

në Francë. Ansambli kombëtar i këngëve dhe i valleve “Shota”, me veprimtarinë e 

vet artistike bën pjesë në radhën e institucioneve me peshë të madhe për 

etnokulturën shqiptare. 
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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. Disa 

nga krijimet e tij janë përkthyer edhe në gjuhën angleze, gjermane, rumune, kroate, arabe dhe ruse. Është anëtar i Lidhjes 

së Shkrimtarëve të Kosovës, i Lidhjes së Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë, i Lidhjes së Shkrimtarëve të Austrisë, 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’’.  

 
 

Gurë që lëvizin 
 

Rrënjët nuk munda t’i marrë me vete 

asnjë thes i ikjes nuk i zuri. 

 

Rruga ishte plot gurë 

këpucët u grisën shpejt. 

 

Pas lash mjegullën gri 

para më doli një dritë e zbehtë. 

 

Nga larg në tokë të huaj 

ftohtë frymon shpirti në mua. 

 

Asnjë fanar 

nuk do arrij të ngrohë dhembjen time. 

 

Atdheu i ri më pret 

me sy gjysmë të mbyllur. 

 

Fytyra të panjohura  

përcjellin hijen time të kërrusur. 

 

Hapat e parë hudhen në zbrazëti 

të tjerët prekin dheun.  

 

Trupi im lëkundet 

në një botë me tjera ngjyra. 

 

 

Ngjyrat 
 

Një herë më the: 

-Shoh ëndërra pa ngjyra 

mendoj zi 

shkruaj gri 

flas bardh 

dëgjoj zëra të kaltër 

tone të gjelbërta 

puthë me ëndje të kuqen 

flirtoj me nuancat rozë. 

 

Të pyeta: 

-Cila është ngjyra jote? 

Ti nuk u përgjigje. 

 

Në një fletë nga letra e kaktusit 

vizatove  

një ylber të lagur. 

 

 

 

Udhëtimi i fundit 
(Srebrenicës) 

 

Ata ishin ëndërrrimtarë të pafat  

që u përndjekën nga erërat shpirtliga. 

 

Në udhëtimin drejt fundit 

i shoqëroi një dritë e zbehtë ngjyrë nate 

mbuluar me hije. 

 

Rrugës e ndjenë të ftohtit 

por dimri nuk shihej gjëkundi. 

 

E nesërmja nuk deshi t’i priste 

edhe pse për të vdekur ende kishte kohë. 

 

Bota ishte e shurdhër, memece dhe e verbër 

vdekja u erdhi pa bërë zë. 

 

Ditën tjetër 

jetës i munguan mijëra lule, 

ca gurë 

dhe varret e tyre. 

 

 

Lis i fisit  
(Ali Podrimjes) 

 

 Ike dhe ti 

 i etur për fjalën. 

  

 Nga të mëdhnjë 

 më i madhi. 

  

 Në bisht të botës 

 majë gishtash. 

  

 Tash qiejve shëtitë 

 afër engjëjve. 

  

 Për një çast 

 si nëpër ethe 

 shpirtin e Tij preke. 

  

 Matësit e hijeve 

 i zuri gjaku 

 tek rrënjë e gurit. 

  

 Dri as Erenik 

 s'ta shuan mallin 

 për Lumin tënd. 
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Shkruan: Prend Buzhala, 

Prishtinë, Kosovë 
 

 

 

KODI ROMANOR I MISTERIT  

TË DASHURISË 
 

Reçension mbi romanin “1803” të autorit Besim Xhelili 
 

 

 

Një temë dashurie, që përcillet e trazohet nga hija e ankthi i 

një krimi kërcënues. Një dramë e ndjesive të erosit që 

përfundon me hepiendin e dhurimin e gëzimit të lumturisë. Ky 

është sfondi i përgjithshëm i romanit, strukturat narrative të të 

cilit sillen në ambiente të ndryshme (në mërgim, nëpër Evropë, 

dhe përfundojnë në SHBA, në Nju Jork), nëpër ambientet 

etnike shqiptare e familjare, duke u përqendruar te punktet 

rrëfimore-tematike: dashuria, puna, familja, mërgimi, etnia, 

kultura, arti, poezia, jeta urbane...  
 

 

1. Poetika e paratekstit:  

    kur romani thur ideografinë autoriale të personazhit  
 

Romanit të tij Besim Xhelili i ka dhënë një titull specifik "1803" 

që shënjon datën 18 mars kur zë fill rrëfimi romanor për 

dashurinë. Në fillim autori ka vënë dy paratekste që shënjojnë 

semantikën dhe poetikën e veprës. Te parateksti i parë dashurinë 

e quan forcë hyjnore që dhuron gëzim dhe lumturi:  
 

"Dashuria e saj më shëroi dhe më dha jetë...",  
 

kurse te parateksti i dytë e vërteta dhe imagjinata kanë 

ndërthurjet e tyre, sipas ligjësive të artit, madje autori e vë në 

kornizat e rrëfimit imagjinativ edhe emrin e tij, edhe të 

personazheve tjerë e ku protagonistë kryesorë shfaqet emri 

autorial nën emblemën ideogarfike të një emri të ri, Besarit: 

(“autori ia ka ngarkuar tërë ngjarjen personazhit kryesor 

mashkull në roman dhe po ashtu edhe personazhit kryesor 

femër, që nuk do të thotë se mu ashtu ka rrjedhur ngjarja dhe 

jeta e tyre. "), si dhe personazhit femër , Samires (“që nuk do të 

thotë se mu ashtu ka rrjedhë ngjarja dhe jeta e tyre. Është vetëm 

një rastësi përzgjedhja e temës dhe personazheve të romanit.").  
 

I ndërgjegjshëm, pra, se B. Xhelili po shkruan një roman, ai nuk 

lë pa e afishuar ideografinë e tij krijuese: "Përparësi i është 

dhënë artit, mendimit të lirë dhe lirisë së të shprehurit. " emri i 

tillë ideografik, luan edhe rolin e bartësit të rrëfimit, nga se ai 

është dhe njeri i shkrimit (“Unë merrem nga pak me shkrime. 

Kam botuar katër libra me poezi.”).  
 

Sado që kapitujt e parë japin tipin e romanit- ditar, a tipin e një 

romani udhëpërshkrues; sado që kapitujt tjerë mbushullohen 

vetëm me tekste të ndërthurura me dialogë lirikë e me 

përshkrime lirike të situatave të dashurisë; megjithatë vepra ka 

sistemin e saj të motivacionit artistik me zgjidhjet 

kompozicionale-tematike të gjetura e të pëlqyeshme.  

 

2. Rrëfimi i hapur:  

    vlerat harmonike të kuptimit të jetës dhe dashurisë  
 

Të dy protagonistët e dashuruar (njihen e takohen rastësisht në 

një orë letrare), kanë familjet e tyre, kanë fëmijët dhe jetën e tyre 

bashkëshortore... dhe autori e ruan sensin e masës në këtë 

ndërthurje kaq të ndërliqshme e të ndjeshme raportesh e 

marrëdhëniesh: në dashuri nuk bën të ndjehet i lënduar askush, 

sipas atij parimit aristotelian, “E bukur është ajo që është 

harmonike”!  

 

Protagonistët e jetojnë dhe e përjetojnë jetën e tyre emocionale 

përafruese, si dhe dëshirat e tyre; për ta nuk ka kohë, as natë, as 

ditë, as të djeshme e as të ardhme, ka vetëm çaste të mbushura 

me bukurinë e emocionit (bisedat me telefon, emailet, letrat, 

poezitë, thëniet dashurore, video-bisedat, deri te takimet e 

rralla... largësia zhduket); ata e pranojnë këtë ndjesi që i jep 

kuptim jetës së tyre. E pranojnë në çdo kohë e në çdo minutë, në 

rrugëtim, në shtëpi, në ambiente pune a familjare...  

 

Së këndejmi, kah fundi i romanit, askush askënd nuk e akuzon 

për këtë dashuri, por përkundrazi triumfon mirëkuptimi! Madje, 

do të thoshim me gjuhën e Koeljos, triumfon përvoja e lirisë, 

mbasi qeniet nuk e posedojnë njëri-tjetrin, pikërisht kur e ke 

pjesë të qenies sate gjënë më të vlefshme në jetë e në botë! E po 

ky Paulo Koeljo do të thoshte:  

 

“Dashuria është ushqim i ekzistencës sonë, e nëse nuk e 

pranojmë, e hedhim, do të vdesim nga uria, duke i shikuar degët 

e thata në trungun e jetës, pa guximin për ta shtrirë dorën dhe 

për t’i vjelë frytet.” 

 

Kësisoj, protagonistët nuk i reshten kësaj ndjesie dhe frytet e tyre 

jepen në tekstin e epilogut të romanit... pas përjetimit të 

ngjarjeve në disa linja: protagonisti kryesor kërcënohet për 

vdekje (ai ka incizuar vrasjen e një qytetari), madje në fund të 

romanit ai përgjaket nga thika e një krimineli që përpiqet me çdo 

kusht ta mbulojë krimin... dhe, në fund, marrim vesh se ai vuan 

edhe nga një tumor në kokë.  
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Të duket sikur në këtë hapje zemrash e jetësh, ndërgjegjshëm, 

mund të ndodhë që zemrat e protagonistëve edhe mund të 

thyhen, të copëtohen; sikur te këta dy të dashuruar nuk duan të 

afrohen përfundimisht, për shkak se janë tepër të mirë për njëri-

tjetrin, tepër të përsosur në këtë ndjesi, për t’i ikur lëndimit... Ti 

ia nis aventurës së përjetimit të tillë me bindjen se dashuria 

shpëton e dhuron lumturi; kurse aty qëndron vetëm një vijë e 

hollë e rënies në situata edhe më të rënda... Këtë mister të 

dashurisë e ka kuptuar dhe koduar edhe protagonisti që merr 

rolin e rrëfimtarit fiktiv: për ta kapërcyer këtë thyerje, ky 

emocion i do lëndimet, i vuan ato... pikërisht pse kjo ndjesi 

dhuron çastet e epërme, pasionante, të ekzistencës, dhe pikërisht 

pse, pa këtë ndjesi, jeta nuk arrin në majat më të larta të jetim-

përjetimit dhe gjallimit. Lexuesi, mbasi, do të priste përshkrime 

të situatave përtej një erosi, ashtu sikundër jepen skenat seksuale 

në filma apo në literaturën e lehtë të romaneve sentimentalë. Por 

jo, sepse te ky roman protagonistët e përjetojnë pasionin e 

dashurisë, prandaj, edhe kur takohen, ata përqafohen me afsh 

pasionant. Ky pasion jepet në secilën faqe, me anë të dialogëve 

lirikë, me shikimet e “takimet” me anë të teknologjisë moderne 

të komunikimit, me dhurime gjërash krejt të rëndomta (imazhe 

a figurina lulesh, zemrash etj)... Madje, romani duke e shikuar 

botën përreth  me anë të syve të tillë dashurorë, atëherë edhe jeta, 

edhe realiteti, edhe familja marrin peshë të veçantë...  
 

Vizionet e lumturisë janë të shumta, ato nuk mbyllen në një çark 

rrethanash të krijuara si histori të padëshiruara të qenieve që jeta 

vetëm i ka ofruar me anë të një kontrate-martese (si i kandodhë 

Samires) mbase dhe protagonistit narrator e që duan ta gjejnë të 

realizuar qenien e tyre me çdo kusht tani, te një përjetim-

shtegtim i ri jetësor.  
 

Ndryshe nga veprat letrare moderne (dhe postmoderne) që e 

trajtojnë boshllëkun e ekzistencës njerëzore, duke e humbur dhe 

shpirtin e vet; kjo vepër i thur një himn kuptimit të jetës, vlerave 

harmonike të saj. Këta protagonistë nuk këlthasin si te romanet 

e absurdit: se nuk paska shpëtim! Jo. Sepse këta protagonistë 

kanë vetëdijen e tyre të zgjuar për ta kapërcyer rubikonin e 

ngushtësisë së këndshikimit, vizionin paragjykues e aq të 

ngushtë mbi vlerat e jetës. Ata nuk kanë nevojë ta ndryshojnë 

vetveten, as personalitetin e tyre,; nuk ndiejnë nevojë as ta 

ndryshojnë stilin e jetës, madje as lidhjet martesore, përpos që 

ndiejnë nevojë t’i dhurojnë njëri-tjetrit dashuri e që ua dhuron 

dhe qetësinë parajsore të ekzistencës.  

 

3. Shtresat narrative:  

    nga panorama e gjerë e jetës deri te kultura e etike  
 

Një ëndërr që shqetëson personazhin, si bartës rrëfimi, është dhe 

parandjenjë e ngjarjeve që do të ndodhin (“Ëndrra nuk më hiqet 

nga mendja. Doja ta rikujtoj ngjarjen, por edhe nuk dua që ajo të 

më preokupojë aq shumë. Një gjë e di sigurt. Kishte të bënte me 

punën time”). Kësisoj, romani shtresohet dhe me nuancimet 

psikologjike, të cilat kornizojnë dramën e brendshme intime dhe 

familjare, të personazhit ideografik. Mirëpo, e brendshmja, bota 

shpirtërore a psikologjikja, qëndrojnë gjithnjë në harmoni me 

panoramën e jashtme të ngjarjeve: me jetën urbane, me 

ambientet, me dekorin e jashtëm (“vozis në Linjat që kalojnë 

nëpër Unazë. Shoh shumë gjëra dhe i shijoj. Takoj dhe vështroj 

shumë turistë, njerëz të ndryshëm nga kultura e zakone të 

ndryshme. Kam bërë një listë me këngë të mira, të zgjedhura dhe 

i dëgjoj në telefon sa herë që jam rrugëve. Në hyrje të Metrosë 

me gazetat në duar pret si gjithnjë ndonjë i ri.”)  

 

Duke gërmuar në jetën e personazheve, e kaluara përmban 

shtresime të shumta të botës së karaktereve. Kështu, fëmijëria 

këndvështrohet me nostalgjinë , bukurinë a marrëzinë e 

dikurshme (“Mbaj mend në moshën 12-vjeçare kur nisa të pi 

cigaren. Më kujtohet si sot kur shokët ma ngjitën. Haj provoje 

vetëm pak, më thanë në fillim. Pastaj kaq mjaftoi. Ky qe njëri 

nga gabimet më të mëdha që bëra në jetë. 15 vjet kam pirë dhe 

tash e 13 vjet që e kam ndaluar.”). Mirëpo, kjo shtysë 

retrospektive e personazhit përbën, po ashtu njërën ndër 

përcaktueset (frojdiane) të karakterit të njeriut në situatat e 

mëvonshme, ku ndërdija e djeshme e shtyp të sotmen e tyre (siç 

ndodh me keqbërësin që shndërrohet në vrasës, në psikopat që 

vret një koleg).  

 

Këso shtresimesh tumiren për t’u dhënë zë dhe vlerave të tjera 

të jetës dhe ekzistencës, për t’i shquar, sidomos, vlerat etike. 

Njerëzit çdo ditë e manifestojnë  vetveten në mënyrën e 

veprimit, sjelljes, të kuvendimit, paraqesin gjykimet e vlerësimet 

e tyre morale, nga fusha të ndryshme të jetës, qofshin ato 

familjare, politike, shoqërore, arsimore apo nga ajo e dashurisë, 

artit a kulturës, dhe, në këtë kontekst, edhe në fushën etnike a 

atdhetare. 
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E pra, rrëfimtari kërkon që etika (njerëzia) të shërbejë e të 

formohet si kulturë e jetës. Trajtat a shumësia e diskurseve që 

përdor autori (letra, emaile, fjalë të urta, proverba dialoguese 

mbi dashurinë, jetën, artin a njerëzit, vargje, strofa e poezi të tëra 

poetike, thënie lirike, etj etj), përveçse e luajnë rolin e 

formësimit artistik, kryejnë dhe funksionin e shkarkimit të 

brendshëm, a të katarsës, të zërit të brendshëm. Duke jetuar në 

Austri, në një vend europerëndimor ku njeriu ballafaqohet me 

dinamizmin marramendës të jetës, duke jetuar në mesin e 

njerëzve të ardhur nga të katër anët e dheut, në mesin e shtresave 

që u takojnë  civilizimeve e kulturave të ndryshme, religjioneve, 

e mendësive e paragjykimeve të llojllojta, nuk është e habitshme 

pse edhe panorama romanore e veprës, do të ndalojë kamerën e 

saj përshkruese-narrative nëpër kampe pune, nëpër stacione 

urbane të autobusëve, tramvajeve, aeroplanëve, trenave; nëpër 

kancelari, galeri, markete, restorante, hotele a sheshe e trotuare. 

Në roman parakalojnë qytete austriake, daneze, suedeze e deri te 

ato metropolitane a amerikane. Parakalojnë qytete e krahina 

shqiptare, peizazhe, toponime malesh e bjeshkësh, lumenjsh e 

fushash, monumente historike e trashëgimore. Parakalojnë emra 

krijuesish e librash, po edhe karakteresh nga popuj të ndryshëm, 

që vuajnë edhe nga paragjykimet ndaj shqiptarëve, qoftë ai dhe 

një serb apo një turk. Porse autori-narrator përpiqet të vëzhgojë 

përtej secilit paragjykim dhe shtresa e tillë e diskursit 

karakterologjik, veças i jep veprës një tjetër thesar humanist. Ka, 

në këtë valë rrymimesh të ndryshme të punëve, përpjekjeve apo 

të mendësive, në këtë vorbull dinamike të ekzistencës, dhe pjesë 

që sintetizojnë bukur këtë rrjedhë të rrëmbyeshme lëvizjesh:  

 

“Shumica e kolegëve mendoj se janë në vendin gabim të punës; 

disa thua se kanë nga disa universitete të mbaruara, tregojnë aq 

shumë për etikë dhe estetikë, thua se janë filozofë; disa flasin aq 

shumë, goja nuk u lodhet kurrë, thua se janë avokatë; disa i dinë 

krejt ligjet dhe rregulloret, thua se ata i kanë bërë këto ligje, janë 

ligjvënës; disa të tjerë i dinë krejt gjërat për gratë, thua se janë 

studiues që prej kohësh ose janë gjinekologë, disa gra kolege në 

të kundërtën thua se i dinë se çka mendojnë të gjithë burrat, pra 

vetëm për atë sendin e tyre mes këmbëve mendojmë dhe hiq më 

pak e hiq më shumë; disa nga vendasit që tashmë gjithë jetën e 

tyre fitojnë lekun nga udhëtarët, në mesin e të cilëve janë shumë 

të huaj, emigrantë, ata në pauzë nuk janë në gjendje të 

përmbahen nga ndjenjat e tyre naziste, ndërsa unë vet jam i 

emigruar dhe duhet në vend të pauzës të dëjoj fjalët dhe sharjet 

më të ndryshme, më të ulëta në adresë timen. Kjo është një 

çmenduri gati kështu çdo ditë.”  

 

4. Thadrimi romanor i lirizmit:  

    Uni ideografik i personazhit  
 

Duke pasur parasysh dhe librin e fundit poetik “Besa” që i 

kushtohet fundekrye dashurisë, lexuesi i vëmendshëm nuk e ka 

të vështirë të pohojë që lirizmi karakteristik i vëllimit poetik, 

thadrohet natyrshëm, me frymën e tillë poetike lirike edhe te ky 

roman. Vlerat lirike të poezisë vijnë të freskëta te ky roman. 

Meqenëse pjesa dërmuese e kësaj proze po ashtu i kushtohet 

dashurisë, atëherë pse të mos pohojmë se ajo lexohet si një 

roman poetik i mirëfilltë. Ja një fragment i tillë: 

“A të rri mendja tek ndonjë njeri i veçantë apo tek e gjithë 

Tetova”, më provokoi me një pyetje. 

“Po, te ajo më e veçanta në zemër...”, u përgjigja unë si me 

paramendim. 

“Ahhhhhhhh”, shkroi ajo. 

“Te nëna, heheh”, i shkrova prapë.  

“Këngë e bukur, sepse ke mall për nënën”, shkroi. 

“Padyshim kam mall...por, duhet durim dhe shpresë”, ia 

lëshova edhe një fjali me paramendim. 

“Patjetër, durimi është trëndafili i suksesit”, ma ktheu.  

“Trëndafil me gjemba apo pa gjemba?”, e pyeta. 

“Trëndafil më aromë të këndshme”, tha. 

 

Unë i ruaj vargjet, poezi shumë e bukur, vetëm titulli mungon”, 

tha pastaj. 

 

“Këtë natë të mbetur pa hënë 

Ca grimca kujtimesh zgjohen, 

Shumë gjëra ende s’i kemi thënë 

Por, zemrat tona nuk ftohen. 

Dikur kjo zemër nga loti m’u thy 

Tek ti tash kërkoj një dashuri...”, vazhdova unë.” 

 

Tonet e tilla ritmike-dialoguese, të gërshetuara me rënie-ngritjet 

e dridhmave ritmike të zemrës a frymëmarrjes, të shenjtërimit të 

emocionit të bukur të dashurisë a të vlerave të urtisë; janë dhe 

tone kërkimesh, përgjërimesh, pasionesh, oktavash metaforike 

gjithë temperament... një kundrim metaforik shënjues, përbën 

edhe titulli i veprës që tregon kohën e nismës së rrëfimit të 

ëndrrës dhe zhgjëndrrës së realitetit.... Kësisoj, deri në fund! 

Kërkimi i tillë nuk kërkon shpjegime as rrëfime jofunksionale! 

Sikur gjuha racionale as për së afërmi nuk arrin t’i artikulojë këto 

mistere dashurore përafrimi!  

 

Hapësirat e rrëfimit sot kanë evoluuar: më shumë se sa një 

përshkrues i zakonshëm, rrëfimtari modern reflekton mbi tekstin 

përshkrues, kurse krijuesi letrar mbështetet mbi një Unë 

personal, ku gjithçka e ka burimin krijues artistik, e ku ai 

ngarkohet për të depërtuar nëpër labirintet e realitetit të jashtëm 

dhe nëpër misteret e botës së brendshme. Ide, reflektim, 

përshkrim, në ndërkëmbimet racionalja-ndërdija, subkoshienca 

(si hapësirë entropike frojdiane-romanore).  

 

Në qenësinë e lirizmit romanor nuk ekziston distanca në mes të 

subjektit (rrëfimtarit, autorit) dhe objektit, lëndës së veprës (si 

do të shprehej Emil Shtajger): akti i vëzhgim-kërkimit, 

shndërrohet në akt narrativ.  

 

Sado që është vepra e parë në prozë e Besim Xhelilit, ky roman 

dëshmon për prirjet e një prozatori të kujdesshëm, që di çka 

kërkon nga lënda e trajtuar. Romani lexohet lirshëm, me veskun 

e përjetimit të së bukurës.  

 

Romani i takon veprës me procedim të hapur romanor: sado që 

mbaron me një hepiend zgjidhjesh tematike-kompozicionale, 

megjithatë lihet e lirë mundësia e vazhdimit të tij...  

 

Shkurt 2016 
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FC Dardania,  
klubi i parë shqiptar në Landin e Austrisë së Epërme (Austri) 

 

Në Landin e Austrisë së Epërme, nga ky vit, për herë të parë, në garat kampionale të futbollit po merr pjesë ekipi i FC 

Dardanisë, i themeluar nga bashkatdhetarët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në ketë njësi federale.  
 

“Duhet ta kesh pasion sportin, të kesh dashuri dhe gatishmëri 

për të sakrifikuar mjete materiale e kohore. Për të udhëhequr një 

klub sportiv në formë vullnetare është punë shumë e vështirë, 

është civilizim dhe kulturë e një kombi’’, thotë kryetari i klubit 

Ramiz Selimi. Ai gjatë bisedës tha se:  “Bërthama organizative 

e klubit përbëhet pikërisht nga njerëz të tillë, si Arditi, Elfati, 

Alberti, Gjevdeti, etj., prandaj pak rëndësi ka se kush cilin 

pozicion ka, të gjithë po punojnë me entuziazëm dhe vullnet të 

madh, pa dallim.’’   

FC Dardania 
 

“Iniciues për themelimin e klubit të futbollit ishte shoqata 

Dardania, e cila ka vite që vepron në ketë Land”, tha Albert 

Berisha (zv. drejtor sportiv në klub), i cili me tutje vazhdoi duke 

treguar edhe për emrin e klubit dhe zhvillimet tjera gjatë 

themelimit.  “Duke e parë një numër të shqiptarëve që jetojnë 

këtu dhe që nuk identifikohen me ketë emër, morëm vendim që 

shoqata asnjëherë të mos ketë më shumë se tre persona nga 

shtatë të mundshëm në kryesi. Ky ishte një lloj kompromisi për 

emrin dhe me këtë klubi tani është i të gjithë shqiptarëve, pa 

dallim, pasi shumica e kryesisë nuk kanë asgjë të përbashkët me 

këtë shoqatë”. Alberti tha se:  “çdo fillim ka vështirësitë e veta. 

Ashtu edhe ne nuk jemi kursyer nga to, kemi pasur probleme në 

shumë drejtime, na kanë munguar lojtarët, pastaj terreni sportiv, 

stafi i trajnerëve dhe kur kësaj i shtohen inatet shqiptare që 

kemi, mendoj është bërë një punë gjigande që shumë vështirë 

mund të realizohet në Austri. 

 

Elfat Mustafi nga Gostivari i Maqedonisë, sekretar pranë klubit, 

tregon për vështirësitë në hulumtimin e lojtarëve sidomos të 

moshave të reja. “Iniciuesit e themelimit të këtij klubi nuk 

kishin lojtarët e nevojshëm, po as fushën! Vendosa që ta 

ndihmojë klubin, duke u angazhuar në hulumtim për fushën dhe 

për lojtarë. Nuk kurseva veten duke kërkuar djem të rinj rrugëve 

dhe zonave të gjelbërta deri sa arritëm numrin e nevojshëm. 

Tani kemi mbi 84 futbollistë nga të gjitha moshat. Kemi lojtarë 

të nacionaliteteve të ndryshme, por bazamenti dhe shumica e 

tyre janë shqiptarë. Kjo më bënë shumë të lumtur dhe optimistë 

për të ardhmen. Pos kualitetit që kemi arritur të ofrojmë në 

skuadër, kemi edhe një klimë shumë të mirë të stafi dhe lojtarët. 

Arritëm gjithashtu të kontraktojmë fushën sportive në 

Fröbelstraße, e cila tani është shtëpia e jonë.”, përfundon 

bisedën e tij  “Roco’’ siç e quajnë shqiptarët në Linz. 

 

Ndërsa Ardit Dervishaj nga Peja thotë se falë angazhimit të 

kryesisë dhe disa shqiptarëve është arritur që të punohet në 

rregullimin e fushës dhe infrastrukturës në përgjithësi. Fusha ka 

qenë e dëmtuar shumë, pasi një kohë të gjatë aty nuk është 

luajtur futboll. Falë punës dhe dëshirës së madhe tani ajo 

shkëlqen dhe është gati ta përballoj kampionatin. Edhe Arditi, 

që ishte në vitet e kaluara lojtarë aktiv në Austri, tregon për 

kualitetin që kanë në skuadër. Ai thotë se kanë ofruar lojtarë nga 

liga më të larta dhe se shumë shpejt do të ngritën në kategori më 

të larta. 

 

“Federata e futbollit në Austri të Epërme ka rezervat dhe 

dyshimet e saj për funksionimin e klubit nga një grup qytetarësh 

me prejardhje nga migracioni, sidomos duke njohur 

temperamentin e ballkanasve, për shkak të rregullave strikte që 

aplikon kjo federatë, por ne do të tregojmë Federatës të 

kundërtën që dimë të organizohemi si të gjitha ekipet tjera në 

Austri’’, thotë Ramizi, per te vazhduear se  “Pa diskutim, 

themelimi i këtij klubi është meritë e sponsorëve’’. Ai veçon 

sidomos Alban Thacin me Kompaninë e tij “THT Thaci 

Trockenbau GmbH”, pastaj kompania  “Blerim R. GmbH’’ 

është një nga mbështetësit kryesorë të skuadrës. Kompania e 

udhëtimeve  “Festimi Tours’’, kompania  “G.A.D.A 

GmbH’’,  “Café Skorpion’’ dhe kompania  “TusevaClean’’  

janë po ashtu mbështetës shumë të rëndësishëm si dhe kompani-

të tjera si:  “FADA GmbH’’,  “Trockenbau Spahija’’,  “Flugaj 

GmbH’’, Ramiz Selimi-Versicherungsmakler, Miftar Zagragja, 

Shoqata  “Dardania’’, Lulzim Fejzullahi, Pizzeria  “Giovanni’’, 

Elas Men,  “Caffe Alba’’, “Halimi Trockenbau GmbH’, etj, 

mbështesin FC Dardaninë me mjete financiare. 

 

Ndeshja e parë si vendas u zhvillua me 27 gusht 2017 kundër 

klubit Union Haidit.  

 

Më shumë mbi FC Dardaninë mund të informoheni edhe në 

faqen e federates së futbollit të Austrisë së Epërme: 

http://vereine.fussballoesterreich.at/FcDardania/News/ 

 

Burimi: http://www.botasot.info/diaspora/741617/fc-dardania-

klubi-i-pare-shqiptar-ne-austri-te-eperme/ 

 

SPORT 

http://www.botasot.info/diaspora/741617/fc-dardania-klubi-i-pare-shqiptar-ne-austri-te-eperme/
http://www.botasot.info/diaspora/741617/fc-dardania-klubi-i-pare-shqiptar-ne-austri-te-eperme/
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